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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0045/2011, ingediend door Christian Frener (Oostenrijkse 
nationaliteit), over gebrekkige naleving van de Europese aanbesteding 
binnen het openbaar vervoer in het Oostenrijkse Vorarlberg

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat de verantwoordelijke gemeentelijke overheden in Vorarlberg niet 
voldoen aan de Europese bepalingen inzake openbare diensten en de daaraan gekoppelde 
aanbesteding, als zij busmaatschappijen toestemming geven om commercieel 
personenvervoer in de desbetreffende regio uit te voeren. Aangezien hij van mening is dat er 
in de huidige situatie sprake is van ondoorzichtige procedures en ondoordacht gebruik van het 
geld van de belastingbetaler, verzoekt indiener het Europees Parlement om in te grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 april 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

Indiener beweert dat bij de gunning van de diensten voor het openbaar personenvervoer in 
Vorarlberg de Europese voorschriften betreffende overheidsopdrachten worden geschonden. 
Er zou geen aanbesteding bekendgemaakt zijn en de gemeenten zouden de voorkeur geven 
aan bedrijven die ze kennen, ten nadele van de concurrenten daarvan. De begunstigde 
bedrijven zouden daarom onrechtmatig en gemakkelijker overheidsgeld ontvangen. 

De meegedeelde feiten zouden in beginsel een schending vormen van de Europese 
voorschriften inzake overheidsopdrachten. De in het verzoekschrift verstrekte informatie is 
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echter ontoereikend om tot een met redenen omkleed besluit te komen.

Welke Europese voorschriften van toepassing zijn, hangt af van de manier waarop de diensten 
voor openbaar vervoer in Voralberg zijn georganiseerd, via dienstencontracten of via 
concessieovereenkomsten voor diensten. Het verzoekschrift gaat hier niet op in en vermeldt 
ook niet om welke gemeenten het gaat.

Richtlijn 2004/18/EG betreffende overheidsopdrachten1 geldt uitsluitend als het om 
dienstencontracten gaat. In dat geval zou een Europese aanbesteding uitgeschreven moeten 
worden indien de waarde van elk contract meer bedraagt dan ongeveer 200 000 euro (de 
exacte waarde hangt af van de datum waarop de contracten werden gesloten). Indiener 
beweert dat deze waarde bereikt is maar dat er geen aanbesteding bekend is gemaakt. Er 
wordt echter geen nadere informatie verstrekt.

Indien het openbaar vervoer georganiseerd is via concessieovereenkomsten voor diensten, 
moet het uitsluitend voldoen aan basisverplichtingen volgens het primair EU-recht indien de 
overeenkomst van belang is voor de interne markt, d.w.z. indien marktdeelnemers van andere 
lidstaten belangstelling hebben getoond. Hierover is geen informatie beschikbaar. In dit geval 
zou transparantie vooraf noodzakelijk zijn.
  

Conclusie

De informatie in het verzoekschrift is ontoereikend om de Commissie in staat te stellen de 
zaak in dit stadium verder te behandelen. Indien over bovenvermelde punten aanvullende 
informatie beschikbaar wordt gesteld, zou zij dit geval in alle bijzonderheden kunnen 
analyseren en contact opnemen met Oostenrijk als blijkt dat de informatie de beweringen van 
het verzoekschrift staaft. 

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 28 augustus 2013

In haar eerste antwoord heeft de Commissie indiener geadviseerd om een klacht in te dienen. 
Indiener heeft vervolgens de Commissie een klacht doen toekomen waarin hij erop wees dat 
bij de gunning van de diensten voor het openbaar personenvervoer in Voralberg de Europese 
voorschriften betreffende overheidsopdrachten zouden zijn geschonden. In de follow-up 
hebben de diensten van de Commissie contact opgenomen met Oostenrijk via het EU-
Pilotmechanisme om zodoende gedetailleerde informatie te krijgen over de zaak.

Een eerste analyse van het Oostenrijkse antwoord doet vermoeden dat de betreffende diensten 
voor het openbaar personenvervoer georganiseerd zijn middels dienstencontracten en niet via 
concessieovereenkomsten. Dit zou als gevolg hebben dat Richtlijn 2004/17/EG op deze 
contracten van toepassing is.

Ondertussen heeft indiener een brief aan het Europees Parlement gestuurd met aanvullende 
informatie inclusief een verslag van oktober 2011 van de rekenkamer van Voralberg inzake 

                                               
1 PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114.
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het openbaar personenvervoer in Voralberg. Bovendien verklaart indiener in deze brief, 
zonder dat hij echter verder bewijs aanvoert, dat slechts vier van de negen Bundesländer 
vervoersdiensten hebben aanbesteed.

De diensten van de Commissie hebben contact met de Oostenrijkse autoriteiten met het oog 
op het afronden van onderhavige zaak.

Met betrekking tot de bewering van indiener dat slechts vier van de negen Bundesländer 
vervoersdiensten zouden hebben aanbesteed, wordt indiener verzocht om aanvullende 
informatie te verschaffen. De diensten van de Commissie zullen alle relevante stappen 
ondernemen om na te gaan of er sprake is van andere schendingen van voorschriften 
betreffende overheidsopdrachten op het gebied van diensten voor het openbaar 
personenvervoer.

