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1 Punkt 24.
2 Punkt 18.
3 Dom af 18. november 1999 i sag C-107/98 Teckal [1999], Sml. I, s. 08121, præmis 50; Dom af 11. januar 
2005 i sag C-26/03 City of Halle [2005], endnu ikke offentliggjort i Sml., præmis 49; Dom af 13. december 
2005 i sag C-458/03 Parking Brixen [2005], endnu ikke offentliggjort i Sml., præmis 49.
4 Kapitalmajoritet, underordning under den territoriale myndighed, aktivitet primært udøvet på eget 
territorium.
5 Ikke omkostningsminimering for de lokale myndigheder. Underforstået i dom af 17. september 2002 i sag C-
513/99 Concordia [1999], endnu ikke offentliggjort i Sml.

FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

A. der henviser til, at det i Lissabon-strategien foreslås at udvikle en "aktiv og dynamisk 
velfærdsstat"1, idet der "satses på [...] mål [...] som f.eks. beskæftigelse, regional udvikling, 
miljø ..."2, og at disse mål skal bringes i overensstemmelse med konkurrencereglerne og 
sikres juridisk;

B. der henviser til, at direktiverne 2004/18 og 2004/17 ikke indeholder nogen klar definition af 
"in house-kontrakter";

C. der henviser til Domstolens retspraksis inden for området "in house-kontrakter", som 
begrænser sig til, at Domstolen i sine domme3 henviser til indicier, der retfærdiggør en 
undtagelse fra reglerne om offentlige indkøb;

D. der henviser til, at flere medlemsstater opfordrer de lokale myndigheder til at indgå
institutionaliserede offentlig-offentlige partnerskaber, om hvilke der ikke findes nogen fast 
retspraksis;

E. der henviser til, at Domstolen har foreslået kriterier, der gør det muligt at knytte visse 
institutionaliserede offentlig-private partnerskaber til "in house-kontrakter"4; 

F. der henviser til, at Domstolen i overensstemmelse med Lissabon-strategien har defineret 
profitmaksimeringen for den territoriale befolkning5 som det første kriterium for tildeling af 
offentlige kontrakter;

1. opfordrer Kommissionen til at foreslå en lovgivningsmæssig ramme, som definerer "in 
house-forholdet" med udgangspunkt i Domstolens kriterier;

2. opfordrer Kommissionen til at komme med yderligere detaljer om konceptet "offentlig 
myndighed" med henblik på at fastslå, hvilke former for offentlig-offentlige partnerskaber 
der henhører under subsidiaritetsprincippet og ikke under reglerne om offentlige indkøb;

3. opfordrer Kommissionen til at anvende Domstolens kriterier og de mål, der blev opstillet 
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6 Navnlig målene for lokal beskæftigelse og miljø.

på Lissabon-topmødet6, i dens vurdering af den aktive og dynamiske velfærdsstats 
ordregivende aktiviteter.


