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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om nye udviklingstendenser for offentlige indkøbskontrakter
(2009/2175(INI))

Europa-Parlamentet,

- der henviser til EF-traktaten og under særlig hensyntagen til ændringer som følge af 
Lissabontraktaten, 

- der henviser til direktiv 2004/18/EF og 2004/17/EF om indgåelse af offentlige 
kontrakter og direktiv 2007/66/EF om klageprocedurerne ved indgåelse af offentlige 
kontrakter,

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. november 2009 "Private og offentlige 
investeringer til fordel for genopretningen og langsigtede strukturændringer: udvikling 
af offentlig-private partnerskaber" (KOM(2009)0615),

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. maj 2009 "Bidrag til bæredygtig 
udvikling: Hvilken rolle spiller fair trade og handelsrelaterede ngo-garantiordninger for 
bæredygtighed?" (KOM(2009)0215),

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. juli 2008 "Offentlige indkøb for et 
bedre miljø" (KOM(2008)0400),

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. februar 2008 om 
fortolkningsspørgsmålet "om anvendelsen af fællesskabslovgivningen om offentlige 
kontrakter og koncessioner på institutionelle offentlig-private partnerskaber (IOPP'er)" 
(C(2007)6661),

- der henviser til vejledningen om den europæiske kodeks for bedste praksis, der letter 
SMV'ers adgang til offentlige indkøbskontrakter (arbejdsdokument fra Kommissionens 
kontorer SEK(2008)2193),

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 1. august 2006 om 
fortolkningsspørgsmålet "om den fællesskabsret, der finder anvendelse på tildelingen af 
kontrakter, som ikke eller kun delvist er omfattet af udbudsdirektiverne" (Aktindsigt 
2006/C 179/02),

- der henviser til følgende domme ved EF-Domstolen:

- af 19. april 2007 C-295/05 Tragsa

- af 18. december 2007 C-532/03 Den irske ambulancetjeneste,

- af 13. november 2008 C-324/07 Coditel Brabant,

- af 9. juni 2009 C-480/06 Stadtwerke Hamburg,

- af 10. september 2009 C-206/09 Eurawasser, 
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- af 9. oktober 2009 C-573/07 Sea Srl,

- af 15. oktober 2009 C-196/08 Acoset,

- af 15. oktober 2009 C-275/08 Datenzentrale BW,

- der henviser til forslag til afgørelse fra generaladvokat Paolo Mengozzi af 17. november 
2009 i sag C 451/08,

der henviser til følgende undersøgelser:

"Evaluation of Public Procurement Directives Markt/2004/10/D Final Report", 
Europe Economics af 15. september 2006,

"The Institutional Impacts of EU Legislation on Local and Regional Governments, 
A Case Study of the 199/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC Public 
Procurement Directives", European Institute of Public Administration (EIPA) af 
september 2009,

- der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 3. februar 2009 om prækommercielle 
indkøb: vedvarende høj kvalitet i offentlige tjenester i Europa gennem øget innovation1,

- der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 20. juni 2007 om specifikke 
problemer i forbindelse med gennemførelse i national ret og implementering af 
lovgivning om offentlige indkøb og denne lovgivnings sammenhæng med Lissabon-
dagsordenen2,

- der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 26. oktober 2006 om offentlig-
private partnerskaber og fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og 
koncessioner3,

- der henviser til forretningsordenens artikel 48,

- der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
og udtalelse fra Udvalget om International Handel og Regionaludviklingsudvalget 
(A7-0000/2010),

A. der henviser til, at økonomi- og finanskrisen har tydeliggjort den store økonomiske 
betydning af offentlige indkøb, at de offentlige forvaltninger dog kun kan udføre deres 
opgaver ordentligt og i overensstemmelse med almenhedens interesse, hvis de har den 
nødvendige retssikkerhed, og procedurerne ikke er for komplekse,

B. der henviser til, at revisionen af direktiverne om indgåelse af offentlige kontrakter fra 
2004 bør føre til forenkling, modernisering og større fleksibilitet samt større retssikkerhed,

C. der henviser til, at Lissabontraktaten for første gang anerkender regionale og lokale 
                                               
1 Vedtagne tekster, P6_Ta(2009)0037.
2 EUT C 146E af 12.6.2008, s. 227.
3 EUT C 313E af 20.12.2006, s. 447.
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myndigheders ret til selvstyre inden for EU's primære ret, har styrket subsidiariteten og 
har indført ikke kun de nationale parlamenters, men derimod også Regionsrådets ret til 
sagsanlæg,

