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Executive summary 

The EU-Commission has published a Green Paper with the title “EU public procurement policy 

towards a more efficient European procurement market” on 27. January 2011. This has resulted in a 

proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on public procurement, 

published on 20. December 2011. 

The proposal is part of EU’s 2020 strategy on achieving a smart, sustainable and inclusive growth. 

At the same time, the Europe 2020 strategy stresses that public procurement policy must ensure the 

most efficient use of public funds.  

This master thesis will explore the proposal from a legal and economic perspective. The legal 

analysis will focus on whether the proposal changes to facilitate access for SMEs is consistent with 

the principle of equal treatment. In order to answer whether the proposal will facilitate access, the 

obstacles and opportunities for SME’s in the European market at this moment will be explored. 

The economic analysis will focus on SMEs incentive to participate in the EU public procurement at 

present and the proposal impact on SMEs incentive for possible adoption of the proposal. 

Finally, a comparative analysis of the U.S. and the EU will be made, which will explore how SMEs 

are handled in the markets in question. 
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Kapitel 1 – Emne, teori og metode 

1.1. Indledning 

En af EU's målsætninger er at fremme den sociale markedsøkonomi og at skabe en bæredygtig 

vækst.
1
 Offentlige indkøb spiller en vigtig rolle for at nå denne målsætning.  

Der findes en europæisk 2020-strategi
2
, hvis formål bl.a. er at forbedre forholdene for små og 

mellemstore virksomheder (herefter SMV).
3
  

Formålet med denne afhandling er at belyse nogle af de udfordringer, der findes inden for offentlige 

indkøb, herunder i særlig grad med fokus på SMV’er. Disse virksomheder bliver anset for at have et 

stort potentiale for jobskabelse, vækst og innovation og udgør dermed en vigtig del af den 

europæiske økonomi.
4
 

Man har fra Kommissionens side udarbejdet et lovforslag om modernisering af EU's politik om 

offentlige indkøb.
5
 I dette lovforslag er der foreslået talrige ændringer, hvor formålet er at sikre et 

mere effektivt europæisk marked for offentlige indkøb. En af motivationerne bag udarbejdelsen af 

dette lovforslag har været at forbedre forholdene for SMV’er, så de får bedre mulighed for at 

deltage i udbud. 

I denne anledning vil afhandlingen søge at belyse de udfordringer, der ligger bag de foreslåede 

ændringer for SMV’er og undersøge, om ændringerne vil have den ønskede effekt: At fremme det 

indre marked samt øge konkurrencen, for derved at sikre gode rammevilkår for SMV’er. 

1.2. Synsvinkel  

Kernen i udbudsretten er ordregivende myndigheder og økonomiske aktører. Vi vil i denne 

afhandling primært fokusere på, hvilken betydning ændringerne i lovforslaget om modernisering af 

udbudsreglerne har for SMV’er. Afhandlingens fokus vil derfor basere sig på SMV’ers perspektiv.  

                                                 
1
 KOM(2010) 2020 endelig, side 1 

2
 KOM(2010) 2020 endelig, side 6 

3
 KOM(2010) 2020 endelig, side 6 

4
 KOM(2011) 15 endelig, side 28 

5
 KOM(2011) 896 endelig 
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1.3. Problemformulering 

På baggrund af ovenstående finder vi det interessant at analysere, hvorvidt Kommissionens 

lovforslag
6
 vil fremme SMV’ers deltagelse i EU-udbud. I denne henseende vil vi søge at besvare 

afhandlingen ud fra følgende overordnede problemstillinger: 

1.3.1. Udbudsretlige udfordringer 

I hvor høj grad er det muligt at modernisere udbudsreglerne til fordel for SMV’er, som foreslået i 

lovforslaget
7
, uden at ligebehandlingsprincippet overtrædes? 

1.3.2. Økonomiske udfordringer  

Hvordan er SMV’ers incitament til at deltage i EU-udbud, og hvordan vil SMV’ers incitament blive 

påvirket efter en eventuel vedtagelse af lovforslaget?  

For at besvare denne problemstilling undersøges, hvilke barrierer SMV’er oplever i forbindelse 

med deltagelse i EU-udbud, samt lovforslagets indvirkning på barriererne. 

1.3.3. Integrerede udfordringer 

Hvordan håndteres SMV’ers markedsadgang til offentlige kontrakter i henholdsvis USA og EU, og 

hvilken model er bedst ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv?  

1.4 Struktur  

I nærværende kapitel er afhandlingens overordnede problemstillinger og fundament præsenteret, og 

det forklares, hvordan opgaven vil blive grebet an metodisk og strukturelt. 

Kapitel 2 vil først og fremmest definere de forskellige begreber, der bruges i udbudsretten, og som 

er af særlig relevant karakter for denne afhandling.  

I kapitel 3 vil EUF-traktaten, udbudsdirektivet og de generelle principper blive behandlet.  

I kapitel 4 vil vi undersøge, hvordan man har håndteret SMV’er hidtil på europæisk plan – er det et 

nyt fokusområde?  

I Kapitel 5 vil SMV’ers hindringer, muligheder og retspolitiske hensyn i EU-udbud blive beskrevet.  

I kapitel 6 analyseres Kommissionens lovforslag om modernisering af udbudsreglerne
8
 med fokus 

på de hovedændringer, som har betydning for SMV’ers deltagelse i EU-udbud.  

                                                 
6
 KOM(2011) 896 Endelig 

7
 KOM(2011) 896 Endelig 
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I kapitel 7 anvendes økonomiske teorier, herunder transaktionsomkostningsteori og SCP-

paradigmet, for at belyse barriererne ud fra en økonomisk tilgang.  

I kapitel 8 gives der et bud på, om de foreslåede ændringer, gennemgået i kapitel 6, strider imod 

ligebehandlingsprincippet. 

I kapitel 9 foretager vi en komparativ analyse af amerikansk og europæisk ret. 

I kapitel 10 opremses afhandlingens hovedkonklusioner.  

1.5. Juridisk metode 

1.5.1. Den retsdogmatiske metode  

På baggrund af afhandlingens problemstilling er det nærliggende at bruge den retsdogmatiske 

metode til at belyse gældende ret. Udvalgte dele af EU-Kommissionens lovforslag om 

modernisering af udbudsreglerne vil blive analyseret, og det vil blive undersøgt, om forslagene er 

forenelige med ligebehandlingsprincippet.    

Den retsdogmatiske metode består af fire punkter, som er opstillet i en bestemt rækkefølge, der 

anvendes, når der skal foretages analyse af gældende ret. Den retsdogmatiske metode består af 

følgende punkter: 

1. Regulering 

2. Retspraksis 

3. Retssædvaner
9
 

4. Forholdets natur
10

 

1.5.2. Regulering  

Retskildetyper, som henføres under regulering, indgår i et retskildehierarki. Det betyder, at nogle 

love har højere rang end andre.  

Reguleringen i EU-retten kan opdeles i primærretten og sekundærretten. Primærretten består af 

EU's traktatgrundlag, grundlæggende rettigheder samt almindelige retsprincipper.
11

 Traktaten er den 

Europæiske Unions grundlæggende ret og har forrang frem for enhver europæisk retsorden
12

 og 

                                                                                                                                                                  
8
 KOM(2011) 896 Endelig 

9
 Ikke relevant for nærværende afhandling. 

10
 Ikke relevant for nærværende afhandling. 

11
 Neergaard og Nielsen, 2009, side 27 

12
 Costa/ENEL, sag 6/64, Flamino Costa mod ENEL, Domstolens dom af den 16. januar 1964, Saml. 1954-1964/00531 
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danner desuden grundlag for vedtagelse af sekundærretten.
13

 Sekundærretten består af forordninger, 

direktiver og henstillinger, hvor sidstnævnte ikke er bindende.
14

 

Offentlige udbud er reguleret af de generelle regler om fri bevægelighed i EUF-traktaten, navnlig 

forbud mod diskrimination på baggrund af nationalitet jf. art. 18 TEUF, samt reglerne om fri 

bevægelighed af varer, tjenesteydelser og personer.  

EU-domstolen har afledt et ligebehandlingsprincip samt et gennemsigtighedsprincip igennem 

forbuddet mod forskelsbehandling på baggrund af nationalitet. I udbudsdirektiverne er disse 

principper grundlæggende, og der skal derfor fortolkes i overensstemmelse med 

ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet.
15

 

1.5.3. Retspraksis 

Det forekommer, at en national domstol eller et nationalt klagenævn jf. TEUF art. 267 stiller et 

præjudicielt spørgsmål til Domstolen om, hvordan udbudsreglerne skal fortolkes på et bestemt 

punkt. Derudover kan det også hænde, at kommissionen anlægger en traktatbrudssag mod en 

medlemsstat for overtrædelse af udbudsreglerne ifølge TEUF art. 258. EU-domstolens afgørelser er 

bindende for de nationale domstole. Retspraksis er en vigtig retskilde for EU-domstolen, idet EU-

domstolen afsiger en del domme og typisk i en verserende sag henviser til afsagte domme. 

Afgørelser og principper fra Domstolen vil blive anvendt for at løse problemstillingerne i denne 

afhandling. 

1.5.4. EU-rettens andre retskilder 

I nærværende afhandling benytter vi KOM- og SEK-dokumenter. Disse retskilder er ikke bindende 

regulering og kan ikke bruges som fortolkningsbidrag. Disse dokumenter er høringsdokumenter, 

som anvendes i forbindelse med lovgivningsplaner på forskellige politikområder.  

1.6. Økonomisk metode 

I afhandlingens økonomiske analyse vil vi benytte os af transaktionsomkostningsteorien samt SCP-

paradigmet for at undersøge deres incitamenter samt for at komme med nogle økonomiske 

begrundelser for de barrierer, som SMV’er oplever i EU-udbud. 

                                                 
13

 Neergaard og Nielsen, 2009, side 127 
14 

Neergaard og Nielsen, 2009, side 150 
15

 Nielsen, 2010, s. 67 ff. 
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1.6.1. Transaktionsomkostningsteorien 

Teorien om transaktionsomkostninger bliver i 1937 første gang berørt af Ronald Coase i hans 

artikel ”The nature of the firm”.
16

 Coase stiller i sin artikel spørgsmål om, hvorfor vi har 

virksomheder, og hvad der bestemmer en virksomheds størrelse eller grænserne for dens vækst.
17

 

Han mener, at en virksomheds beslutninger afhænger af de omkostninger og fordele, der er 

forbundet med at bruge markedets ”usynlige hånd” i forhold til hierarkiets ”synlige hånd”.
18

 

Senere hen udbyggede Oliver Williamson via sine artikler transaktionsomkostningsteorien, hvor 

han interesserede sig mere for de markedsfejl, som førte til, at nogle markedstransaktioner erstattes 

af virksomhedsinterne, administrativt organiserede transaktioner.
19

 Oliver Williamson har et mere 

økonomisk-juridisk perspektiv på transaktionsomkostningsteorien. Ifølge teorien er der forskellige 

styringsformer, som har til hensigt at minimere transaktioner, og de betegnes som markedet, 

hierarkiet og hybrider. Ved markedet forstås to juridiske virksomheder, som er uafhængige, og som 

indgår i en kontrakt, hvor alle elementer og betingelser i kontrakten aftales på forhånd. Ved 

hierarkiet foregår transaktionerne i virksomheden internt, og her er der ikke tale om en kontrakt, 

men om nogle beslutninger som træffes, når dette ønskes inden for virksomheden. Hybrider er en 

blanding af de førnævnte former.. 

Ifølge transaktionsomkostningsteorien er der tre dimensioner, nemlig frekvens, usikkerhed og 

aktivspecificitet. De vil alle blive analyseret, idet disse dimensioner kan have en effekt på SMV’ers 

beslutninger om at deltage i EU-udbud. 

1.6.2. Structure Conduct Performance-paradigmet  

I Structure Conduct Performance-paradigmet (SCP-paradigmet) undersøges markedsstrukturens 

effekter på offentlige udbud i EU for SMV’er. Vi vil benytte denne model til at analysere forholdet 

mellem markedsstrukturen (Structure), markedsadfærden (Conduct) og markedets resultat 

(Performance). Structure Conduct Performance-paradigmet, også kendt som Mason-Bain-

paradigmet, indikerer, at markedsstrukturen bestemmer markedsadfærden, som så bestemmer 

markedets resultat.  

                                                 
16

 Willamson, 1999, side 2  
17

 Willamson, 1999, side 5 
18

 Willamson, 1999, side 5 
19

 Knudsen, 1991, side 296 
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I senere varianter af SCP-paradigmet har man åbnet op for at studere mere komplicerede kausale 

sammenhænge mellem Structure, Conduct og Performance, hvorfra det udvidede SCP-paradigme 

er udviklet.
20

 

Til forskel fra Mason-Bain-paradigmet defineres markedsstrukturen i det udvidede SCP-paradigme 

ved en række omgivelsesfaktorer (Basic Conditions). Denne komponent er en eksogen variabel i 

paradigmet, og der indgår elementer såsom efterspørgsels- og udbudsforhold. De tre andre 

komponenter er Structure, Conduct, Performance. Disse er uændrede i forhold til det oprindelige 

Mason-Bain-paradigme. Der er dog en forskel i samspillet, hvor der i det udvidede SCP-paradigme 

er flere komplekse kausale sammenhænge, hvilket betyder, at Structure, Conduct, Performance 

påvirker hinanden på kryds og tværs.  

Vi vil benytte os af en moderniseret udgave af det udvidede SCP-paradigme, hvor vi ikke vil 

benytte os af komponenten Basic Conditions. Det skyldes, at vi ikke analyserer markedet for et 

bestemt produkt eller en bestemt ydelse, men betragter markedet for SMV’er på generelt plan. 

Derfor vil komponenten Basic Conditions ikke være mulig at identificere, idet det kræver, at man er 

vidende om efterspørgsels- og udbudsforhold for produktet/ydelsen. 

Analysen vil til at starte med tage udgangspunkt i SMV’ers resultater for perioden 2006 til 2008, 

hvor markedet beskrives ud fra SCP-paradigmet. Vi vil fokusere på, hvordan markedsstrukturen 

påvirker markedsadfærden, og dernæst undersøge markedsadfærdens indvirkning på 

markedsresultatet. Her har vi indført en ny komponent, som er særligt tilpasset vores analyse. Vi vil 

undersøge markedsresultatets indvirkning på lovgivernes beslutning om nye tiltag, som skal være 

med til at fremme SMV’er deltagelse i udbud. Her vil vi analysere lovforslagets initiativer.  

Efter at vi har foretaget ovenstående analyse, vil vi benytte lovgivernes nye tiltag til at foretage 

endnu en SCP-analyse. Denne analyse kommer til at bygge på antagelser om, hvordan vi mener, 

lovforslaget kommer til at have indvirkning på SMV’er i perioden efter lovforslagets ratificering. 

                                                 
20

 Knudsen, 1997, Side 71 
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Figur 1: Modificeret SCP-paradigme 

 

Ovenstående figur er en illustration af vores anvendelse af metoden. De anførte røde pile skal 

illustrere, at der godt kan tænkes nogle forhold ind, som påvirker modellen i andre retninger og 

kombinationer. Dette er dog undladt i vores analyse. Vores fokus i opgaven fremgår af ovenstående 

figur ud fra de blå pile. 

1.7. Integreret metode 

De retspolitiske hensyn for SMV’er vil blive analyseret for USA og EU. Vi vil søge inspiration fra 

amerikansk lovgivning vedrørende SMV’er, dog uden at foretage en dybdegående komparativ 

analyse. Det undersøges, hvordan regelsættet er for offentlige udbud i begge markeder for SMV’er, 

ved at sammenligne FAR (Federal Aquisition Regulation)
21

 med lovforslaget
22

. Den 

samfundsøkonomiske efficiens vil også blive undersøgt, og her vil vi anvende Pareto-kriteriet, som 

er et efficienskriterium, der belyser den samfundsøkonomiske velfærd. Herefter gives der et bud på, 

hvilken model der i de respektive markeder vil være bedst i forhold til at fremme SMV’er deltagelse 

i udbud, herunder fordele og ulemper ved begge modeller. For at finde ud af, hvordan SMV’er er 

stillet med hensyn til andelen af kontrakter, målt på kontraktværdi af primærkontrakter, vil vi 

benytte en analyse foretaget af GHK og Technopolis, koordineret af Europa Kommissionen. Vores 

                                                 
21

 FAC 2005–56 April 2, 2012, FAR regulerer offentlige myndigheders indkøb af varer og tjenesteydelser i USA. 
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udgangspunkt vil udelukkende basere sig på data fra 2005, da det er de nyeste tilgængelige data, 

hvor USA og EU bliver sammenlignet. 

1.8. Afgrænsning 

1.8.1. Juridisk afgrænsning 

Vi beskæftiger os ikke med større virksomheder og de ordregivende myndigheder.  

Denne afhandling berører desuden ikke tredjelandsleverandørers adgang til det europæiske marked. 

Vi vil derfor ikke beskæftige os med GPA. Forsyningsvirksomhedsdirektivet bliver heller ikke 

behandlet. Derudover vil vi ikke beskæftige os med national lovgivning, herunder tilbudsloven. 

1.8.2. Økonomisk afgrænsning 

Adgangsbarriererne for andre virksomheder end SMV’er vil ikke blive behandlet i de økonomiske 

analyser. Da de ordregivende myndigheder også har transaktionsomkostninger i forbindelse med 

udbud, vil transaktionsomkostningsteorien ikke blive analyseret i forhold til dem.   

Der vil yderligere heller ikke blive foretaget analyser af enkelte virksomheder i form af 

virksomhedsteorier.  

Kontraktteorien, herunder den optimale kontrakt mellem den ordregivende myndighed og 

tilbudsgiveren, vil ikke blive behandlet.   

1.8.3. Integreret afgrænsning 

Da der ikke foretages en dybdegående komparativ analyse, vil vi ikke gå i dybden med amerikansk 

udbudsregulering. Eftersom der ikke er en enkeltstående definition af SMV’er i USA, i modsætning 

til i EU, afgrænser vi os fra virksomheder på det amerikanske marked med mere end 500 ansatte. 

Der vil i denne analyse ikke blive foretaget sammenligninger af tildelte sekundærkontrakter, heller 

ikke i forbindelse med underentreprisekontrakter. 
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Kapitel 2 – Begrebsafklaring 

2.1. Ordregivere  

Udbudsreglerne er gældende når den ordregivende myndighed indgår offentlige kontrakter. For at 

blive betragtet som ordregivende myndighed, skal man være omfattet af udbudsdirektivets art. 1, 

stk. 9, som: 

 Staten 

 Regionale eller lokale myndigheder 

 Offentligretlige organer og 

 Sammenslutninger af en eller flere af disse myndigheder eller et flere af disse 

offentligretlige organer 

Endvidere gælder direktivet for organer, der er kontrolleret af det offentlige. Et organ skal efter i 

udbudsdirektivets art. 1 stk. 2 nr. 9 opfylde følgende tre kumulative betingelser for at være et 

offentligt retligt organ:
23

 

 Opfylde almenhedens behov, dog ikke behov af industriel eller kommerciel karakter,  

 være en juridisk person, og  

 være nært knyttet til det offentlige. 

2.2. Tilbudsgivere 

Tilbudsgivere er defineret i udbudsdirektivets art. 1 stk. 8:  

Ad 1. Begreberne »entreprenør«, »leverandør« og »tjenesteyder« dækker enhver fysisk eller 

juridisk person og enhver offentlig enhed samt enhver sammenslutning af sådanne personer og/eller 

organer, som på markedet tilbyder henholdsvis udførelse af arbejder og/eller bygge- og 

anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser.  

Ad 2. Begrebet »økonomisk aktør« dækker både en entreprenør, en leverandør og en tjenesteyder. 

Begrebet »økonomisk aktør« er altså en samlet betegnelse, som udelukkende bruges til at forenkle 

teksten. 

                                                 
23
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Ad 3. En økonomisk aktør, som har afgivet et tilbud, betegnes »tilbudsgiver«. Enhver, der har 

anmodet om en opfordring til at deltage i et begrænset udbud eller et udbud med forhandling eller 

en konkurrencepræget dialog, betegnes »ansøger«
24

 

I CoNISMA-sagen
25

 fastslog domstolen, at national ret ikke må udelukke universiteter o.l., som 

ikke driver virksomhed med gevinst for øje, fra retten til at tilbyde udførelse af tjenesteydelser. 

Dermed fandt EU-domstolen frem til, at EU-lovgiver ikke har sigtet mod at begrænse begrebet 

»økonomisk aktør« til udelukkende at omhandle aktører, der er opbygget som en virksomhed, eller 

at indføre særlige betingelser for at begrænse adgangen til særlige økonomiske aktører.
26

   

I udbudsretten skal begrebet »økonomiske aktør« derfor fortolkes bredt. Dermed omfatter begrebet 

både private, profitsøgende virksomheder og offentlige enheder, som har andre formål. Det 

afgørende er, om de optræder på markedet.
27

 

2.3. Små og mellemstore virksomheder(SMV) 

Begrebet »virksomhed« præciseres i 3. præambel i KOM(2003)361. Heri fremgår, at begrebet 

»virksomhed« i henhold til art. 48(nuværende 54), 81(nuværende 101) og 82(nuværende 102), som 

fortolket af De Europæiske Fællesskabers Domstol, omfatter ethvert foretagende, uanset dets retlige 

form, der udøver en økonomisk aktivitet, herunder især foretagende, der i form af 

enkeltmandsvirksomheder eller familievirksomheder udøver en håndværksmæssig aktivitet eller 

andre aktiviteter, samt personselskaber eller foreninger, som regelmæssigt udøver aktivitet.
28 

 

SMV’er er i samme henstilling, KOM(2003)361, defineret nærmere i underkategorier, som opdeler 

virksomheder efter deres respektive størrelser, henholdsvis mikrovirksomheder, små og mellemstore 

virksomheder. Definitionerne findes i henstillingens artikel 2 som følger:
29

 

1. Kategorien SMV'er omfatter mellemstore virksomheder, virksomheder som beskæftiger under 

250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR eller en årlig samlet 

balance på ikke over 43 mio. EUR. 

