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Utskottet för framställningar

28.2.2015

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 0045/2011, ingiven av Christian Frener,
österrikisk medborgare, om bristande överensstämmelse med EU:s 
anbudsförfaranden på kollektivtrafikområdet i Vorarlberg i Österrike

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att ansvariga kommunala myndigheter i Vorarlberg inte respekterar 
EU:s bestämmelser om allmännyttiga tjänster och tillhörande anbudsförfaranden när de 
beviljar licenser för kommersiella transporttjänster åt bussbolag i den berörda regionen. 
Eftersom han anser att den nuvarande situationen präglas av förfaranden utan insyn och av 
vårdslös användning av skattebetalarnas pengar uppmanar framställaren Europaparlamentet 
att ingripa.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 26 april 2011. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 april 2012

Framställaren hävdar att tilldelningen av kollektivtrafiktjänster i Vorarlberg strider mot EU:s 
regler för offentlig upphandling. Inbjudan att lämna anbud offentliggörs inte och kommunerna 
gynnar företag som de känner till, vilket drabbar konkurrenterna. För de gynnade företagen 
underlättas därför oberättigat tillgången till offentliga medel. 

Dessa omständigheter skulle i princip kunna utgöra en överträdelse av EU:s regler för 
offentlig upphandling. Upplysningarna i framställningen är dock inte tillräckliga för att man 
ska kunna dra en motiverad slutsats.
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Vilka EU-regler som gäller beror på hur kollektivtrafiken är organiserad i Vorarlberg: genom 
tjänstekontrakt eller tjänstekoncession. Detta anges inte i framställningen, och inte heller vilka 
kommuner det gäller.

EU:s direktiv 2004/18/EG om offentlig upphandling1 kan enbart tillämpas på tjänstekontrakt. 
En EU-omfattande inbjudan att lämna anbud skulle i detta fall vara nödvändig om värdet på 
varje kontrakt överstiger ungefär 200 000 euro (det exakta värdet beror på när kontrakten 
ingås). Framställaren hävdar att någon inbjudan att lämna anbud inte har offentliggjorts, trots 
att detta värde uppnåtts. Inga ytterligare upplysningar lämnas dock.

Om kollektivtrafiken organiseras genom tjänstekoncessioner omfattas den endast av 
grundläggande skyldigheter enligt EU:s primärrätt om kontraktet är av intresse för den inre 
marknaden, det vill säga om ekonomiska aktörer från andra medlemsstater har visat ett 
intresse. Inga uppgifter finns tillgängliga på denna punkt. I detta fall skulle en viss föregående 
insyn krävas.
  

Slutsats

Upplysningarna i framställningen är inte tillräckliga för att kommissionen i detta skede ska 
kunna gå vidare med ärendet. Om ytterligare upplysningar lämnas om de nämnda punkterna 
skulle kommissionen kunna analysera saken i detalj och kontakta Österrike om 
upplysningarna bekräftar påståendena i framställningen. 

4. Kommissionens svar (REV), mottaget den 28 augusti 2013

I sitt första meddelande rekommenderade kommissionen framställaren att lämna in ett 
klagomål. Framställaren lämnade därefter in ett klagomål till kommissionen, i vilket han 
hävdar att tilldelningen av kollektivtrafiktjänster i Vorarlberg strider mot EU:s regler för 
offentlig upphandling. Som uppföljning har kommissionens avdelningar kontaktat Österrike 
genom EU Pilot-projektet för att få detaljerade upplysningar om saken.

En preliminär analys av Österrikes svar tyder på att de berörda kollektivtrafiktjänsterna 
organiseras genom tjänstekontrakt och inte genom tjänstekoncessioner. Det skulle innebära att 
dessa kontrakt omfattas av direktiv 2004/17/EG.

Under tiden har framställaren sänt ett brev med ytterligare upplysningar till 
Europaparlamentet, däribland en rapport från revisionsrätten i Vorarlberg från oktober 2011 
om kollektivtrafiken i Vorarlberg. I sitt brev påstår dessutom framställaren att endast fyra av 
nio delstater har infordrat anbud på transporttjänster, dock utan att styrka sitt påstående.

Kommissionens avdelningar är i kontakt med de österrikiska myndigheterna för att utreda 
frågan.

                                               
1 EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.
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När det gäller framställarens påstående att endast fyra av nio delstater har infordrat anbud på 
transporttjänster ombeds framställaren lämna ytterligare upplysningar. Kommissionens 
avdelningar kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontrollera om andra regler för 
offentlig upphandling överträds på kollektivtrafikområdet.