Generelle bemærkninger

1. beklager, at de mål, som man sigtede mod med revisionen af direktiverne om indgåelse af 
offentlige kontrakter fra 2004, ikke er nået endnu; håber dog, at EF-Domstolens seneste 
domme bidrager til at afklare de åbne retlige spørgsmål, og at antallet af klageprocedurer 
falder;

2. beklager desuden, at samspillet mellem europæisk, national og regional lovgivning, især 
gennem en lang række "soft law"-initiativer fra Kommissionen og Kommissionens 
kontorer samt som følge af europæiske domstoles fortolkning, har medført et komplekst 
og uoverskueligt retsregime, som især stiller mindre byer og kommuner, men også små og 
mellemstore virksomheder, over for vanskelige juridiske problemer, som de ikke længere 
kan håndtere uden øgede omkostninger eller ekstern juridisk rådgivning; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at afhjælpe dette og også undersøge konsekvenserne af 
"soft law" i forbindelse med initiativet til en bedre lovgivning og bedømme dem i henhold 
til subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne;

3. tydeliggør, at europæiske initiativer inden for indgåelse af offentlige kontrakter skal 
koordineres bedre for ikke at true sammenhængen med direktiverne om indgåelse af 
offentlige kontrakter og stille brugerne over for juridiske problemer; opfordrer derfor til 
en bindende koordinering inden for Kommissionen, herunder en fælles hjemmeside, for at 
gøre lovgivningen mere gennemsigtig og brugervenlig;

4. beklager den manglende gennemsigtighed med hensyn til sammensætningen af 
Kommissionens interne rådgivende gruppe for indgåelse af offentlige kontrakter og 
resultaterne af gruppens arbejde, og opfordrer Kommissionen til at sørge for en 
afbalanceret sammensætning og mere gennemsigtighed både hos dette udvalg og det 
nyplanlagte udvalg for offentlig-private partnerskaber;

5. opfordrer Kommissionen til ved sin gennemgang af direktiverne om indgåelse af 
offentlige kontrakter at tage hensyn til holdningerne i denne betænkning; forventer, at 
denne gennemgang gennemføres med bred deltagelse af alle interesserede parter; henviser 
i forebyggende øjemed til, at det anser en revision af disse direktiver for at være for tidlig 
på nuværende tidspunkt; går dog ved en senere revision ind for, at direktivet om 
klageprocedurerne ved indgåelse offentlige kontrakter medtages for at modvirke en 
yderligere opsplitning af lovgivningen for indgåelse af offentlige kontrakter; mener, at de 
praktiske konsekvenser af dette direktiv ikke kan vurderes i øjeblikket, da det endnu ikke 
er gennemført i alle medlemsstater;

Særlige bemærkninger

6. minder om, at Lissabontraktaten, der trådte i kraft den 1. december 2009, for første gang 
anerkender retten til regionalt og kommunalt selvstyre i EU's primære ret (artikel 4, stk. 2, 
i traktaten om Den Europæiske Union); fremhæver, at EF-Domstolen allerede har taget 
den kommunale ret til selvstyre op i flere domme og henvist til, "at en offentlig 
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myndighed kan opfylde de opgaver, som påhviler den med hensyn til imødekommelse af 
almenhedens behov, enten gennem anvendelse af sine egne ressourcer eller i samarbejde 
med andre offentlige myndigheder" (C-324/07); henleder desuden opmærksomheden på 
EF-Domstolens Store Afdelings dom af 9. juni 2009 (C-480/06), der som supplement har 
fastslået, at fællesskabslovgivningen ikke foreskriver, at offentlige myndigheder skal have 
en særlig retlig form for at varetage deres offentlige opgaver i fællesskab; anser derfor 
offentlig-offentlige partnerskaber som kommunalt samarbejde og nationalt samarbejde for 
at være undtaget fra udbudslovgivningen ud fra især følgende kumulative kriterier:

- der er tale om fælles udførelse af en offentlig opgave, som påhviler alle 
kommuner,

- og som skal udføres udelukkende af offentlige myndigheder, dvs. uden deltagelse 
af private,

- og arbejdet udføres hovedsageligt for de involverede offentlige myndigheder;

7. henviser til, at EF-Domstolen i sin dom af 10. september 2009 (C-573/07) har fastslået, at 
der for den blotte mulighed for at åbne kapitalen i et hidtil offentligt selskab for private 
investorer kun skal tages hensyn til pligten ifølge udbudslovgivningen, hvis der på 
tidspunktet for tildelingen allerede er konkret udsigt til en snarlig kapitalåbning; 
konstaterer, at retspraksis inden for dette område i mellemtiden er blevet tilstrækkelig 
klar; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at orientere om de juridiske 
konsekvenser af disse domme og forventer, at der i fremtiden ikke længere indledes 
klageprocedurer på disse områder;

