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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 0045/2011, ktorú predkladá Christian Frener, rakúsky štátny 
príslušník, o nedodržaní postupov obstarávania EÚ v oblasti verejnej 
dopravy vo Vorarlbersku, Rakúsko

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície tvrdí, že príslušné mestské úrady vo Vorarlbersku nedodržiavajú 
predpisy EÚ v oblasti verejných služieb a súvisiace postupy verejného obstarávania, keď 
udeľujú autobusovým spoločnostiam povolenia na poskytovanie komerčných dopravných 
služieb v uvedenom regióne. Keďže predkladateľ petície sa domnieva, že pre súčasnú situáciu 
sú charakteristické netransparentné postupy a ľahkovážne používanie peňazí daňových 
poplatníkov, vyzýva Európsky parlament, aby zasiahol.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 26. apríla 2011. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií podľa článku 216 ods. 6 rokovacieho poriadku.

3. Odpoveď Komisie doručená 20. apríla 2012

Predkladateľ petície tvrdí, že poskytovanie služieb v oblasti verejnej dopravy vo Voralbersku 
sa prideľuje v rozpore s európskymi pravidlami pre verejné obstarávanie. Výzva na 
predloženie ponúk sa nezverejňuje a mestské úrady dávajú prednosť spoločnostiam, ktoré 
poznajú, na úkor súťažiacich. Obľúbené spoločnosti teda majú neodôvodnene lepší prístup k 
verejným peniazom. 

Uvedené skutočnosti by v zásade mohli predstavovať porušovanie európskych pravidiel
verejného obstarávania. Informácie poskytnuté v návrhu však nie sú dostačujúce na 
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dosiahnutie odôvodneného záveru.

To, ktoré európske pravidlá sa uplatňujú, závisí od spôsobu organizovania služieb 
poskytovania verejnej dopravy vo Voralbersku, či prostredníctvom verejných zákaziek na 
služby alebo koncesií na služby. V petícii sa to nespresňuje, ani sa neuvádza, ktorých 
obecných úradov sa to týka.

Európska smernica o verejných zákazkách 2004/18/ES1 by mohla platiť iba v prípade 
zákaziek na služby. Celoeurópska výzva na predloženie ponúk by bola v tomto prípade nutná 
v prípade, keby hodnota každej zmluvy bola viac ako cca. 200 000 EUR (presná hodnota 
závisí od dátumu uzatvorenia zmluvy). Predkladateľ petície tvrdí, že takáto hodnota bola 
dosiahnutá, ale žiadna výzva na predloženie ponúk nebola zverejnená. Žiadne ďalšie 
informácie však nie sú uvedené.

Keď sa verejná doprava organizuje prostredníctvom koncesií na služby, vzťahujú sa na ňu 
základné povinnosti vyplývajúce z primárneho práva EÚ iba v prípade, že zákazka zahŕňa 
záujem o vnútorný trh, t. j. že záujem prejavili hospodárske subjekty z iných členských štátov. 
O tom nie sú k dispozícii žiadne informácie. V takom prípade by bola predtým nutná určitá 
transparentnosť.
  

Záver

Informácie v petícii neposkytujú dostatočný základ, ktorý by v tejto fáze umožnil Komisii 
záležitosť ďalej sledovať. Keby boli k dispozícii ďalšie informácie o vyššie uvedených 
aspektoch, mohla by Komisia vec podrobne analyzovať a kontaktovať Rakúsko, ak 
informácie potvrdia obvinenia z petície. 

4. Revidovaná odpoveď Komisie doručená 28. augusta 2013

Vo svojom prvom oznámení Komisia poradila predkladateľovi petície, aby podal sťažnosť. 
Následne predkladateľ petície zaslal Komisii sťažnosť s tvrdením, že poskytovanie služieb v 
oblasti verejnej dopravy vo Voralbersku by bolo udelené v rozpore s európskymi pravidlami 
verejného obstarávania. V následnom postupe útvary Komisie kontaktovali Rakúsko 
prostredníctvom mechanizmu EU-Pilot s cieľom získať o prípade podrobné informácie.

Predbežná analýza rakúskej odpovede naznačuje, že uvedené služby poskytovania verejnej 
dopravy sú organizované prostredníctvom zákaziek na služby, nie prostredníctvom koncesií 
na služby. Z toho by vyplývalo, že na tieto zákazky sa vzťahuje smernica 2004/17/ES.

Medzitým zaslal predkladateľ petície Európskemu parlamentu list s ďalšími informáciami 
vrátane správy z októbra 2011 od Dvora audítorov z Voralbersku o verejnej osobnej doprave 
vo Voralbersku. Predkladateľ petície ďalej vo svojom liste tvrdí, že iba štyri z deviatich 
spolkových krajín vypísali výberové konanie na poskytovanie dopravných služieb avšak bez 
poskytnutia ďalších dôkazov.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.
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V súvislosti s riešením tejto veci sú útvary Komisie v kontakte s rakúskymi orgánmi.