Conclusie
De Commissie heeft contact met de Oostenrijkse autoriteiten en vertrouwt erop dat er in de 
nabije toekomst een oplossing kan worden gevonden om mogelijke inbreuken te voorkomen.

5. Antwoord van de Commissie (II), ontvangen op 19 december 2013

De diensten voor het openbaar personenvervoer in Vorarlberg moeten worden beschouwd als 
dienstencontracten en derhalve is Richtlijn 2004/17/EG van toepassing.  Zoals zij heeft 
aangegeven in haar eerdere mededelingen, hebben de diensten van de Commissie nauw 
contact met de Oostenrijkse autoriteiten, die momenteel alle vereiste voorbereidende 
werkzaamheden verrichten om de diensten voor het openbaar personenvervoer in de regio-
Vorarlberg aan te besteden.

Ondertussen hebben de diensten van de Commissie inlichtingen ingewonnen bij de 
Oostenrijkse autoriteiten over de situatie in die Bundesländer waarvoor geen (of bijna geen) 
publicaties waren gevonden in de TED-databank voor de periode 2006-2013 (tot september). 

Conclusie

De diensten van de Commissie zijn van plan de geplande aanbesteding van de diensten voor 
het openbaar personenvervoer in de regio Vorarlberg nauwlettend te volgen. Bovendien 
zullen ze ook de situatie in de overige Bundesländer volgen en de nodige maatregelen treffen.

6. Antwoord van de Commissie (III), ontvangen op 27 juni 2014

Zoals aangegeven in de vorige mededelingen staan de diensten van de Commissie in nauw 
contact met de Oostenrijkse autoriteiten. 

Wat betreft de regio Vorarlberg bevinden de Oostenrijkse autoriteiten zich in het stadium van 
alle voorbereidingen om de diensten voor het openbaar personenvervoer aan te besteden. Naar 
verwachting zal de volledige aanbesteding van de diensten voor het openbaar 
personenvervoer in Vorarlberg tegen het einde van 2016 worden afgerond. De Oostenrijkse 
autoriteiten moeten alleen nog aanvullende informatie verschaffen betreffende de regio 
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Montafon.

De diensten van de Commissie hebben de Oostenrijkse autoriteiten eveneens verzocht uitleg 
te verschaffen met betrekking tot de situatie van de diensten voor het openbaar 
personenvervoer in vier andere Bundesländer in Oostenrijk (Tirol, Salzburg, Burgenland en 
Kärnten). 

In de Bundesländer Tirol, Kärnten en Burgenland beginnen de Oostenrijkse autoriteiten dit 
jaar met de aanbesteding van de diensten voor het openbaar personenvervoer. De diensten van 
de Commissie hebben nadere opheldering gevraagd met betrekking tot het tijdschema van het 
gehele aanbestedingsproces.  

Wat betreft het Bundesland Salzburg hebben de Oostenrijkse autoriteiten nog helemaal geen 
informatie verstrekt. 

Conclusie

De diensten van de Commissie blijven de geplande aanbesteding van de diensten voor het 
openbaar personenvervoer in alle bovengenoemde Oostenrijkse Bundesländer volgen. 

7. Antwoord van de Commissie (REV. IV), ontvangen op 28 februari 2015

Na haar nauwe contacten met de Oostenrijkse autoriteiten heeft de Commissie geen nadere 
opheldering over deze kwestie ontvangen. 

Naast de regio Vorarlberg, waar de Oostenrijkse autoriteiten alle voorbereidingen hebben 
getroffen om de diensten voor het openbaar personenvervoer aan te besteden, zal de volledige 
aanbesteding van de diensten voor het openbaar personenvervoer in Vorarlberg naar 
verwachting tegen het einde van 2016 worden afgerond. De Oostenrijkse autoriteiten hebben 
de Commissie wat betreft de regio Montafon laten weten dat de diensten voor het openbaar 
personenvervoer eveneens zullen worden aanbesteed door middel van een openbare 
aanbestedingsprocedure die op Unie-niveau bekend zal worden gemaakt.  

De diensten van de Commissie hebben de Oostenrijkse autoriteiten eveneens verzocht uitleg 
te verschaffen met betrekking tot de situatie van de diensten voor het openbaar 
personenvervoer in vier andere Bundesländer in Oostenrijk (Tirol, Salzburg, Burgenland en 
Kärnten). 

In de Bundesländer Tirol en Kärnten zijn de Oostenrijkse autoriteiten in 2013 begonnen met 
de aanbesteding van de diensten voor het openbaar personenvervoer. In Burgenland zou de 
gunning van contracten voor openbaar spoor- en wegvervoer vanaf 3 december 2019 moeten 
plaatsvinden in overeenstemming met artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1370/20071.  In 
Salzburg worden de diensten voor het openbaar personenvervoer sinds 2009 aanbesteed door 
middel van "routebundels". 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 
2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking 
van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de 
Raad (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 1).
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Conclusie

In alle regio´s waar er twijfels bestonden over de correcte toepassing van de 
aanbestedingsregels, dat wil zeggen Vorarlberg, Tirol, Burgenland, Kärnten en Salzburg, 
worden volgens de Oostenrijkse autoriteiten de diensten voor het openbaar personenvervoer 
aanbesteed of zou dit, na een overgangsperiode, moeten gebeuren.  