8. henviser til, at koncessioner på tjenesteydelser i henhold til artikel 1, stk. 3b, i direktiv 
2004/17/EF og artikel 4 i direktiv 2004/18/EF er kontrakter, hvor "vederlaget for den 
tjenesteydelse, som skal præsteres, enten udelukkende består i retten til at udnytte 
tjenesteydelsen eller i denne ret sammen med betaling af en pris"; understreger, at 
koncessioner på tjenesteydelser er undtaget fra direktiverne om indgåelse af offentlige 
kontrakter for at give ordregivere og ordremodtagere mere fleksibilitet; minder om, at 
også EF-Domstolen i flere domme har understreget, at koncessioner på tjenesteydelser 
ikke er omfattet af disse direktiver, men af de generelle principper i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (forbud mod diskriminering, krav om ligebehandling 
og gennemsigtighed), og at ordregivende myndigheder frit skal kunne lade tjenesteydelser 
udføre med en koncession, hvis de vurderer, at dette er den bedste måde at sikre den 
pågældende samfundsmæssige tjeneste på, og selv i de tilfælde, hvor risikoen, der er 
forbundet med anvendelsen, som følge af tjenesteydelsens offentlig-retlige udformning er 
væsentlig begrænset, men at denne begrænsede driftsrisiko overdrages fuldstændigt (dom 
C-206/08 af 10. september 2009, præmis 72-75);

9. tager Kommissionens meddelelse af 19. november 2009 om udvikling af offentlig-private 
partnerskaber til efterretning og imødeser den efterfølgende vurdering med stor interesse; 
understreger, at der skal tages passende hensyn til både kompleksiteten af procedurerne og 
de store forskelle på retskulturen og retspraksis i medlemsstaterne i forbindelse med
koncessioner på tjenesteydelser, og betvivler derfor merværdien af et forslag til en retsakt 
om koncessioner på tjenesteydelser; mener, at definitionen af koncessioner på 
tjenesteydelser og de juridiske rammer herfor nu er afsluttet med direktiverne om 
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indgåelse af offentlige kontrakter fra 2004 og EF-Domstolens supplerende retspraksis;

10. glæder sig over den juridiske afklaring af de vilkår, som gælder for udbudslovgivningen i 
forbindelse med institutionelle offentlig-private partnerskaber, i betragtning af den store 
betydning, som Kommissionen giver dem i sin meddelelse af 19. november 2009 i 
forbindelse med bekæmpelsen af klimaændringer, støtten til regenerativ energi og 
bæredygtig transport; henviser til, at direktiverne om indgåelse af offentlige kontrakter 
altid gælder, hvis en virksomhed med en nok så lille privat andel skal tildeles kontrakten; 
understreger dog, at både Kommissionen i sin meddelelse af 5. februar 2008 og EF-
Domstolen i sin dom af 15. oktober 2009 (C-196/08) har fastslået, at det i forbindelse med 
tildeling og overdragelse af bestemte opgaver til et nyetableret offentlig-privat partnerskab 
ikke er nødvendigt med en dobbelt udbudsprocedure; fremhæver dog, at følgende 
forudsætninger skal være kumulativt opfyldt, for at overdragelsen af en koncession til en 
blandet offentlig-privat virksomhed, der er etableret i forvejen til dette formål, kan 
gennemføres uden et udbud;

- den private selskabsdeltager udvælges på baggrund af en offentlig procedure efter en 
prøvelse af de finansielle, tekniske, operative og driftsmæssige krav og udbuddets 
karakteristika med hensyn til den tjenesteydelse, der skal leveres;

- den blandede offentlig-private virksomhed opretholder sit selskabsformål uændret i 
hele koncessionsperioden; en væsentlig ændring af selskabsformålet eller den 
opgave, der overdrages, vil ifølge EF-Domstolens opfattelse medføre en pligt til 
udbud; 

anser derfor spørgsmålet om anvendelsen af udbudslovgivningen på institutionelle 
offentlig-private partnerskaber for at være afklaret, og beder Kommissionen og 
medlemsstaterne om at oplyse om dette;

