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Komisja Petycji

28.2.2015

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 0045/2011, którą złożył Christian Frener (Austria), w sprawie 
nieprzestrzegania procedur przetargowych UE w dziedzinie transportu 
publicznego w Vorarlbergu w Austrii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że przy przyznawaniu licencji przedsiębiorstwom autobusowym 
na świadczenia komercyjnych usług transportowych w danym regionie odpowiedzialne 
lokalne władze Vorarlbergu nie przestrzegają unijnych przepisów w sprawie usług 
publicznych i związanych z nimi procedur przetargowych. Ponieważ składający petycję 
uważa, że obecna sytuacja charakteryzuje się nieprzejrzystymi procedurami i beztroskim 
wydatkowaniem pieniędzy podatników, wzywa on Parlament Europejski do podjęcia działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 kwietnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Składający petycję twierdzi, że zamówienia na usługi w zakresie transportu publicznego 
w Vorarlbergu są udzielane z naruszeniem europejskich przepisów dotyczących zamówień 
publicznych. Podobno nie opublikowano zaproszenia do składania ofert, a gminy preferowały 
znane im firmy ze szkodą dla konkurentów. W związku z tym uprzywilejowane firmy 
otrzymały bez uzasadnienia lepszy dostęp do środków publicznych. 

Wspomniane fakty mogłyby z zasady stanowić naruszenie europejskich przepisów 
dotyczących zamówień publicznych. Niemniej jednak informacje zawarte w petycji nie 
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wystarczają, aby sformułować racjonalne wnioski.

O tym, które przepisy obowiązują, decyduje sposób organizacji usług w zakresie transportu 
publicznego w Vorarlbergu – zamówienie lub koncesja na usługi. W petycji tego jednak nie 
sprecyzowano. Nie określono również, jakich gmin dotyczy omawiany problem.

Europejska dyrektywa 2004/18/WE1 w sprawie zamówień publicznych mogłaby mieć 
zastosowanie tylko w przypadku zamówienia na usługi. Ogólnoeuropejskie zaproszenie do 
składania ofert byłoby w tym przypadku konieczne, gdyby wartość każdego zamówienia była 
wyższa od kwoty około 200 000 EUR (dokładna wartość zależy od daty udzielenia 
zamówień). Składający petycję twierdzi, że wartość ta została osiągnięta, ale nie 
opublikowano zaproszenia do składania ofert. Dalsze informacje nie zostały jednak podane.

W przypadku gdy transport publiczny zorganizowany jest w oparciu o koncesje na usługi, 
podlega jedynie podstawowym zobowiązaniom zawartym w pierwotnym prawie UE, jeśli 
dane zamówienie jest przedmiotem zainteresowania na rynku wewnętrznym, tzn. jeśli 
podmioty gospodarcze z innych państw członkowskich są nim zainteresowane. Nie 
udostępniono żadnych informacji na ten temat. W tym przypadku konieczna byłaby 
przejrzystość ex ante.

Podsumowanie

Informacje zawarte w petycji nie stanowią na obecnym etapie wystarczającej podstawy do 
zezwolenia Komisji na podjęcie dalszych działań w tej sprawie. Jeśli dostarczone zostaną 
informacje dotyczące kwestii poruszonych powyżej, Komisja może dokładnie zbadać sprawę 
i skontaktować się z Austrią, jeśli dzięki tym informacjom potwierdzą się przypuszczenia 
zawarte w petycji. 

4. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

W swoim pierwszym komunikacie Komisja poradziła składającemu petycję, aby złożył 
skargę. W związku z tym składający petycję skierował do Komisji skargę, w której twierdzi, 
że zamówienie na usługi transportu publicznego w Vorarlbergu zostało udzielone 
z naruszeniem europejskich przepisów dotyczących zamówień publicznych. W trakcie działań 
następczych służby Komisji skontaktowały się z władzami austriackimi za pomocą 
mechanizmu UE Pilot, aby uzyskać szczegółowe informacje o sprawie.

Wstępna analiza odpowiedzi udzielonej przez władze austriackie pozwala wnioskować, że 
usługi transportu publicznego, o których mowa, są zorganizowane na podstawie zamówień na 
usługi, a nie koncesji na usługi. W związku z tym do tych umów zastosowanie ma dyrektywa 
2004/17/WE.

W tym czasie składający petycję skierował do Parlamentu Europejskiego pismo 
z dodatkowymi informacjami, zawierające sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego 
Vorarlbergu z października 2011 r. w sprawie usług przewozu pasażerów w Vorarlbergu. 
Ponadto w swoim piśmie składający petycję twierdzi, że tylko cztery z dziewięciu krajów 
związkowych ogłosiły przetargi na usługi transportowe, lecz nie przedstawił na to dowodu.
                                               
1 Dz.U. UE L 134 z 30.4.2004, s. 114.
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Służby Komisji są w kontakcie z władzami austriackimi, aby wyjaśnić tę sprawę.

