
CM\1052675HU.doc PE487.822v05-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2014 - 2019

Petíciós Bizottság

28.2.2015

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Christian Frener osztrák állampolgár által benyújtott 0045/2011. számú 
petíció Ausztriában, Vorarlberg tartományban a tömegközlekedés terén az 
Európai Unió közbeszerzési eljárásának be nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy Vorarlberg tartományban az illetékes önkormányzati 
hatóságok nem hajtják végre az Európai Unió közszolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseit 
és az ehhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokat, amikor engedélyezik a busztársaságok 
számára, hogy az érintett tartományban vállalkozási jellegű személyszállítást végezzenek. 
Mivel a petíció benyújtójának véleménye szerint ebben az ügyben átláthatatlan folyamatokról 
és az adófizetők pénzének gondatlan kezeléséről van szó, az Európai Parlament intézkedését 
kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. április 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a vorarlbergi tömegközlekedési szolgáltatásokat az 
európai közbeszerzési szabályok megsértésével ítélik oda. Nem tesznek közzé pályázati 
felhívást, és a helyi önkormányzatok a versenytársak hátrányára az általuk ismert vállalatokat 
részesítik előnyben. Az előnyben részesített vállalatok ezért indokolatlanul jobb hozzáféréssel 
rendelkeznek a közpénzekhez. 
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Az említett tények elviekben valóban az európai közbeszerzési szabályok megsértését 
jelenthetik. A petícióban megadott információk azonban nem elegendők indokolt 
következtetés levonásához.

A vorarlbergi tömegközlekedési szolgáltatások megszervezésének módjától – szolgáltatási 
szerződés vagy szolgáltatási koncesszió útján – függ az, hogy mely uniós szabályokat kell 
alkalmazni. A petíció ezt nem adja meg, és az érintett helyi önkormányzatokat sem nevezi 
meg.

A 2004/18/EK európai közbeszerzési irányelvet1 csak szolgáltatási szerződések esetén lehet 
alkalmazni. Egész Európára kiterjedő pályázati felhívás ebben az esetben akkor lenne 
szükséges, ha az egyes szerződések értéke meghaladja a kb. 200.000 EUR-t (a pontos érték a 
szerződések megkötésének időpontjától függ). A petíció benyújtója azt állítja, hogy ezt az 
értéket elérték, de pályázati felhívást nem tettek közzé. További információkat azonban nem 
adott meg.

Ha a tömegközlekedés szolgáltatási koncesszió révén szerveződik, arra az elsődleges uniós 
jog alapvető kötelezettségei csak akkor vonatkoznak, ha a szerződés belső piaci érdekeltségű, 
azaz ha más tagállamok gazdasági szereplői kinyilvánították érdeklődésüket. Erről nem állnak 
rendelkezésre információk. Ebben az ügyben szükség lenne bizonyos előzetes átláthatóságra.
  

Következtetés

A petícióban szereplő információk nem adnak kellő alapot a Bizottságnak az ügy e 
szakaszban való további vizsgálatához. Amennyiben a fentiekben megjelölt részletekről 
további információk érkeznek, a Bizottságnak lehetősége lesz az ügy részletes elemzésére és 
Ausztriával a petíció állításainak megerősítését célzó kapcsolatfelvételre. 

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2013. augusztus 28.

A Bizottság az első közleményében azt javasolta a petíció benyújtójának, hogy nyújtson be 
panaszt. Következésképpen a petíció benyújtója panaszt nyújtott be a Bizottságnál, és azt 
állította, hogy a vorarlbergi tömegközlekedési szolgáltatásokat az európai közbeszerzési 
szabályok megsértésével ítélték oda. Ezek után a Bizottság felvette a kapcsolatot Ausztriával 
az EU-Pilot eljárás keretében, és részletes információkat kért az üggyel kapcsolatban.

Az osztrák válasz előzetes kiértékelése szerint a kérdéses tömegközlekedési szolgáltatásokat 
nem szolgáltatási koncessziók, hanem szolgáltatási szerződések útján szervezik. 
Következésképp a 2004/17/EK irányelv érvényes ezekre a szerződésekre.

Mindeközben a petíció benyújtója új információkat tartalmazó levelet küldött az Európai 
Parlamentnek, amely tartalmazta a vorarlbergi számvevőszék 2011. októberi jelentését a 
vorarlbergi személyszállítási közszolgáltatásról. A petíció benyújtója levelében azt is állította, 

                                               
1 HL L 134., 2004.4.30, 114. o.
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hogy a kilenc tartományból mindössze négy pályáztatta meg a tömegközlekedési 
szolgáltatásokat, erről azonban nem nyújtott be bizonyítékokat.

A Bizottság szolgálatai a fenti ügy rendezése érdekében kapcsolatban állnak az osztrák 
hatóságokkal.

Ami a petíció benyújtójának azon állítását illeti, hogy a kilenc szövetségi tartományból 
mindössze négy pályáztatta meg a tömegközlekedési szolgáltatásokat, felkérik a petíció 
benyújtóját, hogy küldjön további információkat. A Bizottság szolgálatai az összes megfelelő 
lépést meg fogják tenni annak ellenőrzése érdekében, hogy a tömegközlekedési szolgáltatások 
területén sor került-e a közbeszerzési szabályok bármilyen más megsértésére.

