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Christian Frener, par ES konkursa procedūru neievērošanu sabiedriskā 
transporta jomā Forarlbergā, Austrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Forarlbergas atbildīgās pašvaldības iestādes, piešķirot 
autobusu uzņēmumu licences komerciālā transporta pakalpojumu sniegšanai attiecīgajā 
reģionā, neīsteno ES noteikumus par sabiedriskajiem pakalpojumiem un saistītās konkursa 
procedūras. Viņš uzskata, ka pašreizējai situācijai raksturīgas nepārredzamas procedūras un 
bezatbildīga nodokļu maksātāju naudas izmantošana, tādēļ viņš aicina Eiropas Parlamentu 
iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 26. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka licences sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 
Forarlbergā ir piešķirtas, pārkāpjot Eiropas publiskā iepirkuma noteikumus. Uzaicinājumu 
piedalīties konkursā nav paredzēts publicēt, un pašvaldības varētu atbalstīt sev zināmos 
uzņēmumus, tādējādi kaitējot konkurentiem. Tādēļ atbalstītajiem uzņēmumiem nepamatoti 
būtu labāka piekļuve valsts līdzekļiem. 

Norādītie fakti faktiski varētu būt Eiropas publiskā iepirkuma noteikumu pārkāpums. Tomēr 
lūgumrakstā sniegtā informācija ir nepietiekama, lai izdarītu pamatotu secinājumu.
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Eiropas noteikumu piemērošana ir atkarīga no veida, kā Forarlbergā ir organizēti sabiedriskā 
transporta pakalpojumi — slēdzot pakalpojumu līgumus vai piešķirot sabiedrisko 
pakalpojumu koncesijas. Lūgumraksta iesniedzējs to nav minējis, kā arī nav norādījis 
attiecīgās pašvaldības.

Eiropas Publiskā iepirkuma direktīvu 2004/18/EK1 varētu piemērot tikai pakalpojumu līgumu 
slēgšanas gadījumā. Šādā gadījumā, ja katra līguma vērtība ir apmēram EUR 200 000 (precīza 
vērtība ir atkarīga no līguma noslēgšanas datuma), būtu jāizsludina Eiropas mēroga 
uzaicinājums piedalīties konkursā. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka līgumu vērtība ir 
sasniegusi šo rādītāju, taču uzaicinājums piedalīties konkursā nav publicēts. Tomēr plašāka 
informācija nav sniegta.

Ja sabiedriskais transports ir organizēts, piešķirot pakalpojumu koncesijas, tad uz to attiecas 
tikai pamatsaistības atbilstīgi ES primārajiem tiesību aktiem gadījumā, ja iekšējā tirgū ir 
interese par šo līgumu, t. i., ja citu dalībvalstu uzņēmēji ir izrādījuši par to interesi. Par šo 
jautājumu nav informācijas. Šajā gadījumā būtu vajadzīga zināma iepriekšēja pārredzamība.
  

Secinājums

Lūgumrakstā sniegtā informācija nenodrošina pietiekamu pamatu, lai Komisija šajā posmā 
varētu turpināt lietas izskatīšanu. Ja tiktu iesniegta papildu informācija par iepriekš 
norādītajiem jautājumiem, Komisija varētu sīkāk analizēt šo lietu un sazināties ar Austriju 
gadījumā, ja sniegtā informācija apstiprinātu lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumus. 

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Savā pirmajā paziņojumā Komisija ieteica lūgumraksta iesniedzējam iesniegt sūdzību. Pēc 
tam lūgumraksta iesniedzējs nosūtīja sūdzību Komisijai, norādot uz iespējamiem Eiropas 
publiskā iepirkuma noteikumu pārkāpumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu piešķiršanā 
Forarlbergā. Veicot pēcpārbaudi, Komisijas dienesti ir sazinājušies ar Austriju ar ES 
izmēģinājuma mehānisma (EU-Pilot) starpniecību, lai saņemtu precīzu informāciju par šo 
lietu.

Austrijas atbildes provizoriska analīze ļauj uzskatīt, ka attiecīgie sabiedriskā transporta 
pakalpojumi tiek organizēti, izmantojot pakalpojumu līgumus, nevis pakalpojumu koncesijas. 
Tātad šiem līgumiem piemērojama Direktīva 2004/17/EK.

Tajā pašā laikā lūgumraksta iesniedzējs ir nosūtījis vēstuli Eiropas Parlamentam ar papildu 
informāciju, kurā ietverts Forarlbergas Revīzijas palātas 2011. gada oktobra ziņojums par 
sabiedrisko pasažieru transportu Forarlbergā. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs savā vēstulē 
apgalvo, ka tikai četras no deviņām pavalstīm (Bundesländer) ir izziņojušas iepirkuma 
konkursu par transporta pakalpojumiem, tomēr viņš nesniedz plašāku informāciju.

                                               
1 OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.
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Komisijas dienesti sazinās ar Austrijas iestādēm, lai atrisinātu šo lietu.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumu, ka tikai četrās no deviņām pavalstīm ir 
izziņots pieteikumu konkurss par transporta pakalpojumiem, lūgumraksta iesniedzējs tiek 
laipni lūgts sniegt jebkādu papildu informāciju. Komisijas dienesti veiks visus attiecīgos 
pasākumus, lai pārbaudītu, vai ir vēl citi publiskā iepirkuma noteikumu pārkāpumi sabiedriskā 
transporta pakalpojumu jomā.