W odniesieniu do zarzutów przedstawionych przez składającego petycję, który twierdzi, że 
tylko cztery z dziewięciu krajów związkowych ogłosiły przetargi na usługi transportowe, 
składający petycję proszony jest o przedstawienie dodatkowych informacji. Służby Komisji 
podejmą odpowiednie działania, aby sprawdzić, czy miały miejsce inne przypadki naruszenia 
przepisów w sprawie zamówień publicznych w dziedzinie usług transportu publicznego.

Podsumowanie

Komisja jest w kontakcie z władzami austriackimi i wierzy, że w bliskiej przyszłości będzie 
można znaleźć rozwiązanie pozwalające usunąć ewentualne naruszenie przepisów.

5. Odpowiedź Komisji (REV II) otrzymana dnia 19 grudnia 2013 r.

Usługi transportu publicznego w Vorarlbergu należy traktować jako będące przedmiotem 
zamówień publicznych na usługi, a zatem zastosowanie ma tu dyrektywa 2004/17/WE.  Jak 
zapowiedziano w poprzednim komunikacie Komisji, służby Komisji pozostają w ścisłym 
kontakcie z władzami austriackimi, które na obecnym etapie prowadzą wszelkie prace 
przygotowawcze wymagane w związku z ogłoszeniem przetargów na te usługi transportu 
publicznego w Vorarlbergu.

W międzyczasie służby Komisji zwróciły się do władz austriackich z pytaniem na temat 
sytuacji tych krajów związkowych, w przypadku których w latach 2006–2013 (do września) 
nie było żadnych (lub prawie żadnych) publikacji w TED. 

Podsumowanie

Służby Komisji zamierzają ściśle monitorować planowane przetargi na usługi transportu 
publicznego w Vorarlbergu. Ponadto będą monitorować sytuację w pozostałych krajach 
związkowych i podejmą odpowiednie działania.

6. Odpowiedź Komisji (REV III) otrzymana dnia 27 czerwca 2014 r.

Jak zapowiedziano we wcześniejszych komunikatach, Komisja jest w stałym kontakcie z 
władzami Vorarlbergu. 

Co się tyczy przedmiotowego regionu, austriackie władze prowadzą obecnie prace 
przygotowawcze do przetargu na usługi transportu publicznego. Należy oczekiwać, że cały 
proces udzielenia zamówień na usługi transportu publicznego w Vorarlbergu zakończy się 
przed upływem 2016 r. Jedynie w odniesieniu do regionu Montafon władze austriackie będą 
musiały dostarczyć dodatkowych informacji.

Służby Komisji zwróciły się również do władz austriackich o wyjaśnienie sytuacji dotyczącej 
usług transportu publicznego w pozostałych 4 krajach związkowych Austrii (Tyrol, Salzburg, 
Burgenland i Karyntia). 

W Tyrolu, Karyntii i Burgenlandzie władze austriackie rozpoczną przetargi na usługi 
transportu publicznego w bieżącym roku. Służby Komisji poprosiły o dalsze wyjaśnienia nt. 
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harmonogramu całej procedury przetargowej.  

Co do kraju związkowego Salzburg władze austriackie nie dostarczyły jeszcze żadnych 
informacji. 

Podsumowanie

Służby Komisji nadal monitorują planowane przetargi na usługi transportu publicznego w 
Vorarlbergu. 

7. Odpowiedź Komisji (REV IV) otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

W wyniku bliskich kontaktów z władzami austriackimi Komisja uzyskała dalsze wyjaśnienia 
dotyczące przedmiotowej sprawy. 

W regionie Vorarlberg władze austriackie przeprowadziły wszystkie prace przygotowawcze 
do przetargu na usługi w zakresie transportu publicznego. Udzielenie wszystkich zamówień 
na usługi w zakresie transportu publicznego w Voralbergu spodziewane jest do końca 2016 r. 
Władze austriackie poinformowały Komisję, że w odniesieniu do regionu Montafon również 
zostanie przeprowadzona procedura zamówienia publicznego (opublikowana na szczeblu 
Unii) na usługi transportowe.  

Służby Komisji zwróciły się również do władz austriackich o wyjaśnienie sytuacji dotyczącej 
usług transportu publicznego w czterech innych krajach związkowych Austrii (Tyrol, 
Salzburg, Burgenland i Karyntia). 

W Tyrolu i Karyntii władze austriackie rozpoczęły przetargi na usługi transportu publicznego 
w 2013 r. W Burgenlandzie udzielanie zamówień na usługi w zakresie publicznego transportu 
kolejowego i drogowego ma się odbywać od dnia 3 grudnia 2019 r. zgodnie z art. 5 
rozporządzenia (WE) nr 1370/20071. Również w kraju związkowym Salzburg przetargi na 
usługi transportu publicznego obejmują od 2009 r. sieci tras. 

Podsumowanie

Według władz austriackich po okresie przejściowym przetargi na usługi w zakresie transportu 
publicznego są prowadzone lub powinny zostać przeprowadzone we wszystkich tych 
regionach, w których istniały wątpliwości w kwestii prawidłowego stosowania przepisów 
dotyczących zamówień publicznych, tj. w Vorarlbergu, Tyrolu, Burgenlandzie, Karyntii i 
Salzburgu.   

                                               
1

Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. 
dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, Dz.U. L 315 z 3.12. 2007, s. 1
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