2. I kategorien SMV'er forstås ved små virksomheder, virksomheder som beskæftiger under 50 

personer, og som har en årlig omsætning eller en samlet årlig balance på ikke over 10 mio. EUR. 

                                                 
24

 Udbudsdirektivet, 2004/18/EF 
25

 CoNISMA, sag 305/08, Consorzio Nazionale Interuniversitario per la cienze del Mare mod Regione Marche, 

Domstolens dom af den 23. december 2009, saml. 2009 I-12129 
26
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3. I kategorien SMV'er forstås ved mikrovirksomheder virksomheder, som beskæftiger under 10 

personer, og som har en årlig omsætning eller en samlet årlig balance på ikke over 2 mio. EUR. 

 

Der findes ikke en international standard definition af SMV’er, hvert land har deres egen definition 

af denne. I EU har man, som gennemgået ovenfor, bestemt SMV’er ved en fælles definition. 

Definitionen i EU er imidlertid forskellig fra den amerikanske. Den amerikanske definition af 

SMV’er er ikke ens for alle sektorer.30 

 

 

                                                 
30

 Investigation No. 332-508, USITC Publication 4125, January 2010, side 1-3. 
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Kapitel 3 – EUF-Traktaten, udbudsdirekivet og EU-retlige principper 

3.1. Lissabon -Traktaten 

Traktaten er den primære ret i EU, og heri er der nogle særlige regler, som har afgørende betydning 

for udbudsområdet. I EU spiller udbudsområdet en vigtig rolle, da offentlige indkøb udgør omkring 

16 % af bruttonationalproduktet på det europæiske marked
31

.  Det må siges at være et vigtigt 

område for den europæiske markedsøkonomi, og dette er desuden hjemlet i Traktaten om den 

europæiske union:  

Unionen opretter et indre marked. Den arbejder for en bæredygtig udvikling i Europa baseret på en 

afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en social markedsøkonomi med høj 

konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og et højt niveau for 

beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten. Den fremmer videnskabelige og teknologiske 

fremskridt.
32

 

Der er ikke nogen regler, som eksplicit forklarer, hvordan ordregivere skal agere ved tildeling af 

offentlige kontrakter, men udbudsreglerne har til formål at understøtte visse traktatbestemmelser. 

Det gælder reglerne om fri bevægelighed på EU’s indre marked og om de almindelige 

retsprincipper og grundlæggende rettigheder
33

. Hvad angår udbud af offentlige kontrakter har fri 

bevægelighed for varer (art. 34 TEUF), fri udveksling af tjenesteydelser (art. 56 TEUF), 

arbejdskraftens fri bevægelighed (art. 45 TEUF), etableringsfrihed (art. 49 TEUF), det generelle 

forbud mod diskrimination på grund af nationalitet (18 TEUF) og fælles handelspolitik (art. 207 

TEUF) aldeles relevans, idet de regulerer offentlige kontrakter og er forpligtende for ordregivere i 

medlemsstaterne.
34

 Det er et krav ifølge EU-domstolens praksis
35

, at der som udgangspunkt skal 

være et grænseoverskridende element, hvis fællesskabsrettens bestemmelser om fri bevægelighed 

skal være gældende. 

 

                                                 
31

 SMV’ers andel af BNP: http://europa.eu/youreurope/business/profiting-from-eu-market/benefiting-from-public-

contracts/index_da.htm  
32

 TEU Art. 3, stk. 3 
33

 Nielsen, 2010, side 30 
34
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 Et eksempel herpå kan nævnes, sag 41/90, Klaus Höfner og Fritz Elser mod Macroton GmbH, Domstolens dom af 

den 23. april 1991, Saml. 1991 I-01979, præmis 39, hvor Domstolen sagde, at der skal være et tilknytningsmoment til 

fællesskabsretten. 
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http://europa.eu/youreurope/business/profiting-from-eu-market/benefiting-from-public-contracts/index_da.htm


20 

 

3.2. De generelle principper i EU 

På udbudsområdet er ligebehandlingsprincippet og ikke-forskelsbehandling samt 

gennemsigtighedsprincippet grundlæggende. Det er nogle principper, som er udledt fra reglerne i 

traktaten om diskriminationsforbuddet og fri bevægelighedsreglerne. Disse principper er af særlig 

betydning for den effektive konkurrence og sikrer samtidig, at ordregivende myndigheder agerer på 

en retfærdig måde. Udbudsdirektivets art. 2 fastslår:  

De ordregivende myndigheder overholder principperne om ligebehandling og ikke-

forskelsbehandling af økonomiske aktører og handler på en gennemsigtig måde. 

Principperne er hermed skrevet ind i udbudsdirektivet og skal desuden overholdes i enhver 

henseende, idet de binder medlemsstaterne, herunder de ordregivende myndigheder. I det følgende 

vil ligebehandlingsprincippet blive gennemgået grundigt, idet dette princip er afgørende for vores 

problemstilling. Derefter gennemgås gennemsigtighedsprincippet og proportionalitetsprincippet. 

3.3. Udbudsdirektivet 

Udbudsdirektivet(2004/18/EF) blev vedtaget d. 31. marts 2004 og er gældende for ordregivende 

myndigheder. Udbudsdirektivet er et omarbejdet direktiv, som er en sammenskrivning af direktiv 

93/37/EØF om bygge og anlæg, 93/36/EØF om indkøb samt 92/50/EØF om tjenesteydelser. 

Formålet med sammenskrivningen var at forenkle og ensarte de tre områder og gøre dem mere 

moderne og fleksible.  

3.3.1. Ligebehandlingsprincippet 

I præambelbetragtningen til udbudsdirektivets art. 2 fastslås, at:  

Indgåelse af kontrakter i medlemsstaterne på vegne af staten, regionale eller lokale myndigheder og 

andre offentligretlige organer er underlagt traktatens principper og navnlig principperne om fri 

bevægelighed for varer, fri etableringsret og fri bevægelighed for tjenesteydelser og de principper, 

der er afledt heraf, såsom principperne om ligebehandling, ikke-forskelsbehandling, gensidig 

anerkendelse, proportionalitet og gennemsigtighed.”
36

 

Ligbehandlingsprincippet er et vigtigt princip inden for udbudsretten, da formålet er, at tildeling af 

offentlige kontrakter sker på en måde, hvor der sikres fri konkurrence blandt tilbudsgiverne. På 

baggrund af dette princip sørges der eksempelvis for, at der ikke forekommer situationer, hvor 
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tilbudsgivere bliver forbigået. Det vil altså sige, at de krav, som den ordregivende myndighed stiller 

tilbudsgivere, skal være objektive og ens for alle. 

Helt overordnet set kan man forklare ligebehandlingen ifølge EU-retten som følger:  

Ensartede situationer ikke må behandles forskelligt, medmindre den forskellige behandling kan 

retfærdiggøres i objektive grunde.
37

 

Ligebehandlingsprincippet er en lighedsgrundsætning, og det skal fortolkes som et krav om, at 

fællesskabslovgiver har følgende in mente. at det lige skal behandles lige, og det ulige skal 

behandles ulige.
38

 Hvad angår den specielle lighedsgrundsætning ifølge Traktaten, har man nogle 

kriterier for, hvornår ligebehandlingen kan overtrædes. Men med hensyn til udbudsreglerne er 

fastlæggelsen af begrebet kompliceret, da det er en almindelig lighedsgrundsætning og ikke 

indeholder en vejledning om, hvilke kriterier der kan danne grundlag for forskelsbehandling.
39

  Ud 

fra ovenstående kan vi fastslå, at vi har det primærretlige ligebehandlingsprincip og 

ligebehandlingsprincippet ifølge udbudsdirektivet. Den almindelige Lighedsgrundsætning i henhold 

til udbudsdirektiverne sikrer, at ligebehandlingsprincippet yder beskyttelse mod forskelsbehandling 

af enhver art, altså mod forskelsbehandling på grundlag af et hvilket som helst usagligt kriterium, 

mens traktatens bestemmelser om fri bevægelighed er specielle lighedsgrundsætninger, der har til 

hensigt at modvirke forskelsbehandling på grundlag af nationalitet eller for eksempel varens 

oprindelse og yder som udgangspunkt kun beskyttelse mod forskelsbehandling på grundlag af en 

begrænset kreds af usaglige kriterier.
40

 

Da EF-Domstolen afsiger en del domme, har der været en anden udvikling hvad angår 

lighedsgrundsætningen ifølge Traktaten, og forskellen har i øvrigt fået mindre betydning grundet 

udviklingen i praksis. Domstolen er kommet frem til, at lighedsgrundsætningen ifølge traktaten 

også kan bruges i tilfælde, hvor der er indirekte eller skjult diskrimination, altså hvor der ikke 

forskelsbehandles på baggrund af nationalitet eller en vares oprindelse, men hvor 

forskelsbehandlingen i sagens natur reelt fører til samme resultat.
41

 Derudover har Domstolen 

vedrørende traktatens lighedsgrundsætning i Gebhard-sagen
42

 udvidet fortolkningen af 

diskriminationsforbuddet til også at omfatte ikke-diskriminerende restriktioner. Det vil sige, at 
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enhver foranstaltning, som kan hæmme udøvelsen af de grundlæggende friheder eller gøre 

udøvelsen heraf mindre tiltrækkende, ikke er tilladt. 

Ligebehandlingsprincippet ifølge Traktatens regler og ligebehandlingsprincippet ifølge 

udbudsdirektivet er med tiden, grundet udviklingen i retspraksis, blevet udlignet. Dette skal forstås 

således, at reglerne førhen i Traktatens bestemmelser om den frie bevægelighed og 

diskriminationsforbuddet ikke kunne gælde for rent interne forhold. Der skulle være et 

grænseoverskridende element, før virksomheder eller borgere kunne påberåbe sige reglerne. Men på 

grund af udviklingen i praksis ser Domstolen efterhånden kravet om et grænseoverskridende 

element som værende ubetydeligt og har dermed en meget lempelig tilgang til det. 

Da udbudsdirektivet er en sekundærregulering og dermed i nogle tilfælde grundet eksempelvis 

tærskelværdierne ikke kan påberåbes af tilbudsgivere, er spørgsmålet, hvordan retsforholdet er, når 

denne tilbudsgiver eksempelvis er blevet forsømt i et udbud, hvor direktivet ikke er gældende.  Til 

dette er svaret, at det primærretlige ligebehandlingsprincip skal respekteres i EU-regulerede 

områder og derfor er gældende uden for direktivernes anvendelsesområde.
43

 Det vil sige, at 

medlemsstaterne skal respektere ligebehandlingsprincippet i national ret. I nogle tilfælde kan det 

skabe forvirring om, hvad man skal anse for EU-regulerede områder inden for udbudsområdet. Det 

er ikke helt afklaret, hvad der skal forstås ved EU-regulerede områder. Der to områder, som skal 

anses for EU-regulerede. Det er udbud inden for udbudsdirektivernes anvendelsesområde samt 

udbud uden for udbudsdirektivernes anvendelsesområde, men som er af grænseoverskridende 

interesse i forhold til Traktatens frie bevægelighedsregler, som finder direkte anvendelse på 

ordregivere.
44

  

3.3.1.1. Retspraksis vedrørende ligebehandlingsprincippet 

Hele udbudsområdet er baseret på ligebehandling. Domstolen har fastslået dette i en række 

domme
45

 og sagt, at det princip ligger til grund for udbudsdirektiverne. De ordregivende 

myndigheder vil uden et ligebehandlingsprincip have muligheden for at forfordele nogle 

tilbudsgivere i forhold til andre, og et ligebehandlingsprincip vil også medføre, at de ordregivende 

myndigheder ikke vil blive inhabile. 
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I Storebælt-sagen
46

 blev ligebehandlingsprincippet overtrådt af Danmark, selvom der på daværende 

tidspunkt i udbudsdirektivet ikke var indskrevet et ligebehandlingsprincip. Sagen drejede sig om et 

aktieselskab ved navn Storebæltsforbindelsen, som blev kontrolleret af den danske stat fuldt ud. De 

offentliggjorde en meddelelse ved et begrænset udbud vedrørende bygningen af broen og 

opfordrede fem konsortier til at byde. I udbudsbetingelserne havde man sat en betingelse om, at 

broen skulle bygges af dansk materiel samt dansk arbejdskraft. Storebæltsforbindelsen havde 

udvalgt et Konsortium (ESG), som de vil samarbejde med, og havde forhandlet med dette 

konsortium i strid med fællesskabsretten, idet forhandlingerne med det udvalgte konsortium fandt 

sted på grundlag af et ikke-konditionsmæssigt bud. Kommissionen gjorde herefter gældende, at 

Storebæltsforbindelsen herved havde givet kontrakten til ESG på grundlag af et bud, som ikke var i 

overensstemmelse med udbudsbetingelserne og udelukkende var til fordel for ESG.  

Fællesskabsretten blev således brudt på to områder. Den danske stat afviste kommissionens 

påstande på nogle punkter, idet den mente, at Kommissionen havde udvidet sagsgenstanden i 

forhold til genstanden for den administrative procedure.
47

 En af udvidelserne fra Kommissionens 

side var påstanden om, at ligebehandlingsprincippet blev overtrådt, og dette var hermed et nyt 

element i sagen. Den danske stat mente, at man havde krænket deres forsvar, idet de ikke fik nået at 

tage rettidig stilling til udvidelserne. Kommissionen mente modsat, at den danske stat havde haft 

mulighed for at fremsætte sine bemærkninger, idet de allerede ved det første forslag ved afgørelsen 

havde gjort gældende, at Danmark havde overtrådt princippet. Idet ligebehandlingsprincippet ikke 

var omfattet af direktivet på det tidspunkt, mente den danske stat, at de ikke havde overtrådt 

princippet. Til dette svarede Domstolen, at direktivet ikke nævnte princippet, men at forpligtigelsen 

til at overholde dette princip var hovedformålet med direktivet. Domstolen undersøgte, om de 

forhandlinger, den danske stat havde med ESG, var forenelige med ligebehandlingsprincippet, og 

nåede frem til, at dette princip var til hinder for, at man tog ESG´s tilbud i betragtning. Domstolen 

sagde, at ifølge ligebehandlingsprincippet om tilbudsgivere skal samtlige tilbud være i 

overensstemmelse med bestemmelserne i udbudsbetingelserne for at sikre muligheden for en 

objektiv sammenligning af de bud, der afgives fra tilbudsgivere.
48

 Den danske stats forsvar var, at 

man ifølge den danske lovgivning kunne give tilbudsgivere mulighed for at tage forbehold. Men 

dette afviste Domstolen, da et forbehold ifølge loven kun kan benyttes, såfremt 
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ligebehandlingsprincippet blev overholdt ifølge direktivet, og dette betød, at buddene skulle være i 

overensstemmelse med udbudsbetingelserne. 

I sagen om de Wallonske busser
49

 blev Rådets direktiv
50

, herunder ligebehandlingsprincippet, 

overtrådt i forbindelse med udbud af en offentlig kontrakt. En offentlig myndighed i Belgien havde 

tildelt en kontrakt til en tilbudsgiver i strid med direktivet. Det skete ved, at myndigheden efter 

åbningsskrivelsen tog hensyn til de ændringer, der var givet af denne tilbudsgiver, den anerkendte 

denne tilbudsgiver, der ikke opfyldte kriterierne for udvælgelse i udbudsmaterialet, og den antog et 

tilbud, som ikke opfyldte kriterierne for tildeling af kontrakten i udbudsmaterialet.
51

 Kommissionen 

gjorde gældende, at i offentligt og begrænset udbud er der ikke mulighed for forhandling med 

ansøgere eller bydende om grundlæggende elementer i kontrakten, som ikke vil kunne ændres uden 

fare for konkurrenceforvridning, og at der ikke må forhandles om priser. Der må kun være 

drøftelser, når det sker med henblik på at præcisere eller supplere indholdet, og kun i det omfang de 

ikke giver grund til forskelsbehandling.
52

 Kommissionen var klart af den opfattelse, at direktivet og 

ligebehandlingsprincippet var blevet overtrådt. Men dette var den belgiske stat uenig i. De anførte, 

at det kun var nationale tilbudsgivere, der havde budt på opgaven, og at det dermed vedrørte rent 

interne forhold. Den belgiske stat blev dømt, og man nåede frem til, at den belgiske stat havde 

overtrådt fællesskabsretten, herunder ligebehandlingsprincippet, selvom der kun var nationale 

tilbudsgivere til stede. Dette blev begrundet med, at kravet til ordregiverne i direktivets
53

 artikel 4, 

stk. 1, ikke var undergivet betingelser vedrørende de bydendes nationalitet eller hjemsted. 

Derudover ville virksomheder med hjemsted i andre medlemsstater direkte eller indirekte blive 

berørt af tildelingen af en udbudt kontrakt.
54

 

3.3.2. Gennemsigtighedsprincippet 

Dette princip er også indskrevet i direktivets art. 2 og har stor betydning for udbudsprocessen. 

Sigtet med dette princip er at sikre en passende grad af offentlighed
55

, således at ordregivere 
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udformer deres udbudsprocedurer på en gennemsigtig måde til gavn for alle tilbudsgivere. Dette 

princip sikrer, at såvel nationale tilbudsgivere som tilbudsgivere fra andre lande end værtslandet får 

den samme mulighed for at deltage i udbud. Når man pålægger de ordregivende myndigheder en 

pligt til gennemsigtighed, har dette en afgørende effekt på, at ligebehandlingsprincippet overholdes.  

Princippet er bl.a. medvirkende til, at ordregivende myndigheder på forhånd er nødt til at meddele 

deres betingelser ved tildeling af kontrakter. I klagenævnets praksis
56

 havde en offentlig udbyder 

anvendt en model, som indeholdt andre kriterier end de kriterier, der var indeholdt i 

udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet for bedømmelsen af et tilbud. Klagenævnet kom frem 

til, at dette var i strid med transparensprincippet (nu gennemsigtighedsprincippet). I en anden
57

 sag 

havde klagenævnet udtalt, at idet indklagede i sagen havde anvendt tildelingskriterier og et 

selvkomponeret pointsystem, som ikke fremgik af udbudsbetingelserne, havde indklagede overtrådt 

indkøbsdirektivet
58

  og gjort udbrudsproceduren ugennemsigtig. 

Der er nær sammenhæng mellem gennemsigtighedsprincippet og ligebehandlingsprincippet ifølge 

EU-domstolen. Desuden bliver princippet ifølge EU-Domstolens praksis udledt af art. 18 TEUF, 

som gælder både inden for og uden for udbudsdirektivernes anvendelsesområde.
59

 

3.3.3. Proportionalitetsprincippet 

Princippet om proportionalitet er indskrevet i præambelbetragtningen til udbudsdirektivet og er et 

princip, som kan afledes af traktatens bestemmelser om fri bevægelighed. Ifølge 

proportionalitetsprincippet må handlinger, der er underlagt princippet, ikke gå videre, end det er 

nødvendigt for at nå formålet med handlingerne, og der må ikke være misforhold mellem formålet 

med handlingerne og de midler, der vælges til at realisere målet.
60

 Det er et princip, som er 

fremkommet af EU-Domstolens praksis. Der anvendes følgende treleddede test ved vurderingen af, 

om en medlemsstat har overtrådt proportionalitetsprincippet: Der skal være et lovligt formål, 

midlerne skal være egnede, og de må ikke være mere indgribende end nødvendigt.
61
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Kapitel 4 - SMV’er i et historisk perspektiv 

SMV’er udgør en væsentlig del af den europæiske økonomi, hvor omkring 20 mio. virksomheder 

kategoriseres under denne gruppe.
62

 Samlet set udgør SMV’er 99 % af alle selskaberne i EU, og de 

er samtidig en væsentlig kilde til nye arbejdspladser. To ud af tre arbejdspladser i den private sektor 

skabes af SMV’er.
 63

 I gruppen SMV’er udgør mikrovirksomheder den største gruppe, hvor ni ud af 

10 SMV’er er mikrovirksomheder med færre end 10 ansatte.
64

 

Nedenstående eksempler er ikke en gennemgang af samtlige initiativer, der er taget til forbedring af 

SMV’ers position på det europæiske marked. Det er blot en del af de større initiativer, der er 

foretaget. Fælles for de fleste initiativer, der har været igangsat, er, at man har forsøgt at mindske de 

administrative byrder for SMV’er. Det er sket både gennem lovgivning, som er gjort mere SMV-

venlig, og ved oplysningstiltag, der skal gøre det nemmere for SMV’er at holde sig ajour med deres 

rettigheder og muligheder.  