11. imødeser EF-Domstolens dom i sag C-451/08 med stor interesse, og håber, at de 
omtvistede spørgsmål inden for byplanlægning afklares; fremhæver indlægget fra EF-
Domstolens generaladvokat af 17. november 2009 i denne sag: "Direktivets vide og 
ambitiøse formål, som ligeledes skal tages i betragtning ved fortolkningen heraf, 
indebærer imidlertid ikke en tvingende antagelse af, at direktivets anvendelsesområde kan 
udvides ubegrænset ved at benytte sig af denne lovteksts formål (præmis 35). Ellers 
risikerer man at skulle acceptere, at alle byplanlægningsaktiviteter underkastes direktivets 
bestemmelser, der pr. definition ændrer de bestemmelser, som regulerer mulighederne for 
at udføre byggearbejder, nemlig endda betydeligt værdien af de grunde, de vedrører" 
(præmis 36);

12. minder om, at Europa-Parlamentet har tilsluttet sig sagen ved EF-Domstolen mod 
Kommissionens meddelelse af 1. august 2006 om "fortolkningsspørgsmålet om den 
fællesskabsret, der finder anvendelse på tildelingen af kontrakter, som ikke eller kun 
delvist er omfattet af udbudsdirektiverne," og forventer en snarlig afgørelse;

13. henleder opmærksomheden på den store betydning, som indgåelsen af offentlige 
kontrakter har på klimabeskyttelse, energieffektivitet, miljø og innovation, og 
understreger, at de offentlige forvaltninger skal opfordres og bringes i stand til at anvende 
miljømæssige, sociale og andre kriterier i forbindelse med indgåelsen af offentlige 



PE438.513v01-00 8/14 PR\804140DA.doc

DA

kontrakter; glæder sig over de praktiske arbejdsredskaber, som hjælper myndigheder og 
andre offentlige institutioner med de bæredygtige indkøb, og opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at gennemføre kurser og kampagner for at øge bevidstheden; støtter 
en gennemsigtig proces, hvor medlemsstaterne involveres i den videre udvikling af 
kriterier; henviser til, at en sådan proces tegner lovende inden for netop de sociale 
kriterier;

14. opfordrer til etablering af en database for at kunne anvende de kriterier, som de 
pågældende certificeringer er baseret på, til offentlige indkøb; opfordrer endvidere 
Kommissionen til gradvist at gennemføre initiativer på europæisk, men også internationalt 
plan, med henblik på harmonisering af certificering og de tilgrundliggende kriterier; 
forventer, at medlemsstaterne i den forbindelse involveres fuldstændigt; påpeger samtidig 
de negative konsekvenser af et fragmenteret marked som følge af en lang række regionale, 
nationale, europæiske og internationale certificeringer, der især findes inden for 
innovation og forskning; 

15. fremhæver den manglende klarhed inden for den socialt ansvarlige indgåelse af offentlige 
kontrakter og opfordrer Kommissionen til at stille arbejdsredskaber i form af håndbøger til 
rådighed for dette område; henleder i den forbindelse opmærksomheden på de ændrede 
rammebetingelser som følge af Lissabontraktaten samt chartret om grundlæggende 
rettigheder, og forventer, at dette gennemføres i overensstemmelse hermed af 
Kommissionen; fremhæver, at den iboende problemstilling, at sociale kriterier 
hovedsageligt vedrører fremstillingsprocessen, at de derfor for det meste ikke er synlige i 
slutproduktet, og at de er svære at kontrollere i forbindelse med en global produktion og 
komplekse forsyningskæder; forventer derfor også, at der udvikles mere præcise og 
kontrollerbare kriterier for den socialt ansvarlige indgåelse af offentlige kontrakter, og at 
der udvikles en database med produktspecifikke kriterier; henviser til problemet med 
omkostningerne for offentlige indkøbsinstanser ved verificering af overholdelsen af 
kriterier, og opfordrer Kommissionen til at stille arbejdsredskaber til rådighed samt 
fremme instrumenter for at certificere pålideligheden af forsyningskæder;

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Den årlige omsætning for offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser i EU udgør over 16 % 
af bruttonationalproduktet eller mere end 1.500 mia. euro1. Andelen på tværs af 
landegrænserne udgør dog kun ca. 3 %. Hovedopgaven for offentlige indkøb er at købe varer 
og tjenesteydelser økonomisk og billigt med henblik på at udføre offentlige opgaver. 

Det offentlige er dog ikke markedsaktør på samme måde som alle andre, men har, da det 
forvalter offentlige midler, et særligt ansvar. Offentlige indkøb bør, hvor det er muligt,
bidrage til at løse de store udfordringer: Håndteringen af den verdensomspændende økonomi-
og finanskrise, klimaændringerne og den voksende fattigdomskrise i landene sydpå.

