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Subiect: Petiția nr. 0045/2011, adresată de Christian Frener, de cetățenie austriacă, 
privind nerespectarea procedurilor de achiziții publice ale UE în domeniul 
transportului public în Vorarlberg, Austria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că autoritățile municipale responsabile din Vorarlberg nu aplică 
dispozițiile UE privind serviciile publice și procedurile de licitație aferente atunci când acordă 
companiilor de transport cu autobuzul autorizații de furnizare a serviciilor comerciale de 
transport în această regiune. Având în vedere faptul că petiționarul consideră că situația 
prezentă se caracterizează prin proceduri opace și o cheltuire neglijentă a banilor 
contribuabililor, acesta solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 aprilie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Petiționarul susține că serviciile de transport public din Vorarlberg sunt atribuite prin 
încălcarea normelor europene privind achizițiile publice. Nu se publică o cerere de ofertă, iar 
municipalitățile favorizează companiile pe care le cunosc, în detrimentul concurenților. 
Companiile favorizate au, astfel, un acces nejustificat sporit la banii publici. 

Faptele indicate ar putea constitui, în principiu, o încălcare a normelor europene privind 
achizițiile publice. Cu toate acestea, informațiile oferite în petiție nu sunt suficiente pentru a 
se ajunge la o concluzie motivată.
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Normele europene care se aplică depind de modul în care sunt organizate serviciile de 
transport public în Vorarlberg: prin contracte de servicii sau prin concesiunea de servicii. 
Petiția nu menționează nici această informație și nici care sunt municipalitățile implicate.

Directiva 2004/18/CE privind achizițiile publice1 s-ar putea aplica numai în cazul contractelor 
de servicii. În acest caz, ar fi necesară o cerere de ofertă la nivel european, dacă valoarea 
fiecărui contract este mai mare de aproximativ 200 000 EUR (valoarea exactă depinde de data 
la care se încheie contractele). Petiționarul susține că s-a ajuns la această valoare, dar că nu a 
fost publicată nicio cerere de ofertă. Cu toate acestea, nu se oferă informații suplimentare.

Dacă sistemul de transport public este organizat prin concesiune de servicii, acesta se supune 
numai obligațiilor de bază din legislația primară a UE, în cazul în care contractul se axează pe 
piața internă, adică dacă operatorii economici din alte state membre și-au manifestat interesul 
în acest sens. Nu există informații cu privire la acest punct. În acest caz ar fi necesar un nivel 
de transparență prealabilă.

Concluzie

Informațiile relatate în petiție nu oferă baza necesară pentru a permite Comisiei să urmărească 
în continuare această chestiune în acest stadiu. În cazul în care se vor primi în viitor informații 
suplimentare cu privire la punctele menționate mai sus și dacă informațiile suplimentare vor 
confirma afirmațiile din petiție, Comisia ar putea analiza acest caz în detaliu și lua legătura cu 
autoritățile din Austria. 

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 28 august 2013

În prima sa comunicare, Comisia a recomandat petiționarului să depună o plângere. Ulterior, 
petiționarul a transmis o plângere Comisiei prin care susținea că serviciile de transport public 
din Vorarlberg au fost atribuite prin încălcarea normelor europene privind achizițiile publice. 
Ca urmare, serviciile Comisiei au luat legătura cu autoritățile din Austria prin intermediul 
mecanismului EU Pilot pentru a primi informații suplimentare cu privire la acest caz.

O analiză preliminară a răspunsului autorităților din Austria sugerează că serviciile de 
transport public în cauză sunt organizate prin contracte de servicii, și nu prin concesiune de 
servicii. În consecință, acestor contracte li s-ar aplica Directiva 2004/17/CE.

Între timp, petiționarul a trimis o nouă scrisoare cu informații suplimentare Parlamentului 
European, inclusiv un raport din octombrie 2011 al Curții de Conturi din Vorarlberg privind 
transportul public de călători din Vorarlberg. În plus, în scrisoarea sa, petiționarul susține că 
numai patru din nouă landuri federale au scos la licitație serviciile de transport, fără a oferi 
totuși alte probe.

                                               
1 JO UE L 134, 30.4.2004, p. 114.
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Serviciile Comisiei sunt în legătură cu autoritățile din Austria în vederea soluționării acestui 
caz.

În ceea ce privește afirmația petiționarului potrivit căreia numai patru din nouă landuri 
federale au scos la licitație serviciile de transport, petiționarul este rugat să furnizeze 
informații suplimentare. Serviciile Comisiei vor lua toate măsurile necesare pentru a verifica 
existența oricărei alte încălcări a normelor privind achizițiile publice în domeniul serviciilor 
de transport public.