Slutsats
Kommissionen är i kontakt med de österrikiska myndigheterna och är övertygad om att man 
inom en nära framtid kan finna en lösning för att undanröja eventuella överträdelser.

5. Kommissionens svar (II), mottaget den 19 december 2013

Kollektivtrafiktjänsterna i Vorarlberg ska betraktas som offentliga tjänstekontrakt. Därmed 
gäller direktiv 2004/17/EG.  Såsom nämndes i det föregående meddelandet har 
kommissionens avdelningar varit i nära kontakt med de österrikiska myndigheterna, som för 
närvarande förbereder upphandlingen av dessa kollektivtrafiktjänster i regionen Vorarlberg.

Under tiden har kommissionens avdelningar uppmanat de österrikiska myndigheterna att 
förklara situationen i de delstater för vilka det inte finns (eller nästan inte finns) några 
meddelanden i TED (Tenders Electronic Daily) för perioden 2006–2013 (fram till september). 

Slutsats

Kommissionens avdelningar tänker noggrant övervaka den planerade 
kollektivtrafikupphandlingen i regionen Vorarlberg. De kommer dessutom att följa upp 
situationen i övriga delstater och vidta lämpliga åtgärder.

6. Kommissionens svar (III), mottaget den 27 juni 2014

Såsom nämndes i föregående meddelanden är kommissionens avdelningar i nära kontakt med 
de österrikiska myndigheterna. 

I regionen Vorarlberg förbereder de österrikiska myndigheterna en 
kollektivtrafikupphandling. Man räknar med att hela kollektivtrafikupphandlingen i 
Vorarlberg ska kunna slutföras före slutet av 2016. Endast när det gäller regionen Montafon 
måste de österrikiska myndigheterna fortfarande lämna ytterligare upplysningar.

Kommissionens avdelningar har även begärt att de österrikiska myndigheterna ska förklara 
situationen på kollektivtrafikområdet i ytterligare fyra österrikiska delstater (Tirol, Salzburg, 
Burgenland och Kärnten). 

I Tirol, Kärnten och Burgenland inleder de österrikiska myndigheterna 
kollektivtrafikupphandlingar i år. Kommissionens avdelningar har begärt ytterligare 
klargöranden om tidsplanen för hela upphandlingsprocessen.  

När det gäller Salzburg har de österrikiska myndigheterna ännu inte lämnat några 
upplysningar. 

Slutsats
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Kommissionens avdelningar fortsätter att följa upp den planerade 
kollektivtrafikupphandlingen i alla dessa österrikiska delstater. 

7. Kommissionens svar (REV IV), mottaget den 28 februari 2015

Efter nära kontakter med de österrikiska myndigheterna har kommissionen nu fått ytterligare 
klargöranden i ärendet. 

I Vorarlberg har de österrikiska myndigheterna nu gjort alla förberedelser för upphandling av 
kollektivtrafiken, och man räknar med att hela kollektivtrafikupphandlingen i Vorarlberg ska 
kunna slutföras före slutet av 2016. De österrikiska myndigheterna har informerat 
kommissionen om att kollektivtrafiktjänsterna i Montafon-regionen också kommer att bli 
föremål för en offentlig upphandling, där upphandlingsförfarandet offentliggörs på EU-nivå.   

Kommissionens avdelningar har även begärt att de österrikiska myndigheterna ska förklara 
situationen på kollektivtrafikområdet i ytterligare fyra österrikiska delstater (Tirol, Salzburg, 
Burgenland och Kärnten). 

I Tirol, Kärnten och Burgenland inledde de österrikiska myndigheterna 
kollektivtrafikupphandlingar 2013. I Burgenland bör tilldelningen av kontrakt för offentliga 
järnvägs- och vägtransporter vara gjord senast den 3 december 2019 i enlighet med artikel 5 i 
förordning (EG) nr 1370/20071. Salzburg har genomfört upphandlingar av sin kollektivtrafik 
sedan 2009 genom infordran av olika anbudspaket. 

Slutsats

Enligt de österrikiska myndigheterna har nu kollektivtrafiken upphandlats, eller kommer efter 
en övergångsperiod att upphandlas, i alla de regioner där det har rått tvivel om huruvida 
upphandlingsreglerna har tillämpats korrekt, det vill säga i Vorarlberg, Tirol, Burgenland, 
Kärnten och Salzburg.   

                                               
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om 
kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 
och (EEG) nr 1107/70 (EUT L 315, 3.12.2007, s. 1).