Következtetés
A Bizottság kapcsolatban áll az osztrák hatóságokkal és bízik abban, hogy a közeljövőben
megoldást találnak a lehetséges jogsértések kiküszöbölésére.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II): 2013. december 19.

A vorarlbergi tömegközlekedési szolgáltatások szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési 
szerződéseknek minősülnek, és így a 2004/17/EK irányelv vonatkozik rájuk.  A Bizottság –
ahogy arra előző közleményében is utalt – szoros kapcsolatban áll az osztrák hatóságokkal, 
amelyek jelenleg végzik a vorarlbergi régió tömegközlekedési szolgáltatásainak 
pályáztatásához szükséges valamennyi előkészítő munkálatot.

A Bizottság szolgálatai eközben érdeklődtek az osztrák hatóságoknál azon tartományok 
helyzetéről, amelyekről a 2006–2013 (szeptemberig bezárólag) közötti időszakra vonatkozóan 
nem (vagy csak elvétve) találhatóak pályázati felhívások a TED adatbázisban. 

Következtetés

A Bizottság szolgálatainak szándékában áll a vorarlbergi régióban tervezett tömegközlekedési 
szolgáltatások pályáztatásának szoros ellenőrzése. Emellett a többi tartomány helyzetét is 
nyomon fogják követni, és megteszik a szükséges intézkedéseket.

6. A Bizottságtól kapott válasz (REV III): 2014. június 27.

Ahogyan az a korábbi közleményekben is szerepelt, a Bizottság szolgálatai szoros 
kapcsolatban állnak az osztrák hatóságokkal. 

Ami Vorarlberg régiót illeti, az osztrák hatóságok jelenleg végzik a tömegközlekedési 
szolgáltatások pályáztatásához szükséges előkészítő munkálatokat. A várakozások szerint a 
vorarlbergi tömegközlekedés közbeszerzési szerződéseit 2016 végéig írják alá. Az osztrák 
hatóságok kiegészítő tájékoztatása csak Montafon régiót illetően nem érkezett meg.

A Bizottság szolgálatai azt is kérték az osztrák hatóságoktól, hogy adjanak tájékoztatást négy 
további osztrák tartomány (Tirol, Salzburg, Burgenland és Karintia) szolgáltatásainak 
helyzetéről. 
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Tirolban, Karintiában és Burgenlandban az osztrák hatóságok még ebben az évben megkezdik 
a tömegközlekedési szolgáltatások pályáztatását. A Bizottság szolgálatai további pontosítást 
kértek a teljes pályázati eljárás menetrendjéről.  

Salzburg tartományt illetően az osztrák hatóságok még nem adtak tájékoztatást. 

Következtetés

A Bizottság szolgálatai a továbbiakban is szorosan ellenőrzik a vorarlbergi régió 
tömegközlekedési szolgáltatásainak tervezett pályáztatását. 

7. A Bizottságtól kapott válasz (REV IV): 2015. február 28.

Az osztrák hatóságokkal való kapcsolatfelvételt követően a Bizottság további pontosításokat 
kapott e kérdésben. 

A vorarlbergi régión kívül, ahol az osztrák hatóságok minden előkészítő munkát elvégeztek a 
tömegközlekedési szolgáltatások pályáztatása érdekében, a várakozások szerint a vorarlbergi 
tömegközlekedés valamennyi közbeszerzési szerződését aláírják 2016 végéig. Az osztrák 
hatóságok tájékoztatták a Bizottságot Montafon régió kapcsán arról, hogy a tömegközlekedési 
szolgáltatásokat is uniós szintű közbeszerzési eljárás útján fogják megpályáztatni.  

A Bizottság szolgálatai azt is kérték az osztrák hatóságoktól, hogy adjanak tájékoztatást négy 
további osztrák tartomány (Tirol, Salzburg, Burgenland és Karintia) szolgáltatásainak 
helyzetéről. 

Tirolban és Karintiában az osztrák hatóságok 2013-ban megkezdték a tömegközlekedési 
szolgáltatások pályáztatását. Burgenlandban a vasúti és közúti tömegközlekedési 
közbeszerzési szerződéseket az 1370/2007/EK rendelet1 5. cikkével összhangban írják majd 
alá 2019. december 19-én. 2009 óta Salzburg tartomány is közbeszerzés útján köti meg a 
tömegközlekedési szolgáltatási szerződéseket. 

Következtetés

Az osztrák hatóságok szerint a tömegközlekedési szolgáltatásokat közbeszerzés útján rendelik 
meg, vagy átmeneti időszakot követően így fogják megrendelni valamennyi olyan 
tartományban, ahol eddig kérdések merültek fel a közbeszerzési szabályok helyes 
alkalmazását illetően (vagyis Vorarlberg, Tirol, Burgenland, Karintia és Salzburg 
tartományokban).

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. október 23-i 1370/2007/EK rendelete a vasúti és 
közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK 
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.).