Concluzie
Comisia este în legătură cu autoritățile din Austria și este încrezătoare că, în viitorul apropiat, 
se poate găsi o soluție de eliminare a posibilelor încălcări.

5. Răspunsul Comisiei (II), primit la 19 decembrie 2013

Serviciile de transport public din Vorarlberg trebuie considerate contracte de achiziții publice 
de servicii, prin urmare se aplică Directiva 2004/17/CE. În conformitate cu comunicarea 
anterioară, serviciile Comisiei erau, într-adevăr, în strânsă legătură cu autoritățile austriece, 
care se află în prezent în stadiul de realizare a tuturor lucrărilor pregătitoare necesare în 
vederea organizării unei licitații pentru aceste servicii de transport public din regiunea 
Vorarlberg.

Între timp, serviciile Comisiei au solicitat autorităților austriece informații cu privire la 
situația acelor landuri pentru care nu există publicații (sau sunt aproape inexistente) pe TED 
pentru perioada 2006-2013 (până în septembrie). 

Concluzie

Serviciile Comisiei intenționează să monitorizeze îndeaproape licitația programată pentru 
serviciile de transport public din regiunea Vorarlberg. În plus, ele vor urmări, de asemenea, 
situația din alte landuri și vor lua măsurile corespunzătoare.

6. Răspunsul Comisiei (III), primit la 27 iunie 2014

Conform comunicărilor anterioare, serviciile Comisiei sunt în strânsă legătură cu autoritățile 
austriece. 

În ceea ce privește regiunea Vorarlberg, autoritățile austriece sunt în etapa de realizare a 
tuturor lucrărilor pregătitoare pentru a scoate la licitație serviciile de transport public. 
Conform estimărilor, întregul proces de atribuire a serviciilor de transport public din 
Vorarlberg ar trebui să fie finalizat până la sfârșitul lui 2016. Autoritățile austriece mai trebuie 
să furnizeze informații suplimentare numai cu privire la regiunea Montafon.

Serviciile Comisiei au solicitat, de asemenea, autorităților austriece să explice situația privind 
transportul public din alte patru landuri din Austria (Tirol, Salzburg, Burgenland și Kärnten). 

În landurile Tirol, Kärnten și Burgenland, autoritățile austriece încep să scoată la licitație 
serviciile de transport public în acest an. Serviciile Comisiei au cerut informații suplimentare 
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cu privire la calendarul întregului proces de licitație.

În ceea ce privește landul Salzburg, autoritățile austriece nu au furnizat încă nicio informație. 

Concluzie

Serviciile Comisiei monitorizează în continuare licitația programată pentru serviciile de 
transport public din toate landurile austriece menționate anterior. 

7. Răspunsul Comisiei (REV. IV), primit la 28 februarie 2015

După o serie de contacte strânse cu autoritățile austriece, Comisia a obținut acum mai multe 
explicații cu privire la chestiunea în cauză.

În afară de regiunea Vorarlberg, unde autoritățile austriece au făcut toate pregătirile pentru a 
scoate la licitație serviciile de transport public, conform estimărilor, întregul proces de 
atribuire a serviciilor de transport public din Vorarlberg ar trebui să fie finalizat până la 
sfârșitul lui 2016. În ceea ce privește regiunea Montafon, autoritățile austriece au informat 
Comisia că și aici serviciile de transport public vor fi scoase la licitație printr-o procedură de 
achiziții publice publicate la nivelul Uniunii.

Serviciile Comisiei au solicitat, de asemenea, autorităților austriece să explice situația privind 
serviciile de transport public din alte patru landuri din Austria (Tirol, Salzburg, Burgenland și 
Kärnten). 

În landurile Tirol și Kärnten, autoritățile austriece au început să scoată la licitație serviciile de 
transport public în 2013. În Burgenland, atribuirea contractelor pentru transportul public 
feroviar și rutier ar trebui să se facă, începând cu 3 decembrie 2019, în conformitate cu
articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1370/20071. De asemenea, landul Salzburg a scos la 
licitație serviciile de transport public încă din 2009 sub forma unor pachete de linii. 

Concluzie

Conform autorităților austriece, serviciile de transport public sunt, sau ar trebui să fie, după o 
perioadă de tranziție, scoase la licitație în toate regiunile cu privire la care au existat 
suspiciuni legate de aplicarea corectă a normelor de achiziții publice, adică Vorarlberg, Tirol, 
Burgenland, Kärnten și Salzburg.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind 
serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și 
nr. 1107/70 ale Consiliului (JO L 315, 3.12.2007, p. 1).