De ordregivende myndigheder har uden tvivl gavn af det europæiske indre marked og dets 
bestemmelser: Større markeder giver større valgfrihed, hvilket kan føre til lavere 
omkostninger og bedre kvalitet. Større gennemsigtighed bidrager til at bekæmpe korruption 
og svig. Samarbejde på tværs af landegrænserne giver nye handlemuligheder og erfaringer.

Men der er også en bagside: I mange medlemsstater er de regionale og kommunale 
institutioner de største ordregivende myndigheder. Og netop hos dem viser det sig i den 
nuværende økonomiske krise, at EU's direktiver om indgåelse af offentlige kontrakter 
begrænser handlemulighederne og fordyrer og forsinker udbuddet. 

Også ordremodtagere, især små og mellemstore virksomheder, lider under bureaukratiske 
procedurer og manglende retssikkerhed. Der findes talrige undersøgelser, som dokumenterer 
de ekstra omkostninger og længerevarende procedurer, og som ikke kan beskrives nærmere 
her.

Juridiske usikkerheder

Årsagerne til denne udvikling skal findes på forskellige planer. Formålet med revisionen af 
direktiverne om indgåelse af offentlige kontrakter fra 2004 var en forenkling, modernisering 
og større fleksibilitet i forbindelse med indgåelsen af offentlige kontrakter. Dette mål er dog 
ikke nået. 

For det første er direktiverne selv ikke klare nok på mange punkter. Politiske uenigheder i 
Rådet og Parlamentet har medført formelle kompromiser, huller og manglende sammenhæng i 
lovteksten. 

For det andet har gennemførelsen i medlemsstaterne taget lang tid. Direktiverne er ofte blevet 
skærpet endnu mere i forbindelse med gennemførelsen. Der er indført yderligere kriterier. 
Nogle instrumenter, der skulle gøre det mere fleksibelt, er derimod ikke medtaget. Kort sagt 
har gennemførelsen ikke været tro mod teksten. 

Juridiske uklarheder har ført til mange klageprocedurer og et stort antal nationale og 

                                               
1 Oplysninger ifølge Den Internationale Valutafond for 2006, nominelt BNP i mio. amerikanske dollars på 
grundlag af valutakursen fra oktober 2007 for EU: 14.609.840 mio. amerikanske dollars. Også selv om der 
bruges en klækkelig del på varer til forsvaret.
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europæiske retssager. EF-Domstolen har med sin retspraksis og Kommissionen med en "soft 
law" forsøgt at lukke de juridiske huller, hvilket ikke har forbedret overskueligheden. 

Alt dette har resulteret i et komplekst retsregime, der især stiller mindre byer og kommuner, 
men også små og mellemstore virksomheder, over for vanskelige juridiske problemer, som de 
ikke længere kan håndtere uden øgede omkostninger eller ekstern juridisk rådgivning, og 
vigtige udbudsprojekter ligger stille som følge af juridiske uklarheder eller en truende retssag. 
Der findes næppe andre enkeltområder med så mange retsstridigheder. Forkert anvendelse af 
udbudsbestemmelserne er en af de hyppigste fejlkilder i forbindelse med EU's strukturfonde.  

De primære områder for retsstridighederne er bl.a. offentlig-offentlige partnerskaber, 
byplanlægning (også det sociale boligbyggeri) og koncessioner på tjenesteydelser. Der er dog 
også uklarheder inden for offentlig-private partnerskaber, ved indkøb af fair trade-produkter, 
anvendelse af udbudsdirektiverne under grænseværdierne samt muligheden for at tage hensyn 
til sociale kriterier som f.eks. ligeløn, ligestilling af kønnene, overholdelse af overenskomster, 
beskæftigelse af langtidsarbejdsløse eller unge, der har svært ved at få job, i forbindelse med 
de offentlige indkøb.

Manglende koordinering inden for Kommissionen

Der mangler desuden koordinering inden for Kommissionen. Mange kontorer har "opdaget", 
at udbudssystemet kan anvendes som et middel til at nå mål, som EU ellers ikke har 
tilstrækkelige økonomiske ressourcer eller lovgivningskompetence til. Selvfølgelig giver det 
mening at opfordre ordregivende myndigheder til og støtte dem i at foretage miljømæssigt og 
socialt ansvarlige indkøb og at fremme forskning og innovation. Men en lang række initiativer 
bidrager ikke til juridisk klarhed og undergraver dermed det støtteværdige mål. Mængden af 
"soft law" bidrager til yderligere manglende juridisk sammenhæng. 

