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Der er behov for mere klare in-house regler!
Vertikale samarbejder
•

Den udvidede in-house regel: En aftale mellem en ordregiver og en fra denne adskilt
selvstændig juridisk enhed er ikke udbudspligtig, hvis
- ordregiver underkaster den selvstændige juridiske enhed, der får kontrakten, en kontrol, der
svarer til den kontrol, den fører med egne tjenestegrene (kontrolkriteriet), og
- den selvstændige juridiske enhed, der får kontrakten, udfører hovedparten af sin virksomhed
sammen med den eller de ordregivere, der kontrollerer enheden (virksomhedskriteriet)

•

Det nye udbudsdirektivs art. 11, stk. 1-3 (udkast) indeholder bestemmelser, der i vidt omfang
kodificerer EU-Domstolens praksis og enkelte steder supplerer denne

•

Men, der er behov for mere klare regler!
- Hvad forstås fx ved ”en kontrol, der svarer til den kontrol, den fører med egne tjenestegrene”
(”decisive influence over both strategic objectives and significant decisions”, jf . art. 11, stk. 1)?

Der er behov for mere klare in-house regler!
Horisontale samarbejder
•

Undtagelse oprindelig udledt af sag C-480/06, Kommissionen mod Tyskland (Fire Landkreise i
Niedersachsen indgik aftale med Hamburg Kommune om bortskaffelse af affald)

•

En aftale mellem to eller flere (sideordnede) ordregivere er ikke udbudspligtig, hvis der er tale om
- reelt samarbejde om en public service forpligtelse (fælles udførelse af fælles opgave),
- samarbejde alene i almenhedens interesse, og
- ordregiverne udfører under 20 % af de aktiviteter, der samarbejdes om, på det åbne marked

•

Det nye udbudsdirektivs art. 11, stk. 4 (udkast) indeholder bestemmelser, der - på et helt
overordnet plan - kodificerer EU-Domstolens praksis

•

Men, der er behov for mere klare regler!
- Er det fx et krav, at alle parter i samarbejdet leverer realydelser?
- Er det et krav, at betaling fra én deltager til en anden alene modsvarer de reelle omkostninger?
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