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TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 0045/2011, mille on esitanud Austria kodanik Christian Frener 
ELi pakkumismenetluste nõuete rikkumise kohta Vorarlbergi (Austria) 
ühistranspordisektoris

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooniesitaja väidab, et Vorarlbergi vastutavad kohalikud ametiasutused ei järgi 
bussiettevõtetele asjaomases piirkonnas ärilise transporditeenuse pakkumise lubasid andes 
ELi avalike teenuste alaseid sätteid ja vastavaid pakkumismenetlusi. Kuna petitsiooniesitaja 
leiab, et praegust olukorda iseloomustavad läbipaistmatud menetlused ja maksumaksja raha 
hooletu kasutamine, kutsub ta Euroopa Parlamenti üles sekkuma.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 26. aprillil 2011. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 20. aprillil 2012.

Petitsiooniesitaja väidab, et Vorarlbergi ühistransporditeenuste lepingud on sõlmitud Euroopa 
riigihanke-eeskirju rikkudes. Pakkumiskutset ei ole avaldatud ja omavalitsused eelistavad 
konkurentide asemel juba tuttavaid ettevõtteid. Eelistatud ettevõtetel on seega õigustamatult 
parem juurdepääs riigi rahale. 

Väljatoodud asjaolud võivad põhimõtteliselt kujutada Euroopa riigihanke-eeskirjade 
rikkumist. Siiski ei ole petitsioonis välja toodud teave põhjendatud järelduse tegemiseks 
piisav.
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Euroopa eeskirjade kohaldamine sõltub sellest, kuidas Vorarlbergi ühistransporditeenused on 
korraldatud ‒ kas teenuste hankelepingute või teenuste kontsessioonilepingute kaudu. 
Petitsioonis ei ole asjaomane teave täpsustatud, samuti ei ole täpsustatud, milliste kohalike 
omavalitsustega on tegemist.

Euroopa riigihangete direktiivi 2004/18/EÜ1 kohaldatakse üksnes teenuslepingute suhtes. 
Üleeuroopalise pakkumiskutse avaldamine on sel juhul vajalik siis, kui iga lepingu väärtus on 
rohkem kui ligikaudu 200 000 eurot (täpne väärtus sõltub lepingute sõlmimise kuupäevast). 
Petitsiooniesitaja väidab, et asjaomane väärtus on kõnealusel juhul ületatud, kuid 
pakkumiskutset ei ole avaldatud. Täpsemat teavet aga ei esitata.

Kui ühistransport on korraldatud kontsessioonilepingute kaudu, kohaldatakse selle suhtes ELi 
esmasest õigusest tulenevaid peamisi kohustusi üksnes juhul, kui leping on siseturu jaoks 
huvipakkuv, näiteks kui muude liikmesriikide pakkujad on selle vastu huvi üles näidanud. 
Selle kohta ei ole esitatud mingit teavet, aga sel juhul oleks mõningane eelnev läbipaistvus 
vajalik.

Järeldus

Petitsioonis välja toodud teave ei ole piisav, et lubada komisjonil seda küsimust selles etapis 
edasi käsitleda. Kui eespool väljatoodud punktide kohta esitatakse lisateavet, võib komisjon 
juhtumit täpsemalt uurida ja võtta Austriaga ühendust, kui petitsioonis esitatud väited 
kinnitust leiavad. 

4. Euroopa Komisjoni vastus (läbivaatamine), mis saadi 28. augustil 2013

Esimeses teatises soovitas komisjon petitsiooniesitajal kaebuse esitada. Seejärel saatiski 
petitsiooniesitaja komisjonile kaebuse väitega, et Vorarlbergi ühistransporditeenuste lepingud 
on sõlmitud Euroopa riigihanke-eeskirju rikkudes. Järgnevalt võtsid komisjoni talitused 
Austriaga mehhanismi EU Pilot kaudu ühendust, et saada juhtumi kohta üksikasjalikku teavet.

Austria vastuse esialgne analüüs osutab, et asjaomased ühistransporditeenused on korraldatud 
teenuste hankelepingute ja mitte teenuste kontsessioonilepingute kaudu. Seega kohaldataks 
asjaomaste lepingute suhtes direktiivi 2004/17/EÜ.

Vahepeal saatis petitsiooniesitaja Euroopa Parlamendile kirja lisateabega, sealhulgas 
Vorarlbergi kontrollikoja 2011. aasta oktoobri aruandega Vorarlbergi avaliku reisijateveo 
kohta. Lisaks väidab petitsiooniesitaja oma kirjas täpsemaid tõendeid esitamata, et ainult neli 
liidumaad üheksast on korraldanud transporditeenuste hankimiseks pakkumismenetluse.

Komisjoni talitused peavad käesoleva juhtumi lahendamise eesmärgil Austria valitsusega 
sidet.

                                               
1 ELT L 134, 30.4.2004, lk 114.
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Petitsiooniesitajal palutakse esitada lisateavet väite kohta, et üksnes neli liidumaad üheksast 
on korraldanud transporditeenuste hankimiseks pakkumismenetluse. Komisjoni talitused 
võtavad kõik vajalikud meetmed, et kontrollida ka mis tahes muid riigihanke-eeskirjade 
rikkumisi ühistransporditeenuste valdkonnas.