Kommissionen bør overholde proportionalitetsprincippet og dets praktiske konsekvenser på 
lokalt plan i forbindelse med udviklingen af "soft law". Den seneste undersøgelse fra 
European Institute of Public Administration (EIPA) "The Institutional Impacts of EU 
Legislation on Local and Regional Governments, A Case Study of the 199/31/EC Landfill 
Waste and 2004/18/EC Public Procurement Directives", påpeger bl.a. den omfattende 
anvendelse af "soft law": "brugen af soft law for at regulere nogle meget væsentlige aspekter 
af direktivet er en anden vigtig mangel. Det er nemlig ikke muligt at forudse de institutionelle 
konsekvenser af soft law". I henhold til initiativet til en bedre lovgivning bør også 
konsekvenserne af "soft law" undersøges, og spørgsmålet om subsidiaritet og proportionalitet 
vurderes (konsekvensanalyse i forkortet form).

Desværre mangler der også politisk afbalancering i forbindelse med Kommissionens 
gennemførelse af EU's udbudslovgivning. Mens der findes talrige initiativer, håndbøger og 
arbejdsredskaber inden for miljøvenlige og energieffektive indkøb, er Kommissionens seneste 
meddelelse om sociale indkøb fra 2000, dvs. før revisionen af udbudsdirektiverne. Inden for 
det juridisk særligt komplekse fair trade-område foreligger der indtil videre kun en 
meddelelse og ingen arbejdsredskaber eller håndbøger. Det kan misfortolkes som en indirekte 
prioritering fra Kommissionens side.

Ordføreren opfordrer derfor til en bedre koordinering af indgåelsen af offentlige kontrakter 
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mellem de forskellige kontorer inden for Kommissionen og en fælles offentligt synlig strategi 
for offentlige indkøb, herunder en fælles hjemmeside, for at gøre lovgivningen mere 
gennemsigtig.  

Der ønskes desuden flere initiativer i forbindelse med organiseringen af erfaringsudveksling, 
udviklingen af de bedste procedurer og metoder og støtten til kursusprogrammer i 
medlemsstaterne. Disse kurser bør desuden ikke kun være møntet på de lokale indkøbere, men 
derimod også omfatte politiske beslutningstagere og andre aktører, især ngo'er, der leverer 
sociale tjenesteydelser. Her kan man også drage nytte af franskmændenes erfaringer, for 
denne model testes i øjeblikket i Frankrig. 

Betænkningen kritiserer desuden den manglende gennemsigtighed med hensyn til 
sammensætningen af Kommissionens interne rådgivende gruppe for indgåelse af offentlige 
kontrakter og resultaterne af gruppens arbejde og opfordrer Kommissionen til at sørge for en 
afbalanceret sammensætning og mere gennemsigtighed, både hos dette udvalg og hos det 
nyplanlagte udvalg for offentlig-private partnerskaber;

EF-Domstolens juridiske afklaring af offentlig-offentlige partnerskaber

Retsstillingen er ændret som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden. Især de lokale og 
regionale myndigheders rolle er blevet styrket. For første gang er retten til "regionalt og 
kommunalt selvstyre" blevet anerkendt i EU's primære ret (EU-traktatens artikel 4, stk. 2):

"Unionen respekterer medlemsstaternes lighed over for traktaterne samt deres nationale 
identitet, som den kommer til udtryk i deres grundlæggende politiske og forfatningsmæssige 
strukturer, herunder regionalt og lokalt selvstyre."

Også i den nye protokol om tjenesteydelser af almen interesse (nr. 26) fremhæves i artikel 1: 

"nationale, regionale og lokale myndigheders vigtige rolle og vide skønsbeføjelser med 
hensyn til at levere, udlægge og tilrettelægge tjenesteydelser af almen økonomisk interesse så 
tæt på brugernes behov som muligt."

EF-Domstolen har allerede før den nye traktats ikrafttræden taget retten til kommunalt 
selvstyre op i flere domme og henledt opmærksomheden på, at "en offentlig myndighed kan 
opfylde de opgaver, som påhviler den med hensyn til imødekommelse af almenhedens behov, 
enten gennem anvendelse af sine egne ressourcer eller i samarbejde med andre offentlige 
myndigheder" (C-480/06 Stadtwerke Hamburg). EF-Domstolen styrker således kommunernes 
valgfrihed og det kommunale selvstyre. Dommene giver dog ikke carte blanche til ethvert 
samarbejde mellem kommuner. EF-Domstolen anser offentlig-offentlige partnerskaber som 
kommunalt samarbejde og nationalt samarbejde for at være undtaget fra udbudslovgivningen 
på følgende betingelser:

1. Der er tale om fælles udførelse af en offentlig opgave, som påhviler alle kommuner,
2. og som skal udføres udelukkende af offentlige myndigheder, dvs. uden deltagelse af 

private,
3. og arbejdet udføres hovedsageligt for de involverede offentlige myndigheder.
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Desuden har EF-Domstolen understreget, at den rene mulighed for at åbne et offentlig-
offentligt partnerskab for private investorer ikke er nogen hindring, så længe der ikke allerede 
foreligger en konkret hensigt på tidspunktet for tildelingen. 