Pokiaľ ide o tvrdenie predkladateľa, že iba štyri z deviatich spolkových krajín oznámili 
výberové konanie na poskytovanie dopravných služieb, predkladateľ bol požiadaný, aby 
poskytol ďalšie informácie. Útvary Komisie prijmú všetky príslušné opatrenia, aby overili 
akékoľvek iné porušenie pravidiel verejného obstarávania v oblasti služieb poskytovania 
verejnej dopravy.

Záver
Komisia je v kontakte s rakúskymi orgánmi a je presvedčená, že riešenie na odstránenie 
prípadných porušení pravidiel možno nájsť v blízkej budúcnosti.

5. Odpoveď Komisie (II) doručená 19. decembra 2013

Služby poskytovania verejnej dopravy vo Vorarlbersku treba považovať za verejné zákazky 
na služby, a teda sa uplatňuje smernica 2004/17/EG.  Ako Komisia uviedla vo svojom 
predchádzajúcom oznámení, jej útvary sú skutočne v úzkom kontakte s rakúskymi orgánmi, 
ktoré v súčasnom štádiu robia všetky prípravné práce potrebné v súvislosti s vypísaním 
verejnej súťaže na služby poskytovania verejnej dopravy v regióne Vorarlbersko.

Medzitým útvary Komisie zisťovali na rakúskych úradoch situáciu v tých spolkových 
krajinách, v prípade ktorých sa za obdobie 2006 – 2013 (do septembra) nenašlo v databáze 
TED (Tender Electronic Daily) žiadne (alebo takmer žiadne) zverejnenie. 

Záver

Útvary Komisie budú pozorne sledovať plánované výberové konania na služby poskytovania 
verejnej dopravy v regióne Vorarlbersko. Budú tiež sledovať situáciu v ostatných spolkových 
krajinách a prijmú náležité opatrenia.

6. Odpoveď Komisie (III) doručená 27. júna 2014

Ako bolo uvedené v predchádzajúcich oznámeniach, útvary Komisie sú v úzkom kontakte s 
rakúskymi orgánmi. 

Pokiaľ ide o región Vorarlbersko, rakúske orgány sú v štádiu vykonávania prípravných prác 
na obstaranie služieb verejnej dopravy. Očakáva sa, že celkové pridelenie poskytovania 
služieb verejnej dopravy vo Vorarlbersku by sa malo uzatvoriť do konca roka 2016. Rakúske 
orgány musia poskytnúť doplňujúce informácie už len v prípade regiónu Montafon.

Útvary Komisie tiež požiadali rakúske orgány, aby vysvetlili situáciu, pokiaľ ide o služby 
verejnej dopravy v štyroch ďalších rakúskych spolkových krajinách (Tirolsko, Salzbursko, 
Burgenland a Korutánsko). 

V spolkových krajinách Tirolsko, Korutánsko a Burgenland začnú rakúske orgány s 
obstarávaním služieb verejnej dopravy tento rok. Útvary Komisie požiadali o ďalšie
objasnenie v súvislosti s časovým harmonogramom celého procesu obstarávania.  
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Pokiaľ ide o spolkovú krajinu Salzbursko, rakúske orgány zatiaľ neposkytli žiadne 
informácie. 

Záver

Útvary Komisie naďalej sledujú plánované výberové konania na služby poskytovania verejnej 
dopravy vo všetkých uvedených rakúskych spolkových krajinách. 

7. Odpoveď Komisie (REV.IV) doručená 28. februára 2015

Po blízkych kontaktoch s rakúskymi orgánmi Komisia dostala ďalšie objasnenia týkajúce sa 
predmetnej situácie. 

Okrem regiónu Vorarlbersko, v ktorom rakúske orgány uskutočnili všetky prípravné práce na 
vyhlásenie verejnej súťaže na verejnú dopravu, sa očakáva, že celkové pridelenie 
poskytovania služieb verejnej dopravy vo Vorarlbersku by sa malo uzatvoriť do konca roka 
2016. Rakúske orgány informovali Komisiu v súvislosti s regiónom Montafon, že na služby 
verejnej dopravy bude takisto vyhlásená verejná súťaž uverejnená na úrovni Únie.    

Útvary Komisie tiež požiadali rakúske orgány, aby vysvetlili situáciu, pokiaľ ide o služby 
verejnej dopravy v štyroch ďalších rakúskych spolkových krajinách (Tirolsko, Salzbursko, 
Burgenland a Korutánsko). 

V spolkových krajinách Tirolsko a Korutánsko začali rakúske orgány s obstarávaním služieb 
verejnej dopravy v roku 2013. V Burgenlande by zmluvy na verejnú železničnú a cestnú 
dopravu mali byť k 3. decembru 2019 udelené v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 
1370/20071.  Takisto Salzbursko od roku 2009 vyhlasuje verejné súťaže na služby verejnej 
dopravy od roku 2009 v podobe balíkov trás. 

Záver

Podľa rakúskych orgánov sa na služby verejnej dopravy po uplynutí prechodného obdobia 
mali vypisovať alebo vypisujú verejné súťaže vo všetkých regiónoch, v ktorých vznikli 
pochybnosti o riadnom uplatňovaní pravidiel verejného obstarávania, t. j. vo Vorarlbersku, 
Tirolsku, Burgenlande, Korutánsku a Salzbursku.  

                                               
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách 
vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia 
Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1).