Järeldus
Komisjon peab Austria ametiasutustega sidet ning on kindel, et lahendus võimalike 
rikkumiste kõrvaldamiseks leitakse lähitulevikus.

5. Euroopa Komisjoni vastus (II läbivaatamine), mis saadi 19. detsembril 2013

Vorarlbergi ühistransporditeenused on korraldatud avalike teenuste hankelepingute kaudu ja 
seega kohaldatakse nende suhtes direktiivi 2004/17/EÜ. Nagu on välja toodud eelmises 
teatises, on komisjoni talitused suhelnud tihedalt Austria ametiasutustega, kes teevad praegu 
nõutud ettevalmistusi Vorarlbergi piirkonna asjaomaste ühistransporditeenuste 
pakkumismenetluste alustamiseks.

Vahepeal on komisjoni talitused esitanud Austria ametiasutustele päringu olukorra kohta 
nendes liidumaades, mille kohta ei ole hangete elektroonilises andmebaasis TED leitud mitte 
ühtegi või peaaegu mitte ühtegi kannet ajavahemikus 2006–2013 (kuni septembrini). 

Järeldus

Komisjoni talitused plaanivad Vorarlbergi piirkonna ühistransporditeenuste kavandatavat 
pakkumismenetlust hoolikalt jälgida. Lisaks uurivad talitused lähemalt olukorda muudes 
liidumaades ja võtavad asjakohased meetmed.

6. Euroopa Komisjoni vastus (III läbivaatamine), mis saadi 27. juunil 2014

Nagu on välja toodud eelmistes teatistes, on komisjoni talitused Austria ametiasutustega 
tihedalt suhelnud. 

Vorarlbergi piirkonnas teevad Austria ametiasutused ettevalmistusi ühistransporditeenuste 
pakkumismenetluste alustamiseks. Eeldatavasti viiakse kõigi Vorarlbergi 
ühistransporditeenuste lepingute sõlmimine lõpule 2016. aasta lõpuks. Austria ametiasutused 
peavad andma lisateavet veel üksnes Montafoni piirkonna kohta.

Komisjoni talitused palusid Austria ametiasutustel selgitada ühistransporditeenuste olukorda 
ka neljas teises liidumaas (Tirool, Salzburg, Burgenland ja Kärnten). 

Tiroolis, Kärntenis ja Burgenlandis alustavad Austria ametiasutused ühistransporditeenuste 
pakkumismenetlusi käesoleval aastal. Komisjoni talitused on palunud täiendavaid täpsustusi 
kogu pakkumismenetluse ajakava kohta. 

Salzburgi liidumaa kohta ei ole Austria ametiasutused veel teavet esitanud. 

Järeldus

Komisjoni talitused jätkavad ühistransporditeenuste kavandatavate pakkumismenetluste 
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kontrollimist kõikides eespool nimetatud liidumaades. 

7. Euroopa Komisjoni vastus (IV läbivaatamine), mis saadi 28. veebruaril 2015

Pärast tihedat suhtlust Austria ametiasutustega on komisjon nüüd saanud kõnealuse küsimuse 
kohta täpsemat teavet. 

Lisaks sellele on Vorarlbergi piirkonnas, kus Austria ametiasutused viisid läbi kõik 
ettevalmistused ühistransporditeenuste pakkumismenetluste läbiviimiseks, kavandatud kõigi 
Vorarlbergi ühistransporditeenuste lepingute sõlmimise lõpuleviimine 2016. aasta lõpuks. 
Austria ametiasutused on teavitanud komisjoni, et Montafoni piirkonnas viiakse 
ühistransporditeenuse suhtes läbi pakkumismenetlus, mis avaldatakse liidu tasandil.

Komisjoni talitused palusid Austria ametiasutustel selgitada ühistransporditeenuste olukorda 
ka neljas teises Austria liidumaal (Tirool, Salzburg, Burgenland ja Kärnten). 

Tiroolis ja Kärntenis alustasid Austria ametiasutused ühistransporditeenuste 
pakkumismenetlusi 2013. aastal. Burgenlandi liidumaal sõlmitakse ühistransporditeenusena 
osutatavaid raudtee- ja maismaatransporditeenuste lepinguid alates 3. detsembrist 2019 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 1370/20071 artikliga 5. Salzburgi liidumaa on alates 2009. aastast 
pakkunud avalikke transporditeenuseid transpordipakettidena. 

Järeldus

Austria ametiasutuste väitel korraldatakse ja tuleb korraldada piirkondades, kus on kahtlusi 
riigihanke-eeskirjade nõuetekohase kohaldamise suhtes, näiteks Vorarlbergis, Tiroolis, 
Burgenlandis, Kärntenis ja Salzburgis pärast üleminekuperioodi hankemenetlus kõigi 
ühistransporditeenuste jaoks.

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb avaliku 
reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused 
(EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70 (ELT L 315, 3.12.2007, lk 1).