SMV’ers udvikling har siden 1983, i større eller mindre omfang, været et fokusområde i EU. I 1983 

lancerede Europa-Parlamentet en række fællesskabsinitiativer gennem ”Håndværkets og De Små og 

Mellemstore Virksomheders År”. Dette var det første handlingsprogram, som havde til formål at 

fremme SMV’er i EU.
65

 Det næste handlingsprogram blev lanceret i 1987 og styrket af Rådet i 

perioden 1993-1996.
66

 Efterfølgende trådte det tredje program i kraft i begyndelsen af 1997 og 

havde virkning frem til år 2000. Senere hen blev det fjerde handlingsprogram indledt i år 2000 og 

varede frem til 2006.
67

 Formålet med det fjerde program var at fremme SMV’ers vækst og 

konkurrenceevne i en videnbaseret økonomi, fremme iværksætterkultur, forenkle og forbedre 

administrationen af og lovgivningen for virksomheder, forbedre det finansielle klima for 

virksomhederne samt give lettere adgang til EU’s støtteprogrammer.  

                                                 
62

 Commission communication 2003/C 118/03 
63

 Artikel fra Europa Kommissionen, Den nye definition af små og mellemstore virksomheder, side 5. 
64

 Europa parlamentets hjemmeside, om SMV’er  http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_4.15.pdf 
65

 Europa parlamentets hjemmeside, om SMV’er  http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_4.15.pdf 
66

 Europa parlamentets hjemmeside, om SMV’er , 

http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/smenterprises/article_7312_da.htm 
67

 Europa parlamentets hjemmeside, om SMV’er , 

http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/smenterprises/article_7312_da.htm 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_4.15.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_4.15.pdf
http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/smenterprises/article_7312_da.htm
http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/smenterprises/article_7312_da.htm


27 

 

I samme år, hvor det fjerde handlingsprogram blev iværksat, vedtog Rådet ”Det Europæiske Charter 

for Små Virksomheder”
68

, som indeholder henstillinger til små virksomheder om at drage fuld nytte 

af videnøkonomien. Der er fra Kommissionens side gjort en del ud af at gøre SMV’er i stand til at 

kunne holde sig underrettet om deres rettigheder og muligheder for at kunne drage fuld nytte af det. 

Til dette formål findes bl.a. EF-rådgivningskontorer. Deres opgave er at viderebringe informationer 

til virksomhedsledere og til Kommissionens forskellige tjenestegrene, så de bliver oplyst om 

særlige problemstillinger, der vedrører SMV’er. 

Der har sideløbende fra Kommissionen været forskellige initiativer, som har haft betydning for 

SMV’er. Bandt disse initiativer har der blandt andet været en oplysningskampagne i 2003: »Go 

Digital«, hvor formålet var at få SMV’er til at benytte de digitale muligheder i højere grad med 

henblik på mere effektiv brug af e-business.  

I 2005 udstedte Kommissionen en meddelelse om bedre lovmæssig regulering til gavn for vækst og 

beskæftigelse. Den blev vedtaget i 2005 KOM(2005)97. Formålet med denne var at reformere 

måden, hvorpå de europæiske institutioner lovgiver på europæisk plan, samt måden de enkelte 

medlemslande i praksis gennemfører denne lovgivning på nationalt plan.
69

 Det skal i henhold til 

dette initiativ bl.a. vurderes, hvilken effekt EU-lovgivningen har på SMV’er, og samtidig 

undersøges, om den kan gøres mere SMV-venlig. Denne meddelelse blev også vedtaget i 2005 og 

havde fem nøglepunkter: Fremme iværksætterkultur og færdigheder, forbedre SMV’ers adgang til 

markeder, begrænse de administrative byrder, forbedre SMV’ers vækstpotentiale og styrke dialogen 

og høringen af de parter, der er berørt af SMV-problematikker. Hele formålet med dette initiativ er 

at sikre, at alle aspekter af EU’s politik om at hjælpe SMV’er koordineres, samt at SMV’ers behov 

vurderes ved udarbejdelse af disse politikker.
70

   

I december 2006 trådte det europæiske servicedirektiv
71

 i kraft. Formålet med servicedirektivet er at 

mindske de administrative byrder for virksomheder for at fremme udøvelsen af 

tjenesteydelsesvirksomhed i medlemslandene. Der sigtes navnlig på at lette SMV’ers mulighed for 
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at udøve deres virksomhed, udvikle nye forretningsområder og rekruttere nye medarbejdere i andre 

medlemsstater.  

I 2008 blev det største og mest omfattende initiativ vedrørende SMV’er taget af Kommissionen i 

form af meddelelsen ”Small Business Act”, på dansk kaldet loven om små virksomheder.
72

 Den 

består af en række initiativer og principper og er ikke en lovgivning, men ordet ”Act” indgik for at 

indikere og understrege den politiske vilje bag denne meddelelse. ”Small Business Act” integrerer 

de eksisterende instrumenter og bygger på ”Det europæiske charter for små virksomheder” og ”Den 

moderne SMV-politik for vækst og beskæftigelse”
73

. Formålet med den er at skabe en politisk 

ramme omkring, og forbedre den overordnede tilgang til, iværksættere i EU. ”Small Business Act” 

blev fuldt ud godkendt af Det Europæiske Råd i december 2008. Loven er baseret på 10 centrale 

principper og en række konkrete tiltag. Hovedfokus er opbygget omkring tre områder: At sikre 

intelligent lovgivning, at sikre adgang til finansiering og at drage fordel af det indre marked.  

 

I forbindelse med ”Small Business Act” lagde Kommissionen stor vægt på at mindske de 

administrative byrder for SMV’er, da den administrative og lovgivningsmæssige byrde ansås for at 

være den vigtigste hindring. Såfremt den offentlige administration gøres mere opmærksom på 

SMV’ers behov, vil det være et betydeligt bidrag for SMV’ers vækst. På denne måde kan de 

frigjorte ressourcer anvendes på mere værdiskabende muligheder for SMV’er. Som bidrag til dette 

mål blev servicedirektivet 2006/123/EF gennemført. Det medfører, at de lovgivningsmæssige 

hindringer for grænseoverskridende tjenester mindskes. Det, som har haft særlig betydning for 

SMV’er, er ændringen i direktivet om forsinkede betalinger, hvor offentlige myndigheder skal 

betale inden for 30 dage som en garanti for SMV’er.
 74

 Yderligere har direktivet om e-fakturering, 

hvor e-fakturaer ligestilles med papirfakturaer, også medført en betydelig ændring for SMV’er.
75

  

4.1 Adgang til finansiering  

I forbindelse med dette problem: Adgang til finansiering, er der i de seneste år gjort visse fremskridt 

for at forbedre SMV’ers mulighed til finansiering og kredit via lån, garantier og venturekapital. 
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Fremskridtene er gjort i forbindelse med, at de europæiske finansielle institutioner – Den 

Europæiske Bank og Den Europæiske Investeringsfond – har udvidet deres operationer til SMV’ers 

fordel. Yderligere blev CIP-programmet
76

 iværksat, hvor SMV’ers adgang til finansiering 

forbedres. I dette program blev mere end 1 mia. EUR stillet til rådighed for perioden 2007-2013, 

hvilket efter Kommissionens beregninger vil kunne medføre, at de finansielle institutioner vil have 

mulighed for at kanalisere i alt omkring 30 mia. EUR videre til 475.000 SMV’er.   
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Kapitel 5 - SMV’er i EU-udbud  

5.1. Indledning 

I nærværende kapitel gives der et overblik over, hvilke hindringer, muligheder og retspolitiske 

hensyn, der findes for SMV’er på det europæiske marked. 

5.2. Hindringer for SMV’er i offentlige indkøb  

5.2.1. Administrative byrder 

Det er mere omkostningskrævende for SMV’er at overholde lovgivningen, sammenlignet med 

større virksomheder, idet SMV’er ikke har den store administrative kapacitet i forhold til større 

virksomheder. Administrationsomkostningerne er bl.a. forbundet med den dokumentation, der skal 

fremlægges, herunder udfyldelse af papirer og kontrol af overholdelsen af reglerne. Disse byrder 

forekommer eksempelvis, når en tilbudsgiver skal godtgøre, at denne i udvælgelsesfasen er egnet til 

et projekt. Efter en undersøgelse, foretaget af kommissionen i samråd med medlemsstaterne, viser 

det sig, at SMV’ernes byrder med hensyn til regler og administration er uforholdsmæssigt store i 

forhold til de store virksomheders byrder.
77

 Ifølge kommissionens meddelelse er det ligeledes 

anslået, at en stor virksomhed bruger 1 EUR pr. ansat til opfyldelse af regelkrav, mens en lille 

virksomhed måske bruger 10 EUR pr. ansat.
78

 Alt dette medfører spild af tid for SMV’er, da de i 

stedet kunne bruge deres tid på at skabe mere vækst for deres virksomhed. 

5.2.2. Kontraktens størrelse som hindring for SMV’er 

De ordregivende myndigheder udbyder ofte offentlige indkøbskontrakter, som SMV’er er udelukket 

fra at byde på grundet deres manglende kapacitet til at afgive tilbud på hele kontrakten.
79

 Fra 

SMV’ers synspunkt kan dette begrundes i, at de ikke er klar over deres muligheder grundet 

manglende kendskab til procedurerne. SMV’ers manglende indsigt i procedurerne får dermed en 

afskrækkende effekt. Fra ordregivernes side kan det midlertidigt være betryggende at tildele en 

indkøbskontrakt til en tilbudsgiver, som har kapacitet til at overholde den, da de allerede har bevist, 

at de er i stand til at overholde kontrakten, dvs. mindre risiko. Samtidig er det, set fra ordregivendes 
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side, lettere at overvåge og mindre omkostningskrævende at tildele en kontrakt til én tilbudsgiver 

frem for at der er flere, der er inde over kontrakten.    

5.2.3. Viden som hindring 

Deltagelse i udbud kræver, at SMV’er har en vis mængde viden omkring udbud og er oplyste om, 

hvordan de kan tilegne sig de nødvendige oplysninger. Såfremt en virksomhed ikke har viden 

omkring udbud og procedurer for udbud, må det siges at udgøre den væsentligste hindring for 

pågældende virksomhed. Kommissionen og rådet har gjort en del ud af at oplyse SMV’er om deres 

rettigheder og muligheder inden for deltagelse i udbud, bl.a. igennem ”Det Europæiske Charter for 

Små Virksomheder”
80

, som indeholder henstillinger til små virksomheder. 

SMV’er er grundet deres begrænsede kapacitet og ressourcer, sammenlignet med større 

virksomheder, dårligere stillet med hensyn til at få den nødvendige viden om udbud. Ved 

manglende administrativ kapacitet med specialiseret viden og indblik i udbud og procedurerne vil 

SMV’er opleve større vanskeligheder, når de skal søge efter de relevante forrentningsmuligheder og 

udarbejde tilbud. For at hjælpe SMV’er tilrettelægger de fleste medlemsstater konferencer, 

seminarer og kursusforløb for at informere SMV’er i større grad. Frankrig har eksempelvis 

offentliggjort en detaljeret praktisk vejledning(Guide pratique pour la réponse des PME à la 

commande publique) for SMV’er, hvor det beskrives, hvordan de bedre kan udnytte de muligheder, 

som det offentlige indkøbsmarked giver. Vejledningen giver bl.a. indblik i, hvordan de kan få 

adgang til oplysninger om forretningsmuligheder, hvordan de kan blive fortrolige med det relevante 

regelsæt, hvordan de ordregivende myndigheders reelle behov skal forstås på baggrund af 

udbudsmaterialet, hvordan de kan vurdere, om de har den nødvendige kapacitet til at gennemføre 

kontrakten, og hvordan der kan fastlægges en tilbudsstrategi.  

Uddannelse af SMV’er er en strategi, som man benytter både på nationalt og europæisk plan. I 

Arbejdsdokumentet fra Kommissionens Tjenestegrene
81

 påpeges det, at SMV’ers situation kan 

forbedres, såfremt de ordregivende myndigheders udbudsmateriale forbedres i forhold til mængden 

af oplysninger og måden, det formuleres på. Problemet i at udgive utilstrækkelige og uklare 

udbudsmaterialer er, at de økonomiske aktører ikke får den fornødne information til at afgive tilbud, 

og dette er med til at forværre SMV’ers situation. Derfor forslås det i Arbejdsdokumentet fra 
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Kommissionens Tjenestegrene, at denne problematik bør afhjælpes gennem uddannelse og 

vejledning for ordregivende myndigheder ved at sætte fokus på SMV’ers situation og på, hvordan 

man udformer tildelingsprocedurer, som sikrer, at SMV’er kan deltage på lige fod med store 

virksomheder. 

5.2.4. Hindringer ved tilbudsfrister  

Som beskrevet ovenfor har SMV’er ikke den nødvendige kapacitet til administrative byrder, og 

dette volder problemer, når de skal udarbejde tilbudsmaterialet. Rimelige tidsfrister kan være 

afgørende for SMV’er, og ordregivende myndigheder bør være opmærksomme på dette for at sikre 

det bredest mulige konkurrencegrundlag. Art. 38 i udbudsdirektivet fastlæger fristerne for de 

forskellige udbudsformer.
82

 Det afhænger af kontraktens størrelse og kompleksitet, hvor lang tid der 

er nødvendig for at udarbejde et tilbud. For SMV’er kan det være uoverskueligt, når kontrakterne er 

store og komplekse, idet disse virksomheder ved sådanne kontrakter skal finde partnere, som de kan 

samarbejde med, hvilket kræver tid og ressourcer.
83

 Ifølge udbudsdirektivets art. 35 kan den 

ordregivende myndighed bekendtgøre vejledende forhåndsmeddelelser. Det er ikke obligatorisk for 

den ordregivende myndighed at gøre det, og hvis denne mulighed benyttes, har den ordregivende 

myndighed mulighed for at afkorte tidsfristerne. En vejledende forhåndsmeddelelse vil være til 

gavn for SMV’er, hvis den er detaljeret så præcist som muligt, da de herved vil få muligheden for at 

forberede sig til et udbud. Derimod vil en afkortning af tidsfristerne ikke være positivt for SMV’er. 

5.2.5. Forsinket betaling som hindring 

Handelstransaktioner mellem virksomheder eller mellem virksomheder og offentlige myndigheder 

foregår meget sent efter leveringen og til tider meget senere end den tid, der er aftalt mellem 

parterne eller fastlagt i de almindelige forretningsbetingelser.
84

 Denne praksis er medvirkende til en 

forringelse af virksomhedernes likviditet og besværliggør deres finansielle forvaltning. På det 

europæiske marked går det især ud over SMV’ernes konkurrenceevne og rentabilitet. Offentlige 

myndigheders sene betaling medfører, at de ønskede mål for vækst og beskæftigelse ikke opnås, da 

virksomheder ikke sikres de stabile forudsigelige driftsbetingelser. Forsinket betaling er et generelt 

                                                 
82

 Ved offentlige udbud er fristen for modtagelse af tilbud mindst 52 dage regnet fra datoen for afsendelsen af 

udbudsbekendtgørelsen. Ved begrænsede udbud, udbud med forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse og 

ved konkurrencepræget dialog er fristen 37 dage. Ved begrænsede udbud er fristen 40 dage. 
83

 SEC(2008) 2193, side 21 
84

 KOM(2009) 126 endelig 



33 

 

problem, og derfor blev direktiv 2000/35/EF vedtaget for at bekæmpe forsinket betaling i 

handelstransaktioner. Det fremgår af syvende præambelbetragtning til direktivet:  

Virksomhederne, især de små og mellemstore, pålægges store administrative og finansielle byrder 

som følge af uforholdsmæssigt lange betalingsfrister og overskridelse af betalingsfrister. Disse 

problemer er også en vigtig årsag til insolvens, der kan føre til virksomhedslukning og tab af mange 

arbejdspladser.   

Efter en undersøgelse foretaget af kommissionen var dette direktiv ikke optimalt nok, og der er i 

den anledning blevet godkendt et nyt direktiv kaldet 2011/7/EU, som skal implementeres i 

medlemsstaterne. Dette direktiv er en ombearbejdning af det første direktiv om bekæmpelse af 

forsinkede betalinger i handelstransaktioner. Der blev ikke ændret på grundtankerne ved direktiv 

2000/35/EF, der blev blot indført yderligere redskaber til at mindske antallet af forsinkede 

betalinger i handelstransaktioner. Ifølge det gamle direktiv havde den ordregivende myndighed en 

betalingsfrist på 30 dage.
85

 Parterne kunne aftale noget andet alt efter, hvordan det vil passe dem 

bedst muligt. Men dette var medvirkende til en udskydelse af betalingsfristerne i de fleste tilfælde, 

og det medførte flere omkostninger for virksomhederne. I det nye direktiv har man ændret 

retstilstanden for betalingsfrister til højst 30 dage. 
86

 Det nye direktiv medførte yderligere positive 

ting for SMV’er. F.eks. er det forpligtende for medlemsstaterne at sikre fuld gennemsigtighed om 

de rettigheder og forpligtelser, der følger af direktivet, bl.a. ved at offentliggøre den lovbestemte 

morarentesats. Sigtet hermed er på den mest hensigtsmæssige måde at sikre, at især små og 

mellemstore virksomheder modtager praktiske oplysninger, og at give dem mulighed for at træffe 

foranstaltninger mod skyldnere, som betaler for sent.
87

 Det nye direktiv afskaffer medlemsstaternes 

mulighed for at udelukke morarentefordringer på under 5 EUR. Dette vil især for små og 

mellemstore virksomheder fjerne en hindring for opkrævning af morarenter ved forsinket betaling 

og ved forsinket betaling i forbindelse med mindre transaktioner, hvor renterne kun udgør et mindre 

beløb.
88

 

5.2.6. Uforholdsmæssige finansielle garantier som hindring 

En anden type hindring, som er med til at hindre SMV-deltagelse i udbud, er krav om 

uforholdsmæssigt store garantier fra ordregivere i form af bankgarantier til dækning af risici i 
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forbindelse med tildelingsproceduren og udførelsen af en kontrakt. Et af problemerne ved krav af 

sådanne garantier, fx tilbudsgaranti, er, at SMV’ers ressourcer tilbageholdes i en uberettiget og 

længerevarende periode. Finansielle garantier bør kræves på grundlag af risikovurdering og ikke 

som en del af en standardprocedure. I Belgien forsøges denne problematik undgået via den 

nationale lovgivning, hvor det er bestemt, at tilbudsgarantier ikke må overstige 1 % af 

indkøbskontraktens værdi, og opfyldelsesgarantiens beløb ikke må være mere end 5 % af den 

pågældende indkøbsværdi. Et andet eksempel findes i tysk lovgivning, hvor det er bestemt, at 

finansielle garantier kun kan kræves på visse betingelser, vigtigst at proportionalitetsprincippet 

overholdes. I tysk lovgivning er det endvidere bestemt, at der kan kræves garantier for bygge- og 

anlægskontakter, såfremt de overgår en værdi af 250.000 EUR. I tilfælde af, at kontrakten 

omhandler tjenesteydelser, er kravet, at kontraktens værdi overstiger 50.000 EUR.
89

 

I Malta er man gået videre og har afskaffet krav om garantier, såfremt kontraktens værdi er under 

EU’s tærskelværdier, hvilket er blevet betragtet som et vigtigt skridt til at reducere SMV’ers 

adgang, da det hovedsageligt er disse kontrakter, SMV’er søger deltagelse i. 

5.3. Muligheder og retspolitiske hensyn for SMV’er i offentlige indkøb  

I det følgende beskrives de bestemmelser i henhold til udbudsdirektivet, som har en indflydelse på 

SMV’ers deltagelse i EU udbud.  

5.3.1 Økonomisk, finansiel, teknisk og faglig formåen 

Ordregiveren skal vurdere tilbudsgiveres egnethed. Denne vurdering skal foretages i forhold til 

kriterierne om finansiel og økonomisk formåen og faglig og teknisk viden eller evne jf. art. 47-52 i 

udbudsdirektivet. Egnethedsvurderingen kan være en stor hindring for SMV’er, eftersom de tit og 

ofte ikke kan blive vurderet egnet, da de på egen hånd ikke kan opfylde kravene til finansiel og 

økonomisk formåen og faglig og teknisk viden eller evne. Udbudsdirektiverne muliggør dog, at 

tilbudsgiveren kan basere sig på andre virksomheders finansielle og økonomiske formåen og faglige 

og tekniske viden eller evner og på denne måde opfylde de opstillede kriterier.
90

 I dette tilfælde skal 

ordregiveren i henhold til fællesskabsretten acceptere disse former for samarbejde mellem SMV’er. 

På trods af denne mulighed er SMV’er ringere stillet end de større virksomheder, eftersom det er 

tidskrævende for SMV’er at etablere et samarbejde med andre virksomheder, hvilket i sig selv 
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begrænser SMV’ers mulighed for at deltage i udbud sammenlignet med de større virksomheders 

muligheder. I arbejdsdokumentet fra Kommissionens Tjenestegrene
91

 foreslås det, at ordregivende 

myndigheder bør forberede markedet på fremtidige indkøb ved at offentliggøre 

forhåndsmeddelelser, således at økonomiske aktører får bedre tid til at udarbejde et fælles tilbud. 

Denne praksis vil medføre, at SMV’er kan etablere sammenslutninger med andre uafhængige 

økonomiske aktører, hvilket i særlig grad er nødvendigt i forhold til komplekse kontrakter, hvor der 

kræves mange forskellige kvalifikationer.
92

    

Såfremt den ordregivende myndighed ønsker en større deltagelsesgrad og en forøgelse af 

konkurrencen ved bl.a. at inddrage flere SMV’er, har de mulighed for ikke at opstille strenge 

egnethedskrav, dvs. relativt lempelige minimumskrav til økonomisk og teknisk formåen. 