Dermed er et kontroverst område inden for offentlige udbud nu tilstrækkeligt afklaret. Det må 
være en tvingende konsekvens af denne retspraksis, at Kommissionen ser bort fra, at der 
indledes overtrædelsesprocedurer mod medlemsstater inden for disse områder, og at den 
sammen med Parlamentet og de involverede går i gang med arbejdet med at konsolidere EF-
Domstolens retspraksis. Det er denne betænkning det første spadestik til.

Juridisk afklaring af koncessioner på tjenesteydelser

Koncessioner på tjenesteydelser defineres for første gang i de reviderede direktiver og 
nærmere bestemt som kontrakter, hvor "vederlaget for den tjenesteydelse, som skal præsteres, 
enten udelukkende består i retten til at udnytte tjenesteydelsen eller i denne ret sammen med 
betaling af en pris". Den europæiske lovgiver har udtrykkeligt undtaget dem fra 
udbudsdirektivernes anvendelsesområde for at give ordregivere og ordremodtagere mere 
fleksibilitet og tage hensyn til den forskellige retskultur og -tradition i medlemsstaterne. Dette 
har EF-Domstolen nu understreget i sin seneste dom (C-206/09 Eurawasser af 10.9.2009). 
Koncessioner på tjenesteydelser er ikke omfattet af udbudsdirektiverne, men derimod af EU-
traktaternes "lettere" regime. EF-Domstolen har desuden indkredset kriteriet for overdragelse 
af risiko nærmere i denne dom. Ifølge EF-Domstolens opfattelse er koncessioner på 
tjenesteydelser inden for vandforvaltning ikke udelukket, fordi brugsforholdet er reguleret i 
vedtægter og udstyret med en tilslutnings- og brugstvang. Ifølge EF-Domstolen kan den 
økonomiske risiko, som skal være til stede i forbindelse med en koncession på tjenesteydelser, 
også foreligge i begrænset omfang. EF-Domstolen understreger, at ordregivende myndigheder 
frit kan lade tjenesteydelser udføre med en koncession, hvis de vurderer, at dette er den bedste 
måde at sikre den pågældende samfundsmæssige tjeneste på. Dermed er endnu et område med 
hyppige retsstridigheder blevet afklaret af EF-Domstolen.

Afklaring af offentlig-private partnerskaber

Også på andre områder er der takket være Kommissionen og EF-Domstolen opnået større 
klarhed: Både Kommissionen - i sin meddelelse om offentlig-private partnerskaber fra 2008 -
og EF-Domstolen - i sin dom af 15. oktober 2009 (C-1906/08 Acoset) - har fastslået, at det i 
forbindelse med tildeling og overdragelse af bestemte opgaver til et nyetableret offentlig-
privat partnerskab ikke er nødvendigt med en dobbelt udbudsprocedure. For at overdragelsen 
af en koncession til en blandet offentlig-privat virksomhed, der er etableret i forvejen til dette 
formål, kan gennemføres uden et udbud, skal følgende forudsætninger dog være opfyldt:

- Den private selskabsdeltager udvælges på baggrund af en offentlig procedure efter en 
prøvelse af de finansielle, tekniske, operative og driftsmæssige krav og udbuddets 
karakteristika med hensyn til den tjenesteydelse, der skal leveres.

- Desuden skal den blandede offentlig-private virksomhed opretholde sit selskabsformål 
uændret i hele koncessionsperioden. En væsentlig ændring af selskabsformålet eller 
den opgave, der overdrages, vil ifølge EF-Domstolens opfattelse medføre en pligt til 
udbud.
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Dermed er der også tilstrækkelig juridisk klarhed inden for offentlig-private partnerskaber. 