Secinājums
Komisija sazinās ar Austrijas iestādēm un ir pārliecināta, ka risinājums iespējamu pārkāpumu 
novēršanai tiks drīz atrasts.

5. Komisijas atbilde (II), kas saņemta 2013. gada 19. decembrī

Būtu jāpieņem, ka uz sabiedriskā transporta pakalpojumiem Forarlbergā attiecas publisko 
pakalpojumu līgumi un līdz ar to tiek piemērota Direktīva 2004/17/EK.  Kā pausts iepriekšējā 
paziņojumā, Komisijas dienesti patiešām cieši sazinās ar Austrijas iestādēm, kas pašlaik veic 
visus sagatavošanās darbus, kuri ir nepieciešami, lai varētu izsludināt konkursu par 
sabiedriskā transporta pakalpojumiem Forarlbergas reģionā.

Tajā pašā laikā Komisijas dienesti kopā ar Austrijas iestādēm veica izmeklēšanu par situāciju 
tajās federālajās zemēs, attiecībā uz kurām laikposmā no 2006. līdz 2013. gada septembrim 
nebija (vai gandrīz nebija) publikāciju TED. 

Secinājums

Komisijas dienesti paredz cieši uzraudzīt plānoto konkursa izsludināšanu par sabiedriskā 
transporta pakalpojumiem Forarlbergas reģionā. Turklāt tie arī uzraudzīs situāciju citās 
federālajās zemēs un veiks vajadzīgos pasākumus.

6. Komisijas atbilde (III), kas saņemta 2014. gada 27. jūnijā

Kā tika ziņots iepriekšējos paziņojumos, Komisijas dienesti cieši sazinās ar Austrijas 
iestādēm. 

Attiecībā uz Forarlbergas reģionu Austrijas iestādes pašlaik veic visus sagatavošanās darbus, 
lai varētu izsludināt konkursu par sabiedriskā transporta pakalpojumiem. Tiek sagaidīts, ka 
galīgā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesību piešķiršana Forarlbergā notiks 
līdz 2016. gada beigām. Vienīgi attiecībā uz Montafonas reģionu Austrijas iestādēm vēl ir 
jāsniedz papildu informācija.

Komisijas dienestiem arī tiek prasīts paskaidrot situāciju sabiedriskā transporta pakalpojumu 
jomā četrās Austrijas federālajās zemēs (Tirolē, Zalcburgā, Burgenlandē un Kertnenā). 

Tiroles, Kertnenas un Burgenlandes federālajās zemēs Austrijas iestādes šogad sāk izsludināt 
konkursu par sabiedriskā transporta pakalpojumiem.  Komisijas dienesti ir prasījuši papildu 
paskaidrojumus par visa konkursa norises procesa grafiku.  
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Attiecībā uz Zalcburgas federālo zemi Austrijas iestādes vēl nav sniegušas nekādu 
informāciju. 

Secinājums

Komisijas dienesti turpina uzraudzīt plānoto konkursa izsludināšanu par sabiedriskā 
transporta pakalpojumiem iepriekš minētajā Austrijas federālajā zemē.

7. Komisijas atbilde (REV.IV), kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Īstenojot ciešus kontaktus ar Austrijas iestādēm, Komisija šobrīd ir saņēmusi turpmākus 
paskaidrojumus par šo jautājumu. 

Turklāt tiek sagaidīts, ka Forarlbergas reģionā, kur Austrijas iestādes veica visus 
sagatavošanās darbus, lai varētu izsludināt konkursu par sabiedriskā transporta 
pakalpojumiem, galīgā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesību piešķiršana 
būtu jāpabeidz līdz 2016. gada beigām. 
Austrijas iestādes ir informējušas Komisiju par Montafonas reģionu, kur arī tiks izsludināts 
konkurss par sabiedriskā transporta pakalpojumiem saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūru, 
kas ir publicēta Savienības līmenī.  

Komisijas dienesti arī prasīja paskaidrot situāciju sabiedriskā transporta pakalpojumu jomā 
četrās citās Austrijas federālajās zemēs (Tirolē, Zalcburgā, Burgenlandē un Kertnenā). 

Tiroles un Kertnenas federālajās zemēs Austrijas iestādes 2013. gadā sāka izsludināt konkursu 
par sabiedriskā transporta pakalpojumiem. Burgenlandes federālajā zemē līgumu piešķiršanai 
dzelzceļa un sauszemes sabiedriskā transporta pakalpojumiem būtu jānotiek līdz 2019. gada 
3. decembrim saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1370/2007 5. pantu1. Arī Zalcburgas federālā 
zeme kopš 2009. gada ir izsludinājusi konkursus par sabiedriskā transporta pakalpojumiem ar 
ceļu pakešu starpniecību. 

Secinājums

Kā uzskata Austrijas iestādes, par sabiedriskā transporta pakalpojumiem pēc pārejas perioda ir 
vai būtu jāizsludina konkurss visos reģionos, par kuriem (Forarlberga, Tirole, Burgenlande, 
Kerntena un Salzcburga) ir bijušas šaubas attiecībā uz publiskā iepirkuma procedūras pareizu 
piemērošanu.  

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regula (EK) Nr. 1370/2007 par 
sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko 
atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70, OV L 
315, 3.12.2007., 1. lpp. 