5.3.2. Sikring af forholdsmæssige udvælgelseskriterier 

For SMV’er har det stor betydning, at udvælgelseskriterierne er forholdsmæssige, eftersom en for 

høj fastsættelse af kriterier for formåen og egnethed udelukker en stor del SMV’er fra deltagelse i 

udbudsproceduren. Der findes mange mulige udvælgelseskriterier og krav til forskellig 

dokumentation, som ordregivere kan kræve opfyldt for deltagelse i udbudsproceduren. Disse krav 

skal dog være passende for den pågældende anskaffelse og værdien heraf. Desuden skal 

udvælgelseskriterierne være objektive og ikke-diskriminerende.
93

 Udvælgelseskriterierne bør være 

tilstrækkeligt klare for tilbudsgiveren, så det kan afgøres, om tilbudsgiveren har den nødvendige 

formåen til den pågældende kontrakt, frem for udvælgelseskriterier som bygger på en generel 

formåen.
94

 Samtidig er det vigtigt, at udvælgelseskriterierne ikke indskrænkes i større grad end 

nødvendigt, da det vil føre til en indskrænkning af konkurrencen og føre til færre tilbud.
95

 

Udvælgelseskriterierne bør ikke formuleres på en måde, som indskrænker konkurrencen med 

irrelevante spørgsmål ved fx at stille krav om, at tilbudsgiveren skal have erfaring med 

transaktioner med den offentlige sektor. 
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5.3.3. Opdeling af en kontrakt 

Ordregivende myndigheder, herunder indkøbscentraler, har ifølge udbudsdirektiverne mulighed for 

at tildele kontrakter i form af separate delkontrakter.
96

 Udgangspunktet er, at den ordregivende 

myndighed ikke må omgå udbudsdirektiverne ved at opdele kontrakter eller ved at anvende særlige 

metoder for at beregne kontraktens værdi.
97

 En ordregivende myndighed omgår derimod ikke 

reglerne i forbindelse med gennemførelse af et eller flere udbud, hvor den opdeler ydelsen på et 

antal mindre kontrakter for at give SMV’er mulighed for at byde.
98

 I dette tilfælde er det summen af 

de enkelte kontrakter, der bestemmer kontraktværdien. Det er en særdeles god mulighed for 

SMV’er, idet disse delkontrakters størrelse svarer til disse virksomheders produktionskapacitet, 

samtidig med at delkontrakternes indhold i højere grad svarer til den sektor, som disse 

virksomheder har specialiseret sig i.
99

 Alt dette medfører, at konkurrencen forstærkes, og at 

SMV’ers adgang til markedet forbedres.  

Den ordregivende myndighed har mulighed for at tildele mindre delydelser og holde disse ydelser 

uden for udbud
100

. Der er dog en række betingelser, som skal overholdes. For at en delydelse på 

vare- eller tjenesteydelseskontrakter kan betragtes som undtaget, skal værdien af denne være under 

80.000 EUR eksklusive moms, og den samlede værdi af delydelserne, der ønskes undtaget, må ikke 

overstige 20 % af delkontrakternes samlede værdi.
101

 For bygge- og anlægsopgaver er der ligeledes 

en 20 % grænse, og betingelsen er, at værdien af det enkelte delarbejde er under 1 mio. EUR 

eksklusive moms.
102

 Såfremt denne mulighed benyttes, vil ”hovedydelsen” stadig være omfattet af 

udbudsdirektivet.  

5.3.4. Rammeaftaler  

Udbudsdirektivet giver muligheder for at indgå rammeaftaler, og dette skyldes ønsket om at have 

mere fleksible udbudsformer.
103

 Efter art. 1, stk. 5 defineres en rammeaftale således:  
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Ved »rammeaftale« forstås en aftale indgået mellem en eller flere ordregivende myndigheder og en 

eller flere økonomiske aktører med det formål at fastsætte vilkårene for de kontrakter, der skal 

indgås i løbet af en given periode, især med hensyn til pris og i givet fald påtænkte mængder. 

Igennem de seneste år har der været en stigende centralisering af offentlige indkøb. Hele formålet 

med centralisering af indkøb har været at opnå en besparelse på de offentlige udgifter.
104

 En 

indkøbscentral er defineret som en ordregivende myndighed, der indkøber varer og/eller 

tjenesteydelser for andre ordregivende myndigheder eller indgår offentlige kontakter eller 

rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser for andre ordregivende 

myndigheder.
105

 Indkøbscentraler sikrer, at der kommer mere konkurrence blandt tilbudsgivere, 

hvilket medfører, at den offentlige indkøber hermed får et bedre grundlag for at vælge den 

leverandør, der kan levere de efterspurgte ydelser til den mest attraktive pris og kvalitet. En 

rammeaftale gennem en indkøbscentral
106

 kan være en rigtig god mulighed for SMV’er, da det kan 

give dem en chance for at konkurrere om kontrakterne, og den ordregivende myndighed kan 

afskæres fra at favorisere de større virksomheder. I praksis er det dog ikke således, da SMV’er tit 

oplever, at det er problematisk med udvælgelseskriterierne, idet en rammeaftales omfang ofte 

udelukker dem fra at deltage, og udbudsprocedurerne er mere komplekse og langvarige.
107

  

5.3.5. Konsortiedannelse 

Et konsortium er et samarbejde mellem to eller flere virksomheder med henblik på at afgive et 

tilbud på en offentlig kontrakt, som virksomheder ville have været for små til at byde på 

enkeltvis.
108

 For SMV’er kan det være svært at leve op til kravene i udbudsmaterialet ved offentlige 

udbud, idet den ordregivende myndighed udbyder opgaver, som kan være store og komplekse, og 

som SMV’er ikke kan levere. Ved et konsortium stiller den ordregivende myndighed krav til 

virksomhedernes samlede økonomiske, finansielle, tekniske og faglige formåen, som 

virksomhederne skal opfylde for at være med i konkurrencen om den udbudte opgave. I den 

situation kan en konsortiedannelse være nøglen til at forhøje SMV’ers deltagelse i udbud, idet 

udbudsdirektivet giver mulighed for, at virksomheder i fællesskab kan byde på den udbudte opgave. 

EUF-Traktatens art. 101 indeholder et forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, da aftaler 
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mellem virksomheder, der kan påvirke handlen mellem medlemsstater, og som har til formål eller 

til følge til at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen i det indre marked, er uforenelige med 

det indre marked og er forbudt. 

5.3.6. Underentreprise 

Præambelbetragtning 32 til udbudsdirektivet lyder således:  

For at gøre det lettere for små og mellemstore virksomheder at deltage i offentlige udbud bør der 

fastsættes bestemmelser om underentreprise.
109

  

Man har hermed, fra ordregiverens side, mulighed for at anvende en ikke restriktiv indstilling til 

brugen af underleverandører. Tilbudsgivere må som udgangspunkt selv vælge, om de vil løse hele 

den udbudte opgave selv, eller om de vil indgå kontrakt med underleverandører om løsning af hele 

eller dele af opgaven. Hovedleverandøren er ansvarlig for eventuelle underleverandørers leverancer, 

men ordregiveren har alligevel en legitim interesse i at vide, hvem der skal opfylde den indgåede 

kontrakt.  

I Siemens-dommen havde det østrigske klagenævn for udbud stillet Domstolen præjudicielle 

spørgsmål, heriblandt et spørgsmål om underentreprise. Spørgsmålet gik ud på, om ordregiveren 

kan udelukke muligheden for benyttelse af underentreprise i væsentlige dele af ydelsen. Til dette 

svarede Domstolen følgende:  

Direktiv 92/50 er ikke, således som Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber med rette har 

bemærket, til hinder for et forbud eller en begrænsning i brugen af underentreprise for opfyldelse af 

de afgørende dele af en kontrakt, når den ordregivende myndighed netop ikke har været i stand til 

at efterprøve underentreprenørernes tekniske og økonomiske formåen i forbindelse med 

vurderingen af buddene og udvælgelsen af det bedste bud.
110

  

Det vil sige, at brug af underleverandører generelt ikke kan udelukkes, dog er det eventuelt en 

mulighed fsva. afgørende dele af en kontrakt. Ifølge dommen har den ordregivende myndighed 

mulighed for at kræve dokumentation for, at underleverandører lever op til krav om teknisk/faglig 
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formåen for de relevante dele af opgaven, og dokumentation for, at hovedleverandøren har rådighed 

over underentreprenørens formåen.
111

 

Ifølge udbudsdirektivets art. 25 kan ordregivere i udbudsmaterialet anmode tilbudsgivere om at 

oplyse, hvilke dele af kontrakten man har lyst til at give i underentreprise. Hvis dette gøres fra den 

ordregivende myndighed, skal tilbudsgivere oplyse det i deres tilbud, og den ordregivende kan også 

anmode om oplysninger om, hvilke underentreprenører man har tænkt sig at bruge. Tilbudsgivere er 

ansvarlige for deres underentreprenører, og de skal ligeledes over for den ordregivende myndighed 

godtgøre, at de råder over underentreprenørens ressourcer.
112

 Det er naturligvis bedst for de 

økonomiske aktører, at de på egen hånd vinder kontrakten, idet mulighederne for at få 

underentreprise af tredjemand normalt giver mindre indtjening.
113

 For SMV kan det derimod være 

et rigtig godt område og gode muligheder for indtjening, da SMV’er er kendetegnede ved at tilføre 

merværdi i form af specialiserede produkter eller innovative produkter eller tjenesteydelser.
114
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Kapitel 6 – Europa Kommissionens lovforslag KOM(2011)896 Endelig 

6.1. Indledning  

Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige indkøb blev offentliggjort af 

Kommissionen i januar 2011.
115

. Formålet med grønbogen er bl.a. at forbedre forholdene for 

SMV’er ved at forenkle og foretage en fleksibilisering af fremgangsmåderne via nogle 

lovændringer i udbudsreglerne. Denne grønbog førte til et lovforslag, som blev udgivet december 

2011, hvor man bl.a. gerne vil lette SMV’ers grænseoverskridende deltagelse i EU-udbud.
116

 I 

nærværende kapitel vil vi analysere de lovændringer, der har betydning for SMV’ers 

grænseoverskridende deltagelse i udbud, og samtidig undersøge, om lovforslaget bidrager til en 

forbedring af SMV’ers situation. Derefter vil vi undersøge, om disse ændringer strider imod 

ligebehandlingsprincippet. I den forbindelse vil Dupont-dommen blive inddraget.  

6.2. De foreslåede ændringer for SMV’er 

SMV’er anses for at have et enormt potentiale for jobskabelse, vækst og innovation. Det er derfor 

meget vigtigt, at disse virksomheder har en nem adgang til indkøbsmarkederne, så deres potentiale 

kan udnyttes, og samtidig kan det give de ordregivende myndigheder mulighed for at udvide 

leverandørgrundlaget.  

I præambelbetragtning nr. 2 til lovforslaget fremgår følgende:
117

  

Offentlige indkøb spiller en central rolle i Europa 2020-strategien som et af de markedsbaserede 

instrumenter, der skal anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, og således 

sikre optimal udnyttelse af de offentlige midler. I denne forbindelse skal de nuværende 

udbudsregler, der er vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 

2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og 

energiforsyning, transport samt posttjenester og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige 
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vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og 

anlægskontrakter revideres og moderniseres for at øge de offentlige udgifters effektivitet, navnlig 

ved at fremme små og mellemstore virksomheders deltagelse i offentlige indkøb og for at gøre det 

muligt for indkøbere at udnytte offentlige indkøb bedre til støtte for fælles samfundsmål. Der er 

også behov for at præcisere grundlæggende begreber og koncepter med henblik på at sikre bedre 

retssikkerhed og integrere visse aspekter af EU-Domstolens tilhørende veletablerede retspraksis.
118

 

En revidering af udbudsdirektiverne er nødvendig, ifølge en høring af medlemsstaterne og de 

berørte virksomheder, for at gøre dem bedre egnede til at tage hensyn til den ændrede politiske, 

sociale og økonomiske situation.
119

  

6.2.1. Forenkling af oplysningskravene 

Der er blevet foreslået, at de generelle oplysningskrav skal forenkles. Dette forslag vil absolut gøre 

det lettere for SMV’er at deltage i indkøbsmarkeder. Art. 57, stk. 1 i lovforslaget, omhandler dette 

emne. Denne artikel lyder således:  

De ordregivende myndigheder accepterer egne oplysninger som foreløbige beviser på, at ansøgere 

og tilbudsgivere opfylder en af de følgende betingelser:  

a) de er ikke i en af de i artikel 55 omhandlede situationer, hvor økonomiske aktører vil eller kan 

blive udelukket 

b) de opfylder de udvælgelseskriterier, som er opstillet i henhold til artikel 56 

c) de opfylder i givet fald de objektive regler og kriterier, som er opstillet i henhold til artikel 64 

d) de vil på anmodning og uden forsinkelse kunne fremlægge de underbyggende dokumenter, som 

de ordregivende myndigheder har krævet i henhold til artikel 59 og 60 og eventuelt artikel 61 og 

63. 

Det vil sige, at de ordregivende myndigheder fremover, hvis lovforslaget bliver vedtaget, skal give 

en obligatorisk accept af egen-erklæringer som umiddelbart bevis for udvælgelsesmæssige 

formål.
120

 Ved brug af egen-erklæringer bekræftes det, at man overholder reglerne.  Dog har den 

ordregivende myndighed mulighed for i løbet af proceduren at anmode en ansøger eller tilbudsgiver 
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om at fremlægge hele eller en del af den krævede dokumentation, hvis dette anses for nødvendigt 

for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt, ifølge art. 57, stk. 2 i lovforslaget.  

Ifølge art. 57, stk. 2, 2. pkt. fremgår det, at:  

Før tildelingen af kontrakten kræver den ordregivende myndighed, at den tilbudsgiver, som 

myndigheden har besluttet at tildele kontrakten, fremlægger dokumentationen i henhold til artikel 

59 og 60 og eventuelt artikel 61. Den ordregivende myndighed kan anmode økonomiske aktører om 

at supplere eller uddybe den i medfør af artikel 59, 60 og 61 forelagte dokumentation.  

Det vil sige, at den tilbudsgiver, som er blevet tildelt kontrakten, bør fremlægge de relevante 

beviser, og de ordregivende myndigheder bør ikke indgå i kontrakter med tilbudsgivere, der ikke 

kan gøre dette.
121

 

Mange økonomiske aktører, herunder SMV’er, anser de administrative byrder som følge af kravet 

om at fremlægge et stort antal certifikater og andre dokumenter forbundet med udelukkelses- og 

udvælgelseskriterierne for at være en væsentlig hindring for deres deltagelse i offentlige indkøb. 

Via egen-erklæringer kan disse krav begrænses, og det kan resultere i en betydelig forenkling til 

fordel for både den ordregivende myndighed og de økonomiske aktører.   

Kommissionen tilvejebringer og forvalter et elektronisk system ved navn e-Certis, hvor 

mellemstaterne opdaterer og verificerer på frivillig basis. Dette system bruges til at lette 

udvekslingen af certifikater og anden dokumentation. Men da det er frivilligt, om man vil bruge det 

eller ej, har der ikke været tilstrækkelig brug af systemet. Derfor sigter man, ifølge lovforslaget art. 

58, efter at gøre vedligeholdelsen obligatorisk, og man har påtænkt på et senere tidspunkt at gøre 

det obligatorisk at anvende e-Certis. Dette system vil lette de administrative byrder, som SMV’er 

har. 

Ifølge art. 59 i lovforslaget vil man nu indføre et europæisk udbudspas, som bør anerkendes af alle 

ordregivere i EU og bør fremmes bredt blandt de økonomiske aktører. Det er sådan, at den nationale 

myndighed udsteder et europæisk udbudspas på anmodning fra en økonomisk aktør, der er etableret 

i den relevante medlemsstat og opfylder de nødvendige betingelser. Når en økonomisk aktør har 

dette udbudspas, beviser det, at indehaveren lever op til EU-reglerne for offentlige indkøb. Herved 
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opnås der en yderligere forenkling for SMV’er, når de skal deltage i det europæiske marked, idet 

deres administrative byrde vil blive formindsket. 

6.2.2. Videncentre 

De ordregivende myndigheder har i de fleste tilfælde ikke intern ekspertise til at tage sig af 

komplekse indkøbsprojekter. Derfor vil relevant professional støtte være et effektivt supplement til 

overvågnings- og kontrolaktiviteterne.
122

 I den anledning har man i art. 87. stk. 1 i lovforslaget 

skrevet, at:  

Medlemsstaterne stiller tekniske støtteforanstaltninger til rådighed med henblik på at give juridisk 

og økonomisk rådgivning, vejledning og bistand til de ordregivende myndigheder med 

udarbejdelsen og gennemførelsen af udbudsprocedurer. Medlemsstaterne sikrer også, at den 

enkelte ordregivende myndighed kan få kvalificeret bistand og rådgivning vedrørende individuelle 

spørgsmål.  

Forslaget forpligter medlemsstaterne til at oprette støttestrukturer, hvor hensigten er at udvide 

offentlige indkøberes viden og professionalisme, så de kan yde juridisk og økonomisk rådgivning til 

virksomheder og vejledning, uddannelse og bistand ved forberedelsen og udførelsen af 

indkøbsprocedurerne.  Ifølge art. 87, stk. 3 skal der være en specifik administrativ bistand til 

rådighed for de økonomiske aktører, som har til hensigt at deltage i en udbudsprocedure i en anden 

medlemsstat. En sådan bistand skal mindst omfatte de administrative krav i pågældende 

medlemsstat samt eventuelle forpligtelser i forbindelse med elektroniske offentlige indkøb. På 

nationalt plan er der allerede strukturer eller mekanismer for støtte, men de er meget forskellige og 

dækker forskellige interesseområder for de ordregivende myndigheder. På denne baggrund kan 

medlemsstaterne nu være i stand til at anvende disse mekanismer, bygge på deres ekspertise og 

fremme deres tjenesteydelser.
123

 Relevant og uafhængig professional rådgivning og støtte er også 

nødvendig for at fremme SMV’er deltagelse i EU-udbud. I art. 87, stk. 2 bliver SMV’er eksplicit 

nævnt for at nå dette mål:  

Medlemsstaterne sikrer med henblik på at forbedre økonomiske operatørs adgang til offentlige 

kontrakter, særlig SMV’er, og med henblik på at fremme en korrekt forståelse af bestemmelserne i 
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dette direktiv, at der er passende bistand til rådighed, herunder ad elektronisk vej, eller ved hjælp 

af de eksisterende netværk for virksomhedsbistand. 

Alt dette vil medføre bedre indkøbsresultater for ordregivende myndigheder, og de administrative 

byrder for SMV’er vil blive formindsket. Der vil naturligvis være omkostninger forbundet med at 

omorganisere eller finjustere de eksisterende mekanismer og støttestrukturer, altså en finansiel 

byrde for medlemsstaterne. Men på den anden side vil man kunne reducere sagsomkostninger for 

både de ordregivende myndigheder og virksomhederne. De omkostninger, der kan reduceres, vil 

være omkostninger som skyldes forsinkelser ved tildeling af kontrakter som følge af ukorrekt 

anvendelse af reglerne om offentlige indkøb eller dårlig forberedelse af indkøbsprocedurerne, samt 

omkostninger i forbindelse med den kendsgerning, at rådgivning af de ordregivende myndigheder 

sker ineffektivt og fragmenteret.
124

  

6.2.3. Inddeling i delkontrakter 

I grønbog om modernisering af EU’s politik for offentlige indkøb fremlægges der et forslag om 

intelligent indkøb, hvor man vil forsøge at gøre konkurrencen mere åben og effektiv ved at give 

SMV’er bedre mulighed for at deltage i konkurrencen om offentlige indkøbskontrakter. Der ses 

bl.a. på muligheden for at opdele kontrakter i flere dele.  

Baggrunden for opdeling af kontrakter i større grad end hidtil er at sikre en mere retfærdig og 

effektiv konkurrence og sikre, at der er flere aktører, særligt SMV’er, som har mulighed for at 

deltage. Forslaget om opdeling af kontrakter bunder i de problematikker man har oplevet i 

udbudsretten, hvor offentlige myndigheder ofte køber ind på markeder med 

konkurrencebegrænsende markedsstrukturer.
125

 Sådanne markedsstrukturer vanskeliggør en åben og 

effektiv konkurrence ved blot at anvende de eksisterende direktiver, hvilket er målet for reglerne 

om offentligt indkøb. Et andet problem er, at offentlige myndigheder i visse tilfælde er nødsaget til 

at købe den ønskede anskaffelse af en bestemt virksomhed pga. enerettighed til produktet. Dette er 

bl.a. baggrunden for, at direktiverne tillader udbud med forhandling uden forudgående 

udbudsbekendtgørelse. I dette tilfælde er udbud en ren formalitet uden nogen praktisk værdi.
126
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I grønbog om modernisering af udbudsreglerne, og senere lovforslaget, har man forsøgt at 

modernisere lovgivningen i et bredere perspektiv og have markedsstrukturen for øje. Såfremt der 

træffes beslutninger, hvor der ikke tages hensyn til markedsstrukturer, og dermed udelukkende 

fokuseres på proceduremæssige beslutninger, vil der være en risiko for at forværre 

konkurrencebegrænsende strukturer, uanset om beslutningen er fuldt ud overensstemmende med 

direktivets regler.
127

 Denne problematik er specielt gældende for kontrakter af høj værdi og i 

sektorer, hvor offentlige myndigheder er de vigtigste kunder. 