Byplanlægning

Alle problemer er dog ikke ryddet af vejen endnu. Byplanlægningsområdet volder i øjeblikket 
helt særlige problemer. Her er anvendelsesområdet for udbudsdirektiverne blevet udvidet til 
områder, som de egentlig ikke var beregnet på, på grund af en overfortolkning fra især de
tyske domstoles side efter EF-Domstolens dom Roanne, sag C-220-05. Det skal dog være 
muligt for kommuner at sælge grunde med påbud (f.eks. forbeholdet om bebyggelse inden for 
to år), uden at dette køb skal sendes i udbud i hele Europa i henhold til kriterierne for 
indgåelse af offentlige kontrakter. Ellers er der fare for, "at man ved at acceptere denne 
stilling risikerer at skulle acceptere tilfældet, om end absurd, hvor alle 
byplanlægningsaktiviteter underkastes direktivets bestemmelser, der pr. definition ændrer de 
bestemmelser, som regulerer mulighederne for at udføre byggearbejder, nemlig endda 
betydeligt værdien af de grunde, de vedrører." (citat fra generaladvokat Paolo Mengozzi i 
dennes forslag til afgørelse til EF-Domstolen af 17.11.2009).

Sådanne tilfælde har aldrig været formålet med udbudsdirektiverne, og man må håbe, at 
Domstolen slutter op omkring generaladvokaten.

Bæredygtige og innovative indkøb

Mens der er en række arbejdsredskaber inden for miljøvenlige indkøb, f.eks. "GPP Toolkit", 
"Procura+Kampagne"' eller "TopTen Pro", der hjælper myndigheder og andre offentlige 
institutioner med bæredygtige indkøb, og inden for innovative indkøb er en meddelelse fra 
Kommissionen om prækommercielle indkøb samt en meddelelse om et lead market-initiativ,
er der slet ingen lignende initiativer inden for socialt ansvarlige indkøb. Lissabontraktaten har 
dog også understreget vigtigheden af et socialt Europa. Især i EU-traktatens nye artikel 3, stk. 
3, samt i det nu juridisk bindende charter om grundlæggende rettigheder udvides EU's hidtil 
rent økonomiske linje til bindende sociale mål. Dette skal også afspejle sig i Kommissionens 
initiativer. 

Netop området inden for socialt ansvarlige indkøb lider under, at sociale kriterier 
hovedsageligt vedrører fremstillingsprocessen. De er for det meste ikke synlige på 
slutproduktet og er sværere at kontrollere i forbindelse med en globaliseret produktion og 
komplekse forsyningskæder. Det bliver endnu mere kompleks og uoverskueligt, fordi der i 
forbindelse med udbuddet også skal godkendes egne certificeringer for ikke at overtræde 
diskrimineringsforbuddet. Kontrollen heraf er for stor en opgave for de fleste offentlige 
indkøbere. Ud over en håndbog bør Kommissionen derfor også overveje at udvikle mere 
præcise og kontrollerbare kriterier og en database med produktspecifikke kriterier. Man bør 
også overveje at oprette en serviceinstans på europæisk plan, der udarbejder og kontrollerer 
kriterier for produktgrupper og eventuelt også kan fungere som udenretslig clearinginstans i 
forbindelse med klager.

Gennemgang af direktiverne om indgåelse af offentlige kontrakter

Generelt kunne man godt ønske, at Kommissionen ved sin planlagte gennemgang af 
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udbudsdirektiverne tager højde for de nævnte aspekter og i denne forbindelse afklarer de 
juridiske og praktiske tab i forbindelse med gennemførelsen i medlemsstaterne samt 
eksisterende juridiske uklarheder i forbindelse med anvendelsen af udbudslovgivningen. Man 
kunne også godt ønske en afklaring af, hvor og hvordan EU kan bidrage til en administrativ 
forenkling inden for dette område. Dette forudsætter dog en tvingende nødvendig og objektiv 
analyse af de nuværende belastninger.

Dette bør selvfølgelig ske med bred deltagelse af alle aktører.

Der skal dog advares indtrængende mod at overveje en revision af udbudsdirektiverne på 
nuværende tidspunkt. Dette er af forskellige årsager for tidligt på nuværende tidspunkt. For 
det første bør kontroldirektivet absolut medtages ved en revision af disse direktiver for at 
modvirke yderligere opsplitning af lovgivningen for indgåelse af offentlige kontrakter. I 
øjeblikket er kontroldirektivet dog ikke gennemført i alle medlemsstater, og dets praktiske 
konsekvenser for offentlige udbud kan ikke vurderes endnu. For det andet er medlemsstaterne 
i en dyb økonomi- og finanskrise, hvis konsekvenser på kommunalt plan næppe kan 
overskues endnu og helt sikkert vil tiltage i de kommende år. På et sådant tidspunkt vil en 
ændring af retsgrundlaget for offentlige udbud føre til yderligere usikkerhed og til forsinkelse 
i forbindelse med udbud. Dette vil skade alle.