Formålet med forslaget om intelligent indkøb er at få det maksimale ud af konkurrencen på sådanne 

markeder. En del af dette forslag går ud på at gøre de offentlige myndigheder bekendt med 

strukturen i de pågældende markeder med konkurrencebegrænsende strukturer, hvor der i højere 

grad er behov for opdeling af kontrakter. De ordregivende myndigheder bør fokusere på at undgå at 

udbydekontrakter, som kun kan udføres af en aktør eller et lille antal aktører, således at det undgås, 

at der bidrages til at forstærke oligopolitiske strukturer og dermed besværliggøre mulighederne for 

nye aktører på markedet. Problemet med en begrænset konkurrence er, at det i værste fald medfører, 

at der blot er en aktør, som kan diktere pris samt kontraktbetingelser.
128

 

Markedsstrukturen bestemmer, ifølge forslaget om intelligent indkøb, den rigtige udformning af 

kontrakten. Hvis markedsstrukturen er således, at mindre konkurrenter har midlerne til at levere 

pågældende tjenesteydelse eller pågældende produkt i et mindre omfang, vil man kunne maksimere 

konkurrencen ved at reducere omfanget af kontrakterne. Yderligere kan en mere effektiv 

konkurrence opnås ved at opdele kontrakter i partier, evt. med en yderligere mulighed for at 

bestemme et loft over, hvor mange partier der kan tildeles en enkelt tilbudsgiver.
129

  

I det følgende vil der blive givet en fremstilling af, hvordan ovenstående tiltag indgår i lovforslaget 

om modernisering af EU’s politik om offentlige kontrakter. 

I præambel 30 til lovforslag KOM(2011)896 fremgår det, at hvis SMV’er skal inddrages i 

markederne for offentlige indkøb, bør de ordregivende myndigheder så vidt muligt opdele 

kontrakter i delkontrakter. Såfremt dette ikke sker, skal de ordregivende myndigheder forpligtes til 
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at afgive en forklaring på den manglende opdeling. Dette fremgår ligeledes direkte af lovforslagets 

art. 44 stk. 1, 1. pkt.: 

Offentlige kontrakter kan underopdeles i homogene eller heterogene delkontrakter. For kontrakter 

med en værdi, der svarer til eller er højere end tærsklerne i artikel 4, men ikke mindre end 500 000 

EUR, fastlagt i overensstemmelse med artikel 5, skal, den ordregivende myndighed, hvis den finder 

det uhensigtsmæssigt at opdele kontrakten i delkontrakter, i udbudsbekendtgørelsen eller i 

opfordringen til at afgive tilbud afgive en forklaring af grundene herfor.  

Når de ordregivende myndigheder opdeler en kontrakt i delkontakter, kan de sikre konkurrencen 

ved fx at begrænse antallet af delkontrakter, som en økonomisk aktør kan byde på. Derudover kan 

de ordregivende myndigheder også begrænse antallet af delkontrakter, der kan tildeles en enkelt 

tilbudsgiver, som følge af lovforslagets art. 44, stk. 2: 

De ordregivende myndigheder kan, selv når muligheden for at afgive tilbud på alle delkontrakter, 

der er anført, begrænse antallet af delkontrakter, der kan tildeles til en tilbudsgiver, forudsat at 

maksimumsantallet er angivet i udbudsbekendtgørelsen eller i opfordringen til at bekræfte 

interessetilkendegivelsen. De ordregivende myndigheder fastsætter og anfører i 

udbudsdokumenterne de objektive og ikkediskriminerende kriterier eller regler for tildeling af 

forskellige delkontrakter, hvor anvendelsen af de valgte tildelingskriterier ville resultere i, at en 

tilbudsgiver får tildelt flere delkontrakter end maksimumsantallet.
 130

 

På nuværende tidspunkt findes der en mulighed for ordregivende myndigheder i direktiv 

2004/18/EF for koncessionskontrakter (art. 60) og i direktiv 2009/81/EF om indkøb på forsvars- og 

sikkerhedsområdet (art. 21), hvor der kan stilles krav til tilbudsgiveren om, at en vis del af 

kontraktværdien skal gives i underentreprise til tredjepart. Det nye lovforslag er dog anderledes ved 

at, det stiller krav til den ordregivende myndighed om at foretage opdeling af kontrakten. Yderligere 

er forslaget ikke begrænset til koncessionskontrakter og området for indkøb på forsvars- og 

sikkerhedsområdet. Forslaget gælder for alle anskaffelser, hvis værdi svarer til eller overstiger 

tærskelværdierne fastsat i art. 4 i lovforslaget.
131

 Ordregivende myndigheder har mulighed for at 
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undgå opdeling af kontrakter, hvis det er uhensigtsmæssigt, såfremt de kan give en forklaring på 

grundene herfor, jf. lovforslagets art. 44 stk. 1.
132

 

6.2.4. Modernisering af de hidtidige deltagelseskrav 

Med lovforslaget vil man forsøge at fjerne de urimelige hindringer, som kan forekomme for 

SMV’er i tilfælde af, at der opstilles urimelige hindringer for SMV’er. Lovforslagets art. 56 er en 

bestemmelse om udvælgelseskriterier, hvor der er opstillet en udtømmende liste over de betingelser, 

den ordregivende myndighed må stille krav om. Det gøres klart i art. 56 stk. 1, at den ordregivende 

myndighed ikke må stille andre krav end de anførte. Derimod er det frivilligt for ordregiveren, om 

denne vil benytte sig af nogle eller alle udvælgelseskriterierne. I denne bestemmelse stilles 

yderligere krav til de ordregivende myndigheder om at begrænse betingelserne for deltagelse til de 

betingelser”… der er relevante for at sikre, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har juridisk og 

finansiel kapacitet samt kommerciel og teknisk formåen til at gennemføre den pågældende kontrakt. 

Alle krav skal være relaterede og stå i et nøje forhold til kontraktens genstand under hensyntagen 

til kravet om at sikre en reel konkurrence”
133

. Alle deltagelseskrav for økonomiske aktører skal 

berettiges af objektive og afbalancerede årsager, hvilket er særligt relevant og vigtigt for SMV’er.
134

 

SMV’er er tit udelukket på forhånd på grund af deltagelseskravene. Det er ofte et problem og en 

forhindring for SMV’ers deltagelse, eftersom der tit stilles for strenge krav vedrørende økonomisk 

og finansiel kapacitet.
135

 Ifølge præambel 31 til lovforslaget bør den ordregivende myndighed ikke 

kunne kræve, at den økonomiske aktør har en minimumsomsætning på mere end tre gange den 

anslåede værdi af kontrakten. Dette er foreslået i art. 56 stk. 3. 

Hvad angår tilstrækkelig økonomisk og finansiel formåen, kan de ordregivende myndigheder kræve, 

at de økonomiske aktører har tilstrækkelig finansiel og økonomisk kapacitet. Med henblik herpå kan 

de kræve, at de økonomiske aktører har en vis minimumsårsomsætning, herunder en vis 

minimumsomsætning inden for det område, som kontrakten dækker, og en tilstrækkelig 

erhvervsansvarsforsikring. 
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Minimumsårsomsætningen må ikke være højere end den tredobbelte anslåede værdi af kontrakten, 

undtagen i behørigt begrundede tilfælde, hvor der er særlige risici forbundet med bygge- og 

anlægsarbejdet, tjenesteydelserne eller vareleverancerne. Den ordregivende myndighed anfører de 

pågældende ekstraordinære omstændigheder i udbudsdokumenterne. 

Højere krav til omsætningen bør som undtagelse kunne stilles i forbindelse med kontrakter, hvor 

der er øgede risici forbundet med kontraktens udførelse, eller den kendsgerning at kontraktens 

korrekte og rettidige udførelse er af særligt vigtig karakter, eksempelvis fordi den udgør en 

nødvendig foranstaltning for andre kontrakters udførelse.
136

 Dette fremgår ligeledes af art. 56, stk. 

3. 

6.2.5. Direkte betaling af underentreprenører 

For SMV’er, som ofte er underentreprenører, er det meget vigtigt, at betalinger til dem sker 

rettidigt, samt at de sikres deres betalinger. Ifølge de nuværende udbudsdirektiver kan 

underentreprenører kun blive betalt af deres hovedentreprenør, og dette har mange gange udløst 

problemer, da hovedentreprenøren har haft en tendens til at udskyde betalingerne. Man har derfor i 

lovforslaget udvidet bestemmelsen om underentreprise i art. 25 i direktiv 2004/18/EF til at omfatte 

følgende i art. 71 i lovforslaget:  

Medlemsstaterne kan bestemme, at den ordregivende myndighed efter anmodning fra 

underleverandøren, og hvis kontraktens art giver mulighed herfor, overfører forfaldne betalinger 

direkte til underleverandøren for tjenesteydelser, vareleverancer eller bygge- og anlægsarbejder, 

som er leveret til eller udført for hovedentreprenøren. I så fald indfører medlemsstaterne passende 

ordninger, hvorved hovedentreprenøren kan gøre indsigelse mod uretmæssige udbetalinger. 

Ordningerne i forbindelse med denne betalingsform anføres i udbudsdokumenterne.  

Ovenstående bestemmelse vil have en afgørende betydning for SMV’er, da de nu kan henvende sig 

direkte til ordregiveren med henblik på at blive betalt af denne og dermed effektivt få beskyttet 

deres ret til betaling. Dette vil øge gennemsigtigheden samt forhindre dårlig forvaltning i 

underleverandørkæden. Medlemsstaterne og de ordregivende myndigheder har muligheden for at 

forbedre betalingsbetingelserne. Eksempelvis kan de ordregivende myndigheder medtage 

bestemmelser i kontraktdokumentet for at sikre, at leverandører betaler underentreprenørerne 

                                                 
136

 KOM(2011) 896 endelig, præambel 31 



49 

 

rettidigt.
137

 Desuden kan de ordregivende myndigheder, med respekt for national lovgivning, i 

kontrakter, som de har indgået med leverandører, medtage en bestemmelse, hvor 

hovedkontrahenterne ikke må behandle deres underentreprenører på mindre favorable vilkår end 

dem, der er aftalt mellem den ordregivende myndighed og hovedkontrahenten.
138

 

6.2.7. Forvaltning 

Med henblik på at indføre en mere systematisk kontrol med ordregiveres overholdelse af EU-

reglerne skal medlemsstaterne ifølge lovforslaget oprette et nationalt tilsynsorgan. Dette organ vil 

være med til at give en hurtig tilbagemelding om, hvordan procedurerne fungerer, og om de 

potentielle svagheder i national lovgivning og i praksis, og derved bidrage til hurtig identificering af 

løsninger og forbedring af indkøbsprocedurer.
139

 Art. 84 i lovforslaget handler om offentligt tilsyn. 

Dette krav om offentligt tilsyn vil være en stor fordel for SMV’er, idet der efter art. 87, stk. 2, litra 

a, står følgende:  

De kompetente myndigheder, der deltager i gennemførelsesforanstaltningerne, sammensættes på en 

sådan måde, at interessekonflikter undgås. Det offentlige tilsynssystem skal være gennemsigtigt. 

Med henblik herpå skal alle vejledningsdokumenter og udtalelser og en årlig rapport, som belyser 

gennemførelsen og anvendelsen af regler, som er fastlagt i dette direktiv, offentliggøres. 

 Den årlige rapport skal indeholde følgende: a) en angivelse af små og mellemstore virksomheders 

succesrate med hensyn til indgåelse af offentlige kontrakter; hvis denne procentdel er lavere end 50 

% med hensyn til værdien af kontrakter, som er tildelt små og mellemstore virksomheder, skal 

rapporten indeholde en analyse af grundene hertil. 

Denne artikel vil være medvirkende til en gennemsigtighed for SMV’ers situation og udvikling i 

EU. Disse virksomheder vil blive analyseret med tiden, og resultaterne af disse analyser vil 

formentlig føre til nogle tiltag og dermed en forbedring af deres tilstedeværelse på det europæiske 

marked. 
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6.2.8. Minimumsfrister  

Hensigten med forslaget er bl.a. at fastsætte en mere fleksibel og brugervenlig tilgang til 

fremgangsmåderne ved indkøb.
140

 For at gøre udbudsprocessen hurtigere er det blevet foreslået, at 

fristerne i de forskellige udbudsformer for deltagelse og indsendelse af tilbud skal afkortes. Ved 

offentlige udbud foreslås fristen nedsat til 40 dage, og ved begrænsede udbud foreslås fristen for 

afgivelsen af bud nedsat til 30 dage. Man kan naturligvis stille spørgsmålstegn ved, om disse 

ændringer vil være til gavn for SMV’er. Det er umiddelbart korrekt, at udbudsprocessen vil 

effektiveres, men det har hidtil været sådan, at SMV’er ikke har den nødvendige tid til udarbejdelse 

af tilbud grundet deres manglende kapacitet. Et vigtigt mål i lovforslaget er at gøre udbudsreglerne 

mere SMV-venlige, men med dette forslag vil disse virksomheder blive mere pressede tidsmæssigt, 

og dette vil have en indvirkning på deres deltagelse i udbud.   
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Kapitel 7 – Økonomisk analyse af SMV’ers barrierer 

7.1. Indledning 

I nærværende kapitel vil vi foretage en økonomisk analyse af de barrierer, som SMV’er oplever i 

forhold til deltagelse i udbud på fællesskabsplan. Kapitlet vil indeholde en analyse af 

transaktionsomkostninger for SMV’er og en markedsanalyse, hvori Structure, Conduct, 

Performance-paradigmet vil blive benyttet. Vi anvender transaktionsomkostningsteorien, idet de 

administrative byrder anses for at være en høj barriere for SMV’er. Derfor vil vi finde ud af, 

hvordan transaktionsomkostningerne påvirker deres incitament til at deltage i EU-udbud. Dernæst 

vil vi anvende SCP-paradigmet til at belyse andre barrierer, som SMV’er oplever i EU-udbud. Her 

vil vi undersøge SMV’ers nuværende incitament for deltagelse. Derefter foretages yderligere en 

SCP-analyse, hvor SMV’ers incitament analyseres på baggrund af lovforslaget.  

7.2. Transaktionsomkostningsteorien 

7.2.1. Forudsætninger og antagelser i teorien  

Transaktionsomkostningsteorien omhandler transaktioner mellem virksomheder. Når en given 

virksomhed indgår en kontrakt med en anden, er det ikke den omkostning, der vedrører den ydelse, 

kontrakten omfatter, som anses for en transaktion, men de omkostninger som afholdes for at opnå 

kontrakten.  

Transaktionsomkostninger opdeles i ex ante og ex post omkostninger. Ex ante er 

transaktionsomkostninger forbundet med de omkostninger, der findes i henhold til den 

markedsanalyse, virksomheden foretager. Her udarbejdes bl.a. udkast til en kontrakt, herunder 

forhandling og overvågning af den pågældende kontrakt, og virksomheden indsamler og 

identificerer informationer. Ex post transaktionsomkostninger er omkostninger efter 

kontraktindgåelsen. De kan være forbundet med genforhandling af kontrakten og omkostninger i 

forhold til håndhævelsen af kontrakten. Ifølge Williamson er disse omkostninger afhængige af 

hinanden, og forklarer det således:   

A complicating factor in all of this is that the ex ante and ex post costs of contract are 

interdependent. Put differently, they must be addressed simultaneously rather than sequentially. 

Also, costs of both types are often difficult to quantify. The difficulty, however, is mitigated by the 
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fact that transaction costs are always assessed in a comparative institutional way, in which one 

mode of contracting is compared with another.
141

 

Dette betyder, at omkostninger som for eksempel er afholdt før kontraktindgåelsen, har en 

påvirkning på omkostningerne efter kontraktindgåelsen, og omvendt. 

7.2.2. Ex ante og ex post transaktionsomkostninger for tilbudsgivere  

Transaktionsomkostningsteorien er en vigtig faktor for en virksomhed, idet denne, ud over 

produktionsomkostninger, også har transaktionsomkostninger at forholde sig til. For tilbudsgivere 

er der en række transaktionsomkostninger, som tages i betragtning, når det skal afgøres, om de skal 

deltage i udbud. Transaktionsomkostningerne for tilbudsgivere, herunder SMV’er, bliver forklaret i 

dette kapitel. Det vil i det følgende blive belyst, hvordan udbudsformen og opgavetypen påvirker 

transaktionsomkostningerne i udbudsprocessen. Transaktionsomkostningerne ved udbudskontrakter 

er forskellige fra dem der forekommer ved en almindelig kontrakt, hvor aktørerne forhandler og 

bestemmer det hele inter partes. I udbudsretten er der derimod særligt taget hensyn til tredjemand 

grundet ligebehandlingsprincippet og konkurrencen mellem aktørerne, og der opstår dermed andre 

former for transaktionsomkostninger, som vil blive behandlet i det følgende. 

7.2.3. Transaktionsomkostninger før udbuddet offentliggøres 

Der er som regel ingen aktiviteter i denne del af udbudsprocessen, som skal udføres. Dog bruger 

tilbudsgiveren ressourcer på at overvåge markedet. I denne fase er tilbudsgiveren i dialog med 

ordregiveren omkring udbudsprocessen. Tilbudsgiveren afdækker udbudsmarkedet og ser, om der 

er kommende udbud. Ifølge en undersøgelse, foretaget af Udbudsrådet, var hovedparten af 

tilbudsgivere bevidste om, at udbuddet var på vej, inden det blev offentliggjort.
142

 Denne viden er 

fremkommet ved, at de enten som nuværende leverandør har kontakt til ordregiver, eller fordi de er 

leverandør til kommunen i anden sammenhæng. Mange store virksomheder investerer penge i at 

overvåge markedet, og dette er en god investering, da man så er på forkant og klar på 

tilbudsgivningen. Det er netop her, SMV’er ikke kan følge med på grund af deres kapacitet. De har 

ikke ligesom de store virksomheder ressourcer til at have ekstra ansatte til at forestå en afdækning 

af markedet og dermed være klar til en tilbudsgivning. Når udbuddet offentliggøres, har de store 

virksomheder allerede opsamlet den fornødne viden omkring udbuddet og byder på opgaven 
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omgående, mens SMV’er begynder på processen herfra. Dette eksempel er med til at svække deres 

incitament til at deltage. Dialog mellem tilbudsgivere og ordregivere kan føre til 

transaktionsomkostninger. Ordregiveren har ikke lige så meget kendskab til den udbudte opgave 

som tilbudsgiver, og tilbudsgiver er derfor behjælpelig med at skabe overblik over og beskrive 

detaljer i forhold til den gældende opgave. På denne måde skabes det bedste udbudsmateriale
143

. 

Dialog er vejen frem for tilbudsgiver, hvis man gerne vil vinde et udbud og desuden reducere de 

omkostninger, der er forbundet hermed. Men dialogmøderne er ikke altid den fornuftige løsning 

rent juridisk, da nogle tilbudsgivere herved kan blive favoriseret. 

7.2.4. Transaktionsomkostninger fra offentliggørelse til kontraktindgåelse 

Tilbudsgiver skal byde på en opgave i denne fase, og der kan i den henseende være høje 

transaktionsomkostninger i forbindelse med dette. Transaktionsomkostningerne i denne fase 

udmønter sig i overvejelser om pris, krav og leveranceforhold samt hvilke referencer, der kan 

trækkes på
144

. Det er en stor beslutning, der skal tages fra tilbudsgivers side, og især SMV’erne har 

en tendens til i denne fase at undersøge den udbudte opgave til bunds, da de ikke har gjort det før 

udbuddet blev offentliggjort, som det blev forklaret ovenfor. SMV’er vil nødigt byde på en opgave, 

som de ikke kan realisere, og derfor vil deres beslutning være præget af en afvejning af deres 

kapacitet og kompetencer samt behovet for at investere eller rekruttere, hvis de bliver vinderen. De 

fleste tilbudsgivere har i denne del af udbudsprocessen en holdning, der tilsiger, at de hellere vil 

byde på en opgave, der ligger inden for deres fagområder, og nogle tilbudsgivere vil endda byde på 

en opgave, hvis de finder den mindste mulighed, da dette vil give dem en chance for at blive synlige 

på markedet
145

. Det er de store virksomheder, der nyder godt af denne fordel, mens SMV’er i denne 

fase er lidt tilbageholdende med at byde, da de gerne vil byde på opgaver, som de med sikkerhed 

kan levere. Når udbudsmaterialet skal læses, er det hyppigt, at tilbudsgivere nedsætter en 

arbejdsgruppe. Denne arbejdsgruppe gennemlæser ordregivers udbudsmateriale og foretager en 

vurdering og risikoafdækning i forhold til projektets gennemførelse, da der plejer at være en hel 

masse krav fra ordregiverens side. Alt dette medfører naturligvis nogle transaktionsomkostninger, 

som tilbudsgiverne skal betale for. For at formindske disse transaktionsomkostninger er det 

særdeles vigtigt, at ordregiveren udarbejder et udbudsmateriale, som er præcist formuleret, og at 

kravene heri er let forståelige. Dette vil nemlig medføre, at tilbudsgiveren hurtigt kan sætte sig ind i 
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udbudsmaterialet og dermed få færre transaktionsomkostninger. Den manglende præcise 

formulering kan være årsagen til, at en tilbudsgiver ikke bliver valgt grundet et enkelt krav i 

udbudsmaterialet, som denne har overset, og derfor fra ordregiverens side er blevet anset som et 

ikke-konditionsmæssigt bud.  

Der kan også være transaktionsomkostninger ved prækvalifikationsdelen ved begrænset udbud. 

Transaktionsomkostningerne gør sig gældende for eksempel, når tilbudsgiver skal skrive og 

indsende dokumentationen, men også når den pågældende tilbudsgiver er i dialog med ordregiveren 

med henblik på at få svar på de tekniske spørgsmål vedrørende udbuddet. Denne dialog mellem 

ordregiver og tilbudsgiver er nødvendig, da man herigennem kan gøre hinanden opmærksom på 

forhold, som kan være konkurrenceforvridende, samt sikre, at der ikke er forhold, som er imod 

udbudsreglerne. I den sidste ende kan man undgå en annullering af udbuddet. Aktindsigter og 

klager medfører ikke kun transaktionsomkostninger for ordregivere, men kan også give 

omkostninger for tilbudsgivere. Det gør sig særligt gældende i de tilfælde, hvor udbuddet bliver 

annulleret og skal gå om. Men det kan også gælde, selvom udbuddet ikke skal gå om, da en klage 

kan medføre, at der går længere tid, før tildelingsprocessen bliver afsluttet for den vindende 

tilbudsgiver.
146

 

Store virksomheder er som regel godt bekendt med udbudsprocesserne, og derfor er det for deres 

vedkommende næsten altid let og standardiseret at udarbejde et tilbud. Men for SMV’er kan der 

være større behov for at tjekke, om tilbudsskrivningen er korrekt, og derfor kan der være flere 

transaktionsomkostninger for denne størrelse af virksomheder, som vil påvirke deres incitament i en 

negativ retning.  

7.2.5. Transaktionsomkostninger efter kontraktindgåelse  

Efter kontraktindgåelsen er der en række aftaler, som skal implementeres i virksomheden, og der 

skal desuden ske en afklaring af detaljer i kontrakten mellem den ordregivende myndighed og 

tilbudsgiveren, hvilket fører til transaktionsomkostninger.
147

 Implementeringsomkostningerne kan 

være for eksempel et krav i udbudsmaterialet om, at der skal ske en efteruddannelse af 

medarbejderne. Derudover kan der også være transaktionsomkostninger ved leverandørskift, og 

disse er typisk en meddelelse til decentrale indkøbere om, at der nu er kommet en ny leverandør. Til 

sidst er der i denne fase transaktionsomkostninger i forbindelse med evaluering af kontrakten, hvor 
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tilbudsgiver og ordregiver mødes for at have en dialog omkring kontraktens gennemførelse, og om 

leveringen sker til den aftalte pris.
148

 Klagesager kan også medføre transaktionsomkostninger og 

betyde, at udbudsprocessen bliver forlænget. 

7.2.6. Transaktionsomkostningens fordeling og betydning for SMV’er 

Der er en stor vægt af ex ante transaktionsomkostninger ved udbud, som fremhævet ovenfor. Dette 

har en stor betydning for SMV’ers incitament, da høje transaktionsomkostninger før 

kontraktindgåelsen afholder SMV’erne fra at deltage i udbud. SMV’ers incitament vil blive påvirket 

af om de skal deltage i udbud, da det for det første er uvist, om de kan vinde udbuddet, og for det 

andet er deres kapitalgrundlag ikke så stort som de større virksomheder, og de vil af denne grund 

ikke løbe en risiko og dermed evt. lide et tab i form af at skulle betale høje 

transaktionsomkostninger. Ex post transaktionsomkostninger påvirker ikke deres incitament til at 

deltage, da de typisk ikke er så høje. Tvist efter kontraktindgåelse er rent udbudsretligt omfattende 

reguleret i håndhævelsesdirektivet
149

, hvor nationale klagenævn tager sig af disse sager. Dette 

betyder, at ex post omkostningerne ikke vil have en særlig betydning for SMV’er, idet man i dette 

scenarie har den pågældende kontrakt i hænde, og herved har man sikret sig nogle rettigheder, som 

man kan påberåbe sig. Derudover er man i gang med driften af den pågældende opgave, og 

transaktionsomkostningerne vil derfor kunne fratrækkes i overskuddet.  

Udbudsrådet har undersøgt 21 kommuners udbudsprocesser og er kommet frem til de 

transaktionsomkostninger, tilbudsgivere har i offentlige udbud. I det følgende ses en fordeling af 

tilbudsgiveres transaktionsomkostninger ved offentlige udbud. De høje transaktionsomkostninger ex 

ante har en negativ effekt på tilbudsgivere, da de vil medføre højere omkostninger for 

opgaveløsningen og desuden i den sidste ende resultere i højere priser for den ordregivende 

myndighed. Derudover kan de høje transaktionsomkostninger også medføre, at tilbudsgivere ikke 

vil byde, da de høje omkostninger ikke står i mål med deres indtjeningsmuligheder. Dette vil 

påvirke konkurrencen og kan desuden medføre, at den bedste tilbudsgiver ikke afgiver tilbud. Ved 

udbud er der naturligvis visse transaktionsomkostninger, der er nødvendige, og som derfor ikke kan 

fjernes. Men unødvendige transaktionsomkostninger i udbudsprocessen bør fjernes. Det er netop 

hensigten med de nye lovforslag at fjerne disse, da unødvendige transaktionsomkostninger gør 

ressourceanvendelsen ineffektiv og kun er en belastning for samfundet.  
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Figur 2: Fordeling af transaktionsomkostninger for tilbudsgiver - visuel fremstilling 

 

Kilde: Udbudsrådet
150

 

 

Transaktionsomkostninger kan formindskes, men det kræver en indsats fra både ordregiveren, 

tilbudsgiveren og lovgiverens side. De krav, som bliver stillet af ordregiveren, og den måde, 

udbudsmaterialet bliver udformet på, bestemmer transaktionsomkostningerne hos tilbudsgiverne og 

deres incitament til at deltage. Hvis den ordregivende myndighed planlægger udbudsprocessen 

ordentligt og stiller passende krav, så der ikke er for mange unødvendige spørgsmål, kan 

transaktionsomkostningerne formindskes for tilbudsgiverne og dermed kan deres incitament 

forøges. Fra tilbudsgiveres side er det meget vigtigt, at man har den rette tilgang til overvågningen 

af udbudsmarkedet og til tilbudsskrivningen, så man kan være godt forberedt på kommende udbud. 

Det skal siges, at manglende undersøgelser og kompetencer ex ante kan påvirke 

transaktionsomkostninger ex post. Unødvendige transaktionsomkostninger er en belastning for 

samfundets økonomi, og disse kan fjernes ved, at lovgiveren ændrer udbudsreglerne. Lovforslaget 

om modernisering af udbudsreglerne gør dette ved en række ændringer med det formål at skabe 

færre transaktionsomkostninger, som beskrevet i kapitel 6. 

7.2.7. Aktørforudsætninger i teorien 

Ifølge teorien er de adfærdsmæssige betingelser for eksistensen af transaktionsomkostninger 

underlagt to antagelser, nemlig at aktørerne er begrænset rationelle, og at de er opportunistiske. 

Begrænset rationalitet er ifølge Williamson som: “a condition in which human agents are 
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intendedly rational, but limitedly so”.
151

 Dette betyder, at aktørerne ikke altid kan forudse 

fremtidige hændelser, og at man derfor ikke kan udarbejde kontrakter, der tilgodeser alle fremtidige 

tilstande. I denne anledning skal aktørerne altid have for øje, at der i fremtiden vil forekomme 

omkostninger i form af planlægning og tilpasning af transaktioner.  Det er aktørernes formål at 

tænke rationelt, og aktøren vælger den løsning, som han har kendskab til. Men det er ikke altid den 

bedste løsning, der bliver valgt, og dette kan begrundes i den menneskelige natur, da mennesket 

sjældent har kendskab til alle sine muligheder. Aktørens hensigt er naturligvis at handle på den mest 

fordelagtige måde, men ifølge teorien er aktøren ikke altid i besiddelse af den fuldstændige 

information og handler derfor ikke optimalt. Derudover antager man, at mennesket handler 

opportunistisk, hvor Williamson beskriver handlinger som er kendetegnet ved: ”self interest-

seeking with guile”.
152

 Det vil sige, at mennesket forfølger sine selviske mål, som betyder, at 

mennesket, når det kommer til stykket, vil lyve, stjæle og bedrage for at få opfyldt sine behov i en 

forhandlingssituation. Dette sker praktisk ved, at man ved kontraktindgåelsen vildleder 

medkontrahenten med forkerte informationer og dermed opnår en berigelse på den anden parts 

bekostning.  

Ovenstående aktørforudsætninger vil ved en almindelig kontrakt være mere genkendelige, da der er 

aftalefrihed, og aktørerne vil derfor handle opportunistisk og med gevinst for øje for at opnå den 

bedste kontrakt. Men ved udbudskontrakter er der en omfattende regulering i både nationale og EU-

udbudsregler, som bliver medvirkende til, at aktørerne handler på en anden måde. Derfor bliver 

udbudskontrakter i de fleste tilfælde ikke påvirket af aktørernes begrænsede rationalitet og 

opportunistiske adfærd. SMV’er ser EU-udbudsmarkedet som værende komplekst og anser 

transaktionsomkostningerne som værende høje. Derfor kan SMV’er være begrænset rationelle, da 

de ikke på forhånd kan bestemme transaktionsomkostningerne, eftersom den ordregivende 

myndighed løbende i udbudsprocessen kan kræve yderligere dokumentation angående 

virksomhedens leveringsdygtighed. Den manglende viden om de kommende 

transaktionsomkostninger forringer SMV’er incitament til at deltage.  

Den opportunistiske adfærd opstår ifølge denne teori under forhandling, eftersom der er 

forhandlingsforbud i udbudsreglerne, vil parterne ikke kunne handle opportunistisk for at opnå den 

bedste kontrakt.      
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Ordregivere har naturligvis også transaktionsomkostninger ved udbud, når de skal planlægge en 

udbudsproces. Derfor er der en mulighed for, at disse kan have ovennævnte adfærd, som 

Williamson nævner. Ordregivernes formål med udbud er at skabe et effektivt udbud, så der opnås 

den ønskede kvalitet til lavest mulige offentlige udgifter.
153

 Ordregivernes formål er også at fremme 

konkurrence og effektivitet ved en effektiv allokering af samfundsmæssige ressourcer. Men 

konkurrenceudsættelse kan påvirke forholdene for SMV’er og forringe deres incitament. Det kan 

ske i de tilfælde, hvor en ordregivende myndighed aftager en betydelig del af den samlede 

omsætning.
154

 Det vil sige, at på markeder, hvor ordregiveren har en stærk køberposition, 

forudsættes det via et effektivt offentligt indkøb, at der udformes en indkøbspolitik, som ikke er 

skadelig for den langsigtede konkurrence.
155

  Da den ordregivende myndighed har høje 

transaktionsomkostninger at forholde sig til, kan den få en opportunistisk adfærd. Ordregiverens Ex 

ante transaktionsomkostninger er høje, og dette kan føre til, at den ordregivende myndighed vil 

handle opportunistisk for at spare på sine omkostninger ved udbud. Ex ante omkostningerne kan 

være de udgifter, den ordregivende myndighed har til at finde den bedste tilbudsgiver. Jo flere 

tilbudsgivere, man har i udvælgelsesfasen, desto flere omkostninger vil der være. Den ordregivende 

myndighed skal behandle alle tilbudsgivere, hvilket er tids- og ressourcekrævende. I den anledning 

kan ordregiverne fastsætte høje krav til de økonomiske aktører for at formindske antallet af dem. 

Derved kan ordregiveren opnå besparelser på omkostninger. Denne adfærd betegnes som 

opportunistisk adfærd, ifølge Williamson. Det er selvfølgelig ikke en løsning, man skal anvende fra 

den ordregivendes side, da en sådan løsning kan føre til, at udvælgelsesgrundlaget formindskes, og 

at man i givet fald mister en potentiel tilbudsgiver, som eventuelt kunne afgive et favorabelt tilbud. 

7.2.8. Transaktionsdimensioner  

Aktivspecificitet, frekvens og usikkerhed er de faktorer, der bestemmer de 

transaktionsomkostninger, der er forbundet med et forhold mellem aktørerne i et marked. Disse er 

nogle situationsforudsætninger, som er udskiftelige, og ved at afdække en række dimensioner ved 

en transaktion og variere disse i grader fra lav til høj, kan der specificeres nye og anderledes 

beslutningssituationer.
156
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7.2.8.1. Aktivspecificitet   

Dette er en dimension, som har en afgørende betydning og indflydelse på en transaktion. Den skal 

forstås således, at et aktiv i dets primære tiltænkte anvendelse er mere værd, end hvis aktivet bliver 

anvendt i anden sammenhæng. Dette sker under et kontraktforhold, hvor aktøren skal investere i 

nogle aktiver, som skal anvendes til specielle formål, og derfor låser sig fast i et bestemt forhold. 

Disse specielle aktiver, som er skræddersyede til kontrakten, kan ikke anvendes generelt, og dette 

kan medføre et værditab for aktøren. Derfor er det ifølge Williamson, at en høj aktivspecificitet vil 

være kendetegnet ved, at dens værdi ved alternative anvendelser er meget mindre. 
157

 Williamson 

tillægger denne dimension størst vægt. Det er desuden vigtigt for aktøren, at kontrakten overholdes, 

da et eventuelt brud på kontrakten, kan medføre øgede transaktionsomkostninger for den aktør, som 

har investeret i det specielle aktiv, end det for eksempel er tilfældet med en investering i generelle 

aktiver.
158

 Dette kan begrundes i, at det generelle aktiv kan bruges til andre investeringsformål uden 

det betydelige tab, ifølge Williamson. Det er ikke kun i fysisk kapital, specificiteten opstår. 

Investeringer i forskning og uddannelse og i beliggenhedsspecificitet, hvor aktøren placerer 

produktionsprocesserne nær hinanden, indgår også i dimensionen.
159

 For SMV’er er der, som 

beskrevet i foregående kapitel, en manglende viden om udbudsreglerne. Derfor vil det være 

hensigtsmæssigt at investere i viden, således at man er i besiddelse af en specialviden, der vil lette 

adgangen til det europæiske marked, for at opleve færre transaktionsomkostninger.  

Hvad angår investeringer i aktiver, spiller denne dimension ikke den særlige rolle ved udbud, da de 

økonomiske aktører bliver vurderet ud fra deres tekniske formåen, og de vil naturligvis kun byde, 

hvis de selv ser sig egnet til at gennemføre den udbudte opgave. De vil således ikke som 

udgangspunkt investere i specielle aktiver for at opnå kontrakten i udvælgelsesfasen. Dog vil der 

efter kontraktindgåelsen forekomme situationer, hvor den ordregivende myndighed i samarbejde 

med den økonomiske aktør implementerer aftaler i den pågældende virksomhed, som vil føre til 

transaktionsomkostninger. SMV’er har ikke det nødvendige kapitalberedskab, og det er derfor ikke 

sådan, at disse virksomheder vil investere i specielle aktiver for at vinde udbuddet.  

Aktivspecificitet kan medføre, at en aktør får en opportunistisk adfærd og dermed i en 

genforhandlingssituation misbruger sin magt, da medkontrahenten har investeret i specielle aktiver i 

henhold til kontrakten mellem dem og dermed er bundet af denne. Denne adfærd vil ikke ses i 
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udbudskontrakter, da aktørerne her har fået en vis kontraktlængde uden mulighed for 

genforhandling, da den pågældende opgave skal i udbud på ny. 

7.2.8.2. Usikkerhed  

Denne dimension kan variere meget, da en transaktion kan være mere eller mindre kompleks. Når 

der er mange muligheder i et marked, men disse ikke er kendte for aktøren, kan der opstå 

usikkerhed. Dette kan medføre, at aktøren i en beslutningssituation grundet dennes begrænsede 

rationalitet ikke ved, om den skal samarbejde med en anden part, da den ikke kender til udfaldet af 

den pågældende situation. Som det er blevet forklaret i kapitel 5, har SMV’er muligheder i 

udbudsretten, men grundet deres uvidenhed omkring udbudsreglerne skabes der stor usikkerhed.  

I udbud begynder usikkerheden ved Ex ante for virksomhederne. Der kan være en del usikkerhed, 

om kontrakten vil blive tildelt til den økonomisk mest fordelagtige eller den laveste pris, selvom det 

står tydeligt i udbudsmaterialet, at opgaven vil blive udbudt på baggrund af den økonomisk mest 

fordelagtige pris, da ordregivere i de fleste tilfælde giver udtryk for, at de hellere vil tildele 

kontrakten til den laveste pris.
160

 Der opstår usikkerhed, idet udarbejdelse af tilbud på baggrund af 

den økonomisk mest fordelagtige pris giver større transaktionsomkostninger, og når ordregiveren 

alligevel vægter den laveste pris højere, giver dette en usikkerhed på, om der skal ske en deltagelse.  

Udbudsreglerne er meget komplicerede, og dette giver anledning til usikkerhed blandt de 

økonomiske aktører. For SMV’er betyder komplekse udbudsregler usikkerhed om en deltagelse i 

udbud, da det har svært ved at vurdere, om de vil kunne vinde udbuddet. SMV’er har typisk ikke en 

juridisk afdeling, hvor de kan få kendskab til de juridiske spilleregler inden for udbud af offentlige 

kontrakter, herunder hvad der skal forelægges af dokumentation til den ordregivende myndighed, 

og hvilke muligheder man i øvrigt har i udbudsreglerne. Denne høje grad af usikkerhed vil for 

SMV’er betyde, at man er nødt til at tage en risiko i tildelingsfasen, da man ikke kender til de 

andres tekniske, faglige og økonomiske formåen. SMV’er vil derfor foretage en afvejning af, om 

man skal være risikovillig ved indtrængen på et andet marked, og transaktionsomkostningerne vil 

naturligvis indgå i vurderingen. 

Et andet felt, som skaber usikkerhed for virksomhederne i det europæiske marked, herunder for 

SMV’er, er en manglende aftaleret på europæisk plan. Forskelle mellem medlemsstaternes aftaleret 

skaber hindringer for erhvervsdrivende, så de afholder sig fra at indlade sig på grænseoverskridende 
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handel eller at udvide aktiviteterne til nye markeder i andre medlemsstater.
161

 Dette fører til en 

begrænsning af konkurrencen. Der er derfor fra Kommissionens side fremkommet et forslag til en 

fælles EU-købelov, da der i forhold til indenlandsk handel normalt opstår ekstra 

transaktionsomkostninger for erhvervsdrivende i grænseoverskridende handel. Det skyldes, at de 

altid skal have med flere nationale aftaleretlige regelsæt at gøre, som har forskelligt indhold. 
162

 

Disse forskellige nationale regelsæt kan føre til øgede transaktionsomkostninger for 

virksomhederne, og de kan også føre til større retlig usikkerhed. Det er særligt SMV’er, som bliver 

påvirket af disse transaktionsomkostninger.
163

 Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil SMV’er opleve 

færre transaktionsomkostninger i det europæiske marked, og der vil blive foretaget investeringer i 

andre markeder i medlemsstaterne. Det skal siges, at dette lovforslag ikke vil medføre en direkte 

påvirkning af usikkerheden i EU-udbud. Dog er der opgaver inden for varer og tjenesteydelser, som 

bliver udbudt af de ordregivende myndigheder. Hvis en økonomisk aktør får tildelt kontrakten, er 

der en hel masse aftaleretlige elementer af national lovgivning i kontrakten, som formentlig vil føre 

til en lavere usikkerhed for de økonomiske aktører. 

7.2.8.3. Frekvens  

Transaktionsfrekvensen er en betegnelse for hyppigheden af identiske kontrakter. Det er 

frekvensen, som bestemmer, om omkostningerne er lave eller høje. En lav transaktionsfrekvens vil 

føre til høje omkostninger.
164

 Hvis parterne derimod har løbende transaktioner indbyrdes, vil 

transaktionsomkostningerne kunne nedbringes. Dette gælder for kontrakter, der er længevarende, 

hvor man har tid til at planlægge omkostningerne, og, hvis det er nødvendigt, ændre det 

eksisterende kontraktgrundlag, så omkostningerne kan minimeres. De førnævnte forhold gælder ved 

almindelige kontrakter, da udbudskontrakter er anderledes i forhold til dem med hensyn til 

frekvens. Ved udbudskontrakter har de økonomiske aktører, når de bliver vinderen, en vis 

kontraktlængde for den udbudte opgave. Efter denne periode vil den samme opgave være i udbud 

igen og dermed vil en anden aktør kunne indtræde. Tilbudsgiveren er nødt til på ny at forelægge al 

den dokumentation, som der bliver krævet ex ante. Dog er der en mulighed for, at nogle 

tilbudsgivere, som har samlet al den nødvendige dokumentation i henhold til et udbud, kan 
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genbruge disse informationer til en anden udbudsrunde med den samme udbudsbekendtgørelse, og 

dermed kan opnå en besparelse. Der er ved udbudskontrakter høje transaktionsomkostninger, da 

leverandøren bliver udskiftet på grund af kontraktlængden. 

En lav frekvens på transaktioner i udbudsmarkedet er en ulempe for SMV’er. Udbudskontrakter er 

nødt til at have en vis længde, da andre økonomiske aktører også skal have lov til at kvalificere sig 

på et andet tidspunkt. Det er sådan, udbudsreglerne er tilrettelagt, og det er en omkostning, som alle 

virksomheder har i overvejelse. 

7.3. Structure Conduct Performance-Paradigmet 

7.3.1. Structure Conduct Performance – Før lovforslagets gennemførelse 

I det følgende illustreres det udvidede SCP-paradigme, som er tilpasset nærværende analyse. 

Først fortages en SCP-analyse, som beskriver markedsforholdet for SMV’er på nuværende 

tidspunkt. Denne vil blive efterfulgt af yderligere en SCP-analyse, hvor den forventede virkning af 

lovforslagets
165

 gennemførelse vil blive analyseret.  

Figur 3: Modificeret SCP-paradigme 

 

Under punktet structure undersøges markedsstrukturen for at få fastlagt, hvor stor en andel af 

markedet, SMV’er udgør. Dernæst vil der blive givet en beskrivelse af de barrierer, som SMV’er 
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oplever. Der foretages derpå sammenligninger med store virksomheder for at identificere, om de 

enkelte problemstillinger er generelle på markedet for alle virksomheder, eller om der findes 

problemstillinger, som særligt er til hinder for SMV’ers deltagelse, og som ikke muliggør, at de kan 

deltage i udbud på lige fod med store virksomheder. Undersøgelsen af markedsstrukturen benyttes 

til at analysere virksomhedernes adfærd på markedet.   

Under punktet conduct undersøges SMV’ers adfærd på markedet. Vi vil undersøge, hvor SMV’er 

har størst succes angående tildelte kontrakter og samlet kontraktværdi. Her vil der blive foretaget en 

sammenligning mellem det fælles europæiske marked for udbud og de enkelte medlemslandes 

nationale markeder. Baggrunden for denne delanalyse er, at det giver en indikation på SMV’ers 

adfærd, hvilket er bestemt af markedsstrukturen.  

I paradigmets tredje punkt, performance, evalueres resultatet af markedsadfærden. Her vil relevante 

fund blive diskuteret. Derudover vil der blive givet en vurdering af, om det fælles europæiske 

marked er interessant for SMV’er. Det vil blive vurderet ud fra SMV’ers succesrate, som giver en 

indikation af, hvor attraktiv udbudsdeltagelse på fællesskabsplan er for SMV’er. Heri inddrages 

relevante undersøgelser. Dette afsnit vil blive afsluttet med en vurdering af, om virksomhederne er 

ligestillet i deres muligheder, ud fra et økonomisk synspunkt, for at deltage i udbud. Såfremt dette 

afkræftes, vil det blive undersøgt, om de foreslåede ændringer vil medføre et mere ligestillet 

udgangspunkt for virksomhederne. 

Vi vil benytte komponenten lovgivere til at nævne de planlagte tiltag, som Europa Kommissionen 

vil benytte gennem lovgivning og andre initiativer, som har til formål at forbedre 

markedsforholdene for SMV’er. Dette vil vi benytte til at foretage den anden SCP-analyse, for at 

beskrive de strukturelle ændringer, initiativerne måtte medføre, for senere hen at benytte det til at 

beskrive forventede fremtidige ændringer for SMV’er.  
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7.3.1.1. Structure  

SMV’er udgør størstedelen af virksomhederne i Europa, de repræsenterer 99 % af alle 

virksomheder i Europa. Andelen af mikrovirksomheder udgør 92 % af alle virksomheder i 

Europa.
166

 Samlet set findes der 23.000 SMV’er, som rummer 75 millioner arbejdspladser.
167

 

I det følgende vil det blive belyst, hvilke problemer SMV’er oplever i form af barrierer, og hvad der 

gør, at SMV’er indtil videre ikke har formået at konkurrere i højere grad med de store 

virksomheder, som blot udgør 1 % af virksomhederne.
168

 Dette vil blive fulgt op af en 

sammenligning mellem mikrovirksomheder og store virksomheder. Ved at sammenligne 

”yderpunkterne” dannes et bedre grundlag for identifikation af de reelle barrierer. Dernæst vil der 

blive foretaget en fremstilling af SMV’ers succesrate i de enkelte medlemslande i Europa for at 

undersøge, om markedsstørrelserne har indflydelse på SMV’ers succesrate i henhold til værdien af 

kontrakter.  

Tabel 1: Barrierer for virksomheder ved Offentligt Udbud 

Fremstillet i andele af virksomheder, som oplever de enkelte barrierer som et problem 
169

 

 

  Mikro Små Mellemstore Store 
Belastningsforskel SMV'er vs. Store V 

(Egen tilvirkning)  

Stor kontraktværdi 22 15 5 1 13,0 

Administrative byrder 45 34 35 30 8,0 

Uforholdsmæssige finansielle kriterier 34 21 18 17 7,3 

Forsinkede betalinger 47 36 39 35 5,7 

Mangel på information 23 22 18 17 4,0 

Uklarhed 38 28 29 28 3,7 

Utilstrækkelig tid til at byde 27 23 14 20 1,3 

Kilde: GHK og Technopolis 170 

 

Ovenstående tabel er en fremstilling af de enkelte barrierer. Den første kolonne er de enkelte 

barrierer, som er blevet behandlet i nærværende afhandling. Dernæst følger fire talkolonner (Micro, 
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Små, Mellemstore og Store). Disse viser, hvor stor en andel af virksomhederne, der oplever de 

enkelte barrierer som et problem i forhold til deltagelse i udbud. Den sidste talkolonne er vores egen 

tilvirkning og viser et gennemsnit af, hvor meget mere SMV’ers belastning udgør af de enkelte 

barrierer i forhold til store virksomheder, og er beregnet ud fra følgende formel: 

 

 

 

 

 

 

Tabellen er opstillet i en kronologisk rækkefølge efter forskellen i belastningsandelen mellem 

SMV’er og store virksomheder. Tabellen illustrerer de barrierer, som skaber størst adskillelse 

mellem SMV’er og store virksomheder. Det betyder, at effekten af de enkelte barrierer, der skaber 

størst adskillelse mellem SMV’er og store virksomheder, først og fremmest er stor kontraktværdi. 

Dette er efterfulgt af administrative byrder, uforholdsmæssige finansielle kriterier osv.  

Da mikrovirksomheder som tidligere nævnt udgør 92 % af alle virksomhederne i Europa, er det 

oplagt at foretage en undersøgelse, hvor fokus vil ligge i en sammenligning mellem 

mikrovirksomheder og store virksomheder. Baggrunden for dette er, som det ses i nedenstående 

tabel, at forskellen mellem små, mellemstore og store virksomheder ikke er signifikant. Det tyder 

på, at den reelle problemstilling hovedsageligt ligger hos mikrovirksomheder, hvilket er baggrunden 

for, at vi i anvendelsen af nedenstående tabel vil rette fokus på mikrovirksomheder og sammenligne 

dem med de store virksomheder. 
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Tabel 2: Barrierer for virksomheder ved offentlig udbud 

 Fremstillet i andele af virksomheder, som oplever det de enkelte hindringer for deltagelse i udbud. 

 

 

  

Mikro Små Mellemstore Store 

Difference 

Mikro og Store 

(egen 

tilvirkning) 

Forsinkede betalinger 47 36 39 35 12 

Administrative byrder 45 34 35 30 15 

Uklarhed 38 28 29 28 10 

Utilstrækkelig tid til at byde 27 23 14 20 7 

Mangel på information 23 22 18 17 6 

Uforholdsmæssige finansielle kriterier 34 21 18 17 17 

Stor kontraktværdi 22 15 5 1 21 

Kilde: GHK og Technopolis
171 

Tabellen ovenfor er opstillet i rækkefølge efter de barrierer, mikrovirksomheder anser for at være de 

største. Som det kan ses i tabellen, er de fleste barrierer et gennemgående problem for virksomheder 

i alle størrelser. I denne fremstilling fokuseres der særligt på belastningsforskellen mellem 

mikrovirksomheder og store virksomheder, hvor der i kolonnen længst til højre er angivet 

differencen mellem de to virksomhedsstørrelser, beregnet ud fra følgende formel: 

 

 

 

Øverst i tabellen ser vi, at forsinkede betalinger er en barriere, som SMV’er oftest anser som et 

problem (47 %). Dette er dog også et relativt stort problem hos store virksomheder, som ligeledes 

oplever forsinkede betalinger som deres største barrierer (35 %). Det samme gælder for de 

administrative byrder, som opleves af både mikrovirksomheder og store virksomheder, 

(henholdsvis 45 % og 30 %). Ved observering af de efterfølgende punkter ses det, at de fleste af de 

opstillede barrierer opleves mere eller mindre hos alle virksomheder. Hvis vi derimod fokuserer på 

hyppigheden af en barriere, som særligt skiller sig ud, må det konkluderes, at stor kontraktværdi 

opleves som en barriere i langt højere grad hos mikrovirksomheder, end tilfældet er for store 
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virksomheder, henholdsvis 22 og 1 %. Dette er efterfulgt af uforholdsmæssige finansielle 

krav(henholdsvis 34 og 17 % ) og de administrative byrder (henholdsvis 45 og 30 %). 

7.3.1.2. Conduct  

SMV’ers adfærd på det europæiske marked for udbud er afhængig af den strukturelle fundament, 

der foreligger. Vi har i ovenstående afsnit fremhævet de strukturelle udfordringer, SMV’er oplever 

som en barriere for deres deltagelse, og vil i nærværende afsnit undersøge, hvordan barriererne 

påvirker SMV’ers adfærd. For at få en indikation på SMV’ers adfærd vil vi foretage en 

sammenligning af udbud på fællesskabsplan, sammenholdt med udbud på nationalt plan. En evt. 

forskel i resultatet vil kunne være med til at forklare SMV’ers incitament, eller mangel på samme, 

til at deltage i højere grad i udbud på fællesskabsplan. 

Tabel 3: SMV'ers andele i kontraktværdi på nationalt plan 

 
Kilde: GHK og Technopolis
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Tabellen ovenfor er en oversigt over andelen af kontraktværdi, som tildeles SMV’er på nationalt 

plan. Ved en nærmere gennemgang af tabellen over de forskellige medlemslande bemærkes det, at 

SMV’er er mere dominerende i de mindre medlemslande. Eksempelvis er medlemslandene Letland 

(LV), Malta (MT) og Litauen (LU) blandt de fire bedste lande, vurderet på SMV’ers succesrate, 

som her ligger mellem 53 og 62 %. Danmark ligger også i den bedste halvdel, sammenlignet med 

de andre medlemslande. Det ses, at SMV’ers succesrate i Danmark ligger på 46 %.  Ser man 

derimod på den dårligste halvdel, hvor SMV’er klarer sig mindre godt, set ud fra andel af 

kontraktværdi, findes bl.a. følgende lande: Spanien (ES), Stor Britannien (GB), Italien (IT). 

Succesraten for SMV’er i de tre sidstnævnte lande ligger mellem 22 og 35 %.  

Ovenstående indikerer groft sagt, at SMV’ers succesrate er bedre i de mindre medlemslande 

sammenlignet med de større. Eftersom markedsstrukturen er med til at bestemme markedsadfærden, 

vil SMV’er i henhold til ovenstående undersøgelse have større incitament til at fokusere på 

nationale udbud, hvor deres succesrate er højere, end på fællesudbud i Europa. Undersøgelsen peger 

på, at succesraten for SMV’er bl.a. er afhængig af markedsstørrelsen.  

Under punktet structure fandt vi frem til, at SMV’er anser stor kontraktværdi, uforholdsmæssige 

finansielle krav og de administrative byrder som deres største barrierer. Disse barrierer stemmer 

overens med, at når kontrakter udbydes på fællesskabsplan, er kontrakterne, qua tærskelværdierne 

for udbudspligt, typisk større kontrakter end dem, der har national udbudspligt. Det betyder, at 

kontraktværdien er højere, hvilket er med til at øge de finansielle krav til tilbudsgiverne. Disse 

faktorer er medvirkende til, at SMV’er kan have et større incitament til i højere grad at gå efter 

mindre kontrakter, særligt på nationalt plan.  

7.3.1.3 Performance  

I dette afsnit vil vi undersøge markedets resultat, hvor der bliver lagt vægt på SMV’ers succesrate. 

Succesraten bliver både vurderet ud fra andel af tildelte kontrakter i forhold til samlet antal udbudte 

kontrakter og andel af den samlede værdi af kontrakterne. Succesraten tager udgangspunkt i 

kontrakter, som har udbudspligt på fællesskabsplan. 
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I en undersøgelse fra 2010, udført på Europa Kommissionens vegne
173

 for perioden 2006 og 2008, 

konkluderes det, at SMV’er vandt mellem 58 % og 61 % af kontrakterne. Den samlede andel for 

hele den treårige periode var 60 %.
174

 I disse tre år var andelen af tildelte kontrakter til SMV relativt 

stabil og kan sammenlignes med året 2005, hvor tildelingsprocenten til SMV’er var 61 % for 

kontrakter omfattet af EU-udbud.
175

 

Tabel 4: Andele af tildelte kontrakter                                    Tabel 5: Samlet værdi af de tildelte kontrakter 

 

Kilde: GHK og Technopolis
176

   Kilde: GHK og Technopolis
177

 

Den samlede anslåede kontraktværdi, som SMV’er havde vundet i perioden 2006 - 2008 igennem 

EU-udbud, udgjorde mellem 31 % og 38 %, mens den samlede andel for den treårige periode 

udgjorde 34 %. Ovenstående figurer viser fordelingen af tildelte kontrakter til de forskellige 

virksomhedsstørrelser, opstillet i andele af tildelte kontrakter samt efter den værdi, de tildelte 

kontrakter udgør.
178
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Ovenstående viser, at på trods af, at SMV’er udgør langt det største andel af virksomheder i Europa, 

så formår de alligevel ikke at konkurrere med de store virksomheder, når det gælder den samlede 

værdi af kontrakterne. 

I det følgende undersøges SMV’ers succesrate på forskellige kontraktstørrelse for at kunne 

identificere, om SMV’ers mulighed for at få tildelt kontrakter påvirkes af kontraktens værdi. 

Tabel 6: Andele af SMV’er blandt succesfulde 

tilbudsgivere (EUR)                           

Tabel 7: Andele af SMV’er vurderet ud fra andele af 

samlede kontrakters værdier 

 

Kilde: GHK og Technopolis
179

   Kilde: GHK og Technopolis
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Tabellen ovenfor bekræfter SMV’ers problematik angående store kontrakter. Det ses i tabellen til 

venstre, at andelen af tildelte kontrakter er relativt stabilt for kontrakter, som har en værdi under 

10.000 EUR og op til kontraktværdier til og med 1.000.000 EUR. Når der derimod er tale om 

kontrakter, som har en værdi på mere end 1.000.000 EUR, så falder SMV’ers succesrate markant, 

særligt for kontraktværdier som overskrider 5.000.000 EUR. Tilsvarende observering kan 

konkluderes angående succesraten på den samlede værdi af kontrakterne, som kan aflæses af 

tabellen til højre. Disse to tabeller er med til at bekræfte, at SMV’ers succesrate er faldende, jo 

større kontraktværdierne bliver. Mikrovirksomheder skiller sig særligt ud, når kontraktværdien 

bliver mere end 5.000.000 EUR. Her udgør de blot en andel mellem 2 og 4 % af den samlede værdi 

af tildelte kontrakter i den treårige periode, tabellerne er baseret på.  

Vi har i ovenstående SCP-analyse fundet frem til, at der er generelle strukturelle problemer i 

markedet for udbud. Vores fokus i analysen har ligget på udvalgte barrierer, som har været et 

gennemgående fokus i nærværende afhandling.  

De barrierer, vi har fokuseret på, er de administrative byrder, kontrakters størrelse, utilstrækkelig 

tid til at byde, forsinkede betalinger samt uforholdsmæssige finansielle garantier.  

Vi har fundet frem til, at alle ovenstående problemer er gennemgående hos alle virksomheder 

uanset størrelse, bortset fra stor kontraktværdi, der ikke lader til at være et problem for store 

virksomheder. Særligt interessante fund i analysen er, at små og mellemstore virksomheder anser de 

forskellige barrierer som et problem i nogenlunde samme grad som store virksomheder, her 

henvises til tabel 1. Den eneste barriere, som i høj grad rammer skævt mellem små, mellemstore og 

store virksomheder, er stor kontraktværdi. Sammenlignes der med resultatet fra figur 5 om andele i 

forskellige kontraktstørrelser, kan man se, at store virksomheder i alle kontraktstørrelser suverænt 

har den største andel af kontrakterne, både hvad angår andel af tildelte kontrakter (33 – 72 %) og 

andel af den samlede kontraktværdi (33 – 79 %). Store virksomheder dominerer særligt, når 

kontraktværdien overstiger 5.000.000 EUR.  

Et andet særligt interessant fund i ovenstående analyse er, at barriererne i særlig høj grad rammer 

mikrovirksomheder. De barrierer, som skaber den største ulighed mellem mikrovirksomheder og 

store virksomheder, er stor kontraktværdi, uforholdsmæssige finansielle kriterier, administrative 
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byrder og forsinkede betalinger. Mikrovirksomheder udgør 92 % af alle virksomheder i Europa. 

Derfor er dette et resultat, som må antages at have stor indvirkning på SMV’ers samlede 

markedsandele og deres incitament til at deltage i EU-udbud. 

En anden forklaring på SMV’ers manglende konkurrenceevne er, at barriererne forstærkes hos 

SMV’er på baggrund af, at de ikke har den samme kapital til rådighed, som store virksomheder har. 

Det skaber en slags multifaktor hos SMV’er, der gør, at de rammes endnu hårdere end store 

virksomheder. Den manglende kapital hos SMV’er gør, at de i højere grad er afhængige af ekstern 

specialviden, hvilket skaber yderligere administrative og finansielle barrierer, som store 

virksomheder ikke i samme grad er afhængige af.  

Ved hjælp af ovenstående SCP-analyse kan det konkluderes, at SMV’er ikke er ligeligt stillet, ud 

fra et økonomisk synspunkt, i forhold til store virksomheder med hensyn til at deltage i udbud. 

Denne konklusion understøttes af SMV’ers succesrate.  

7.3.1.4. Lovgivere 

Ovenstående SCP-analyse har belyst de barrierer, som påvirker SMV’ers succesrate i tildeling af 

kontrakter. Resultaterne for markedet har været medvirkende til, at lovgivere har fremlagt det nye 

lovforslag, hvor der findes en målsætning for at SMV’er får tildelt 50 % af de samlede kontrakter, 

målt i værdi. Lovforslaget skal være med til at forbedre forholdene for SMV’er, så deres succesrate 

forbedres. Vi vil i nærværende afsnit fremhæve lovforslagets initiativer. Disse vil blive benyttet til 

at undersøge, hvilket mulige effekter lovforslaget forventes at have på markedsstrukturen, SMV’ers 

adfærd samt den forventede ændring i markedets resultat.  

Nedenstående punkter er lovforslagets initiativer, som skal være med til at forbedre forholdene for 

SMV’er: 

 Forenkling af oplysningskravene 

 Videncentre  

 Inddeling i delkontrakter  

 Modernisering af de hidtidige deltagelseskrav 

 Direkte betaling af underentreprenører 

 Minimumsfrister 

 Målsætning om at 50 % af kontrakterne tildeles SMV’er, opgjort i kontraktværdi. 
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7.3.2 Structure Conduct Performance – Efter lovforslagets gennemførelse 

7.3.2.1. Structure 

I henhold til resultaterne af forhenværende SCP-analyse fandt vi frem til, at den administrative 

byrde påvirker alle virksomheder i høj grad. Lovforslaget indeholder to vigtige tiltag, som kan 

forandre markedsstrukturen, hvad angår adgangsbarrierer. For det første oprettes der videncentre, 

som kan give økonomisk og juridisk rådgivning til virksomhederne, hvilket forøger incitament til at 

deltage. Det giver virksomhederne mulighed for at benytte sig af disse centre i stedet for at søge 

ekstern ekspertise hos andre virksomheder. For det andet påvirkes adgangsbarriererne også ved, at 

der i mindre grad kræves diverse dokumentation fra tilbudsgiverne. Dette er ligeledes med til at 

formindske adgangsbarriererne og forøge incitamentet. 

Et andet tiltag som lovforslaget vil regulere på er store kontrakter. Baggrunden for dette er, at store 

kontrakter opdeles i flere kontrakter, hvilket bl.a. medfører, at deltagelseskravene mindskes. Der 

stilles på denne måde eksempelvis mindre krav til virksomheders kapitalgrundlag og 

produktionsomfang, hvorved incitamenterne hos SMV’er formentlig øges. Dette forslag suppleres 

med, at der stilles strengere krav til de ordregivende myndigheder om, at deltagelseskrav skal 

berettiges af objektive og afbalancerede årsager, som skal føre til, at der ikke stilles unødige høje 

krav til tilbudsgivere. Derudover får de ordregivende myndigheder en mulighed for at begrænse 

antal delkontrakter, som kan tildeles én tilbudsgiver. Disse forslag vil medføre, at der er flere 

kontrakter, SMV’er har mulighed for at deltage i, da de i højere grad ikke på forhånd fratages 

muligheden for at deltage på baggrund af deltagelseskravene, som store kontrakter typisk 

indebærer, særligt med hensyn til kapital.   

Lovforslaget medbringer yderligere en ændring af minimumsfrister. Her foreslås, at tilbudsgiverne 

skal have mindre tid til at afgive deres ønske om deltagelse i udbud. Denne ændring bidrager 

umiddelbart til en ny barriere for SMV’er, som på forhånd oplever tidsfristen for at byde som en 

barriere. 

Målsætningen om, at 50 % af kontrakterne tildeles SMV’er, har ikke en umiddelbar indvirkning på 

markedsstrukturen til at starte med. Den kan dog tænkes at have en indvirkning på SMV’ers andele, 

målt på succesrate på længere sigt. 



74 

 

7.3.2.2. Conduct 

Virksomhedernes adfærd vil også blive påvirket af, at der er flere kontrakter, de kan I den tidligere 

omtalte SCP-analyse fandt vi frem til, at et af hovedproblemerne i forhold til SMV’er er høje 

administrative omkostninger. Samtidig har vi i forrige analyse af transaktionsomkostninger i afsnit 

7.2.2. fundet frem til, at de administrative omkostninger er særligt høje ex ante. Lovforslaget vil 

være med til at formindske ex ante omkostningerne ved hjælp af de videncentre, som tænkes 

indført. Med den ekstra mulighed, at virksomhederne får økonomisk og juridisk rådgivning 

igennem videncentre, vil virksomhedernes adfærd ændres, idet de får mulighed for at spare en del af 

deres ex ante omkostninger, det betyder at SMV’ers incitament øges. Yderligere vil virksomhederne 

formindske deres administrative byrder før kontraktindgåelse ved, at der ikke kræves 

dokumentation i samme grad som før lovforslagets gennemførelse. 

Det er et resultat af, at store kontrakter inddeles i flere delkontrakter, samtidig med at den 

ordregivende myndighed får mulighed for at begrænse tildeling af kontrakter til den enkelte 

tilbudsgiver, hvilket skal medvirke til, at delkontrakterne fordeles på flere tilbudsgivere. Derudover 

formodes det, at deltagelseskravene bliver mere lempelige som følge af kravet om, at de er objektivt 

begrundet og mere afbalancerede i forhold til den udbudte kontrakt. Dette medfører, at der 

formentlig vil være flere kontrakter, hvor SMV’er opfylder deltagelseskravene. 

7.3.2.3. Performance 

Lovforslaget indeholder en del positive tiltag for at forbedre SMV’ers deltagelse i udbud. Med 

henvisning til forrige SCP-analyse, sammenholdt med analysen af transaktionsomkostninger i 

kapitel 7, fandt vi frem til, at den administrative byrde er en af de grundlæggende barrierer for 

SMV’er. I den forrige SCP-analyse fandt vi frem til, at de administrative byrder har en 

belastningsforskel på 8 %,
181

 når SMV’er blev sammenlignet med store virksomheder. I den 

henseende kan det konkluderes, at en besparelse på de administrative omkostninger vil medføre, at 

SMV’er ikke skal afholde nær så store ex ante omkostninger. Det fører til, at disse virksomheder får 

større incitament til at deltage i udbud, da de ikke løber en lige så stor risiko i udbudsprocessen i 

form af, at de bruger en masse kapital og ressourcer på projekter, hvor der er en relativt stor chance 

for, at de ikke får tildelt kontrakten.  
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Et andet aspekt, som taler for, at SMV’ers succesrate muligvis forbedres som følge af lovforslaget, 

er, at inddelingen af store kontrakter medfører, at der er flere kontrakter end hidtil at konkurrere om. 

SMV’er vil i tilfælde af, at de offentlige myndigheder vælger at begrænse det antal kontrakter, der 

tildeles de enkelte virksomheder, allerede fra udbudsmateriellets offentliggørelse være vidende om 

dette forhold. Det vil yderligere give dem incitament til at deltage i den type udbud, da fordelingen 

på forhånd bestemmes ved, at delkontrakterne fordeles blandt flere tilbudsgivere, hvilket øger deres 

chance for at vinde en delkontrakt. 

Det forhold, at lovforslaget vil ændre på minimumsfristerne, virker ikke til at være SMV-venligt, 

idet det før lovforslagets gennemførelse ses som et problem for SMV’er, at de ikke har tilstrækkelig 

tid til at byde. Ud fra et SMV-perspektiv er det et uforståeligt tiltag, da det vil skabe en større 

barriere end hidtil på netop dette område. Det kan antages, at denne barriere efter lovforslagets 

gennemførelse vil være en af de større barrierer for SMV’er, da de i højere grad er afhængige af 

ekstern viden. Samtidig er det også de virksomheder, som er mest afhængige af at sammenslutte sig 

med andre virksomheder via konsortiedannelse for at imødekomme kravene til de økonomiske, 

finansielle, tekniske og faglige formåen. Dette er mere tidkrævende i forhold til, hvis virksomheden 

på egen hånd kan imødekomme disse krav. Dette vil være med til at begrænse SMV’ers muligheder 

for at få tildelt større og mere komplekse kontrakter, da det formindsker deres tid til at forhandle 

med andre virksomheder om et fælles tilbud. 

Lovforslagets målsætning til medlemslandene om, at 50 % af kontrakterne, opgjort i kontraktværdi, 

tildeles SMV’er, kan der ikke gives nogen entydig konklusion på. Det kan dog tænkes, at 

medlemslandene vil blive påvirket til at udarbejde udbudsmateriale, som er mere SMV-venligt, 

hvilket lovforslaget i det hele taget lægger op til. Det kan også tænkes, at de ordregivende 

myndigheder vil blive påvirket til i højere grad at tildele kontrakter til SMV’er for at nå 

målsætningen. Det kan dog være problematisk, såfremt de ordregivende myndigheder ender med at 

tilgodese SMV’er frem for store virksomheder for blot at opnå målsætningen, da det fra et 

økonomisk perspektiv kan ende med en mindre fordelagtig allokering af samfundets midler. 
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Kapitel 8 – Ligebehandlingsprincippet i forbindelse med lovforslaget 

8.1. Indledning 

I denne del af afhandlingen vil vi analysere de foreslåede ændringer og undersøge, om de er i 

overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet.  Princippet om ligebehandling, som der er 

redegjort for i kapitel 3, er særdeles afgørende inden for EU-retten, og vi vil derfor anvende dette 

princip i dette kapitel. Domstolens retspraksis vil blive belyst i henhold til forslagene for at vurdere, 

om ligebehandlingsprincippet er overholdt. 

8.2. De foreslåede ændringer i forhold til ligebehandlingsprincippet 

Ligebehandlingsprincippet er nævnt i betragtning nr. 1 til lovforslaget, hvor vigtigheden af 

princippet fremgår: 

 Indgåelse af kontrakter af eller på vegne af medlemsstaternes myndigheder skal ske i 

overensstemmelse med principperne i traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde, og 

navnlig fri bevægelighed for varer, fri etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser, samt de 

principper, der er afledt heraf, såsom ligebehandling, ikkeforskelsbehandling, gensidig 

anerkendelse, proportionalitet og gennemsigtighed. For offentlige kontrakter over en bestemt værdi 

skal der imidlertid fastsættes bestemmelser til samordning af de nationale indkøbsprocedurer, så 

det sikres, at disse principper udmøntes i praksis, og offentlige indkøb åbnes for konkurrence. 

I det følgende vil vi udvælge de foreslåede ændringer, som det efter vores mening er relevant at 

analysere i forhold til ligebehandlingsprincippet. Ligebehandlingsprincippet indebærer et krav om 

lige vilkår, som skal anvendes objektivt og konsekvent over for alle tilbudsgivere. Dette betyder 

som regel, at offentlige myndigheder ikke må behandle ensartede situationer forskelligt, medmindre 

en forskellig behandling er objektivt begrundet. I forslagene er der en række ændringer, som har en 

positiv effekt på alle virksomhedsstørrelser. Vi anser derfor nogle ændringer for ikke at være i strid 

med ligebehandlingsprincippet og disse er det derfor ikke interessant at analysere nærmere.  

Forenkling af oplysningskravene er et eksempel herpå. Det er indlysende, at dette forslag først og 

fremmest har til formål at lette adgangen til markedet for SMV’er. Men forslaget stiller ikke andre 

virksomheder dårligere, da dette forslag også vil gavne de andre virksomheder. I og med at 

oplysningskravene bliver mindre byrdefulde med lovforslaget, vil der formentlig blive flere 

deltagere i EU-udbud, og dermed vil konkurrencen blive forstærket. Særligt det europæiske 
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udbudspas vil være medvirkende til at lette adgangen for SMV’er, og dette vil naturligvis også 

påvirke de ordregivende myndigheder i positiv retning, da de vil få flere tilbudsgivere.  

Vi finder heller ikke, at deltagelseskravene i lovforslaget bør analyseres i forhold til 

ligebehandlingsprincippet. Baggrunden for det er, at man i lovforslaget sigter efter at begrænse 

betingelserne og kræve, at de opsatte betingelser skal være proportionale og begrænset til hvad der 

er hensigtsmæssigt for at sikre kontraktens udførelse.
182

 Dette fører formentlig til et mere retfærdigt 

udgangspunkt for virksomheder i alle størrelser i ligebehandlingsprincippets forstand.  

En væsentlig ændring, som en eventuel gennemførelse af lovforslaget vil medføre, er begrænsning 

af kravet om minimumsomsætning. Det vil i større grad sikre, at omsætningskravene ikke bliver 

uforholdsmæssigt høje. Denne ændring vil medføre, at SMV’er vil være i stand til at opfylde 

deltagelseskravene i højere grad end hidtil, hvilket vil øge konkurrencen samt i højere grad være i 

overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet end den nuværende retstilstand.  

Direkte betaling af underentreprenører strider efter vores opfattelse heller ikke imod 

ligebehandlingsprincippet, da dette lovforslag kun er medvirkende til en mere sikret retstilstand for 

betaling af underentreprenører, ligesom hovedentreprenører er sikret for deres betalinger. Det er 

typisk SMV’er, som er underentreprenører, men dette betyder ikke, at de stilles bedre, da en anden 

form for virksomhed også har mulighed for at blive underentreprenør. Dog er dette lovforslag 

specielt til gavn for SMV’er, eftersom de typisk har færre midler end store virksomheder. Derfor er 

det vigtigt for SMV’er at modtage deres betaling til tiden, da det bl.a. kan have effekt på eventuelt 

efterfølgende udbud. Forsinkede betalinger er et område, som EU har været opmærksom på, 

specielt i forhold til SMV’er. Der har været flere tiltag for at imødegå problemet med forsinkede 

betalinger, hvori SMV’er i særlig grad nævnes.  

Vi vil derimod i det følgende analysere ligebehandlingsprincippet i forhold til en anden foreslået 

ændring i KOM(2011)896. Dette er muligheden for inddeling i delkontrakter, som vi anser har 

nogle elementer, som er værd at analysere i henhold til ligebehandlingsprincippet. Ydermere er der 

et andet forslag, som kan lette adgangen for SMV’er i EU, men som ikke er medtaget i lovforslaget. 

Det drejer sig om muligheden for at reservere kontrakter, som foreslået i Grønbog. Vi vil finde ud 

af, om det er muligt at indføre en lignende regel i det europæiske marked, uden at ligebehandlingen 

overtrædes. Det skal siges, at man i USA kan reservere kontrakter til SMV’er. Vi vil på baggrund af 
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dette undersøge, om denne mulighed vil kunne indføres i EU, ved at kigge på såvel gældende ret 

som retspraksis. Til sidst vil vi undersøge, om implementeringen af tilsynsorganer, som bl.a. har til 

opgave at redegøre og analysere SMV’ers situation i den pågældende medlemsstat, er i strid med 

ligebehandlingsprincippet. Ifølge art. 84 skal dette tilsynsorgan udarbejde en årlig rapport, hvori det 

skal angive SMV’ers succesrate med hensyn til indgåelse af offentlige kontrakter. 

8.3. Analyse af reservation af kontrakter 

SMV’er vinder kun 31-38 % af den samlede værdi af offentlige udbudskontrakter, og dette er langt 

mindre, end de burde, set i forhold til deres samlede andel af økonomien, som er på 52 %.
183

 I den 

forbindelse vil en reservation af kontrakter set ud fra SMV’ers side være en optimal løsning. Dog er 

der en række EU-retlige aspekter, der skal fremhæves og analyseres i det følgende. 

Formålet med de nye ændringer i lovforslaget er som nævnt bl.a. at gøre det lettere for SMV’er at 

deltage i EU-udbud, men det er uvist, om disse regler vil føre til, at SMV’er vil vinde flere 

kontrakter.  Man har ved nye regler særligt fokuseret på at formindske de administrative byrder, idet 

man efter Kommissionens opfattelse ser dette som en hindring for SMV’ers deltagelse og dermed 

en begrundelse for deres ringe procentdel af den samlede værdi af offentlige udbudskontrakter.  

I EU har man valgt at indføre nogle regler samt ændre de eksisterende regler i udbudsdirektiverne 

for at gøre et forsøg på at forbedre mulighederne for, at SMV’er vinder kontrakter. Men der er 

andre alternative reguleringer, som kan benyttes for at forøge SMV’ers andel af de vundne 

kontrakter, og det er for eksempel reservation af kontrakter. EU er dog ikke fortaler for en sådan 

mulighed, dette vil blive forklaret i det følgende.  

Hvis man i EU gerne vil fremme SMV’ers deltagelse i EU-udbud ved at reservere kontrakter, er 

ligebehandlingsprincippet meget vigtig at have for øje. Når man reserverer kontrakter til visse 

bestemte virksomhedsstørrelser, er man på vej ind mod en forskelsbehandling af virksomheder. 

Ifølge ligebehandlingsprincippet i primærretten kan denne forskelsbehandling kun retfærdiggøres, 

hvis den er objektivt begrundet. Derudover er ligebehandlingsprincippet også indskrevet i 
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udbudsdirektivets art. 2, hvor der direkte er skrevet, at de ordregivende myndigheder skal overholde 

ligebehandlingsprincippet. 

Der har ikke været sager vedrørende reservation af kontrakter til visse virksomheder i EU-

Domstolens praksis. Hvis vi antager, at en medlemsstat fik ideen om at reservere kontakter til 

SMV’er, vil der højst sandsynligt foreligge en sag ved Domstolen med en påstand om, at fri 

bevægelighedsreglerne er blevet overtrådt, idet udgangspunktet for reglerne om fri bevægelighed er 

et forbud mod diskriminerende foranstaltninger. Domstolen vil vurdere, om denne foranstaltning er 

forenelig med fri bevægelighedsreglernes diskriminationsforbud eller restriktionsforbud.  Hele EU 

er baseret på et marked, hvor der skal være fri handel, og hvor for eksempel varer og tjenesteydelser 

kan passere grænserne uden forhindringer. Når en ordregiver reserverer kontrakter til en bestemt 

virksomhedsstørrelse, så overtrædes fri bevægelighedsreglerne, da andre virksomheder fra andre 

medlemsstater ikke kan byde på den pågældende opgave. En sådan foranstaltning vil derfor være 

direkte diskriminerende, da virksomheder fra andre medlemsstater underlægges strengere regler end 

dem, der gælder for indlandets egne virksomheder. Ifølge TEUF art. 34 er der forbud mod 

kvantitative indførelsesrestriktioner, og ifølge TEUF art. 35 er der forbud mod kvantitative 

udførelsesrestriktioner.  I tilfælde af uforenelighed vil Domstolen afgøre om legitime hensyn 

alligevel kan berettige foranstaltningen.  Der sondres mellem to kategorier af legitime hensyn, 

nemlig de traktatfæstede og de domstolsskabte hensyn.
184

 Det traktatfæstede hensyn er f.eks. 

indskrevet i TEUF art. 36 og lyder således:  

Men bestemmelserne i art. 34 og 35 er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner 

vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige 

sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af 

nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, eller beskyttelse af industriel og 

kommerciel ejendomsret. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til 

vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne. 

De domstolsskabte hensyn findes der utallige af. Dette hensyn blev for første gang etableret i Casis 

de Dijon-sagen
185

, der vedrører varernes fri bevægelighed, men har efterhånden også kunnet gøre 
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sig gældende for andre friheder.
186

 De domstolsskabte hensyn vedrører ifølge Domstolens praksis 

eksempelvis forbrugerbeskyttelse, sammenhængen i skattesystemet, den finansielle sektors 

omdømme og miljøbeskyttelse.
187

 

Det er utvivlsomt sådan, at hvis en ordregiver reserverer kontrakter til SMV’er, har den ifølge 

Traktaten brudt fri bevægelighedsreglerne, da det vil have en negativ effekt på samhandelen. 

Spørgsmålet er, om denne nationale foranstaltning kan henføres under de traktatfæstede hensyn og/ 

eller de domstolsskabte hensyn. Der vil formentlig ikke være nogle traktatfæstede hensyn, som kan 

begrunde en reservation af kontrakter til SMV’er, da en sådan diskrimination ikke udgør en fare for 

de nævnte områder i TEUF art. 36. Hvad angår de domstolsskabte hensyn, kan det siges, at der 

findes særdeles mange af dem, og de giver adgang til mange flere hensyn end de traktatfæstede. 

Reservation af kontrakter for SMV’er vil nok fra en medlemsstats side være begrundet i, at man 

gerne vil fremme deres deltagelse i udbud, da SMV’er er innovative og er specialiserede i nogle 

fagområder og dermed leverer en opgave i bedre kvalitet i visse tilfælde. Der kan være flere hensyn, 

men sådan som EU-rettens praksis og reglerne er på nuværende tidspunkt, vil disse hensyn ikke 

være i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet, da der ikke sikres fri konkurrence. En 

sådan foranstaltning vil heller ikke opfylde proportionalitetsprincippet, da man går længere, end det 

er nødvendigt, for at nå målet. I denne anledning har man fra EU’s side udarbejdet et lovforslag, 

hvor man ved hjælp af nogle proportionale og ikke diskriminerende tiltag taget hensyn til SMV’er. 

Ifølge Gebhard-sagen er det således:  

Det fremgår imidlertid af Domstolens praksis, at nationale foranstaltninger, der kan hæmme 

udøvelsen af de ved traktaten sikrede grundlæggende friheder eller gøre udøvelsen heraf mindre 

tiltrækkende, skal opfylde fire betingelser: De skal anvendes uden forskelsbehandling, de skal være 

begrundet i tvingende samfunds mæssige hensyn, de skal være egnede til at sikre virkeliggørelsen af 

det formål, de forfølger, og de må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå formålet.
188

  

Der er ikke nogen af dem, som er opfyldt, og i denne anledning vil reservation af kontrakter som 

udgangspunkt ikke være på sin plads rent EU-retligt. I det følgende nævnes en dom, som vil belyse 

de problemer, man vil støde ind på, når man reserverer markeder.   
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8.3.1. Du Pont de Nemours-sagen
189

 

Denne sag er afgørende for besvarelse af, om man kan reservere kontrakter til SMV’er, og der er en 

række elementer, som vil blive analyseret i henhold til dette.  

Tribunale amministrativo regionale della Toscana i Italien har i 1988, efter en kendelse i 1987, 

forelagt domstolen tre præjudicielle spørgsmål. Disse spørgsmål omhandler fortolkningen af EØF-

Traktatens artikler 30, 92 og 93
190

 med henblik på at kunne afgøre disse traktatbestemmelsers 

forenelighed med en række italienske bestemmelser, hvorefter en vis andel af offentlige indkøb er 

forbeholdt virksomheder, der er beliggende i Syditalien.
191

 Det er en retssag, som vedrører 

udbudsbetingelserne i forbindelse med et offentligt indkøb af radiologiske film og væsker. 

Den italienske stat har i medfør af artikel 17, stk. 16 og stk. 17, i lov nr. 64 af 1. marts 1986 

(Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) pålagt samtlige offentlige 

organer og forvaltninger samt selskaber og institutioner, som staten er deltager i eller medejer af, en 

forpligtelse til at foretage mindst 30 % af deres indkøb af nævnte produkter hos industri-, 

landbrugs- og håndværksvirksomheder med anlæg og fabrikker i Syditalien, hvor disse produkter 

fremstilles helt eller delvis.
192

 USL beslutter derfor, i overensstemmelse med de italienske regler, at 

udbyde et indkøb af radiologiske film og væsker ved bunden licitation. I den udfærdigede 

licitationsbekendtgørelse bliver der gennemført en opdeling af to grupper leverancer, hvor den ene, 

omfattede 30 % af samtlige produkter, var forbeholdt virksomheder i Mezzogiorno. USL udbød ved 

afgørelse af 15. juli 1986 andelen på 70 % af det samlede indkøb. Du Pont de Nemours har også 

anfægtet denne afgørelse ved nævnte ret. 

Det første spørgsmål er, om EØF-Traktatens art. 30 om importrestriktioner og foranstaltninger med 

tilsvarende virkning skal forstås som en hindring for anvendelsen af de italienske regler, hvor en vis 

procentandel af offentlige indkøb forbeholdes virksomheder, der har produktionsanlæg i bestemte 

dele af det nationale område. Domstolen starter med at henvise til EU-rettens praksis, Dassonville-

sagen, og siger at art. 30 omfatter enhver bestemmelse for handelen, som, direkte eller indirekte, 

øjeblikkeligt eller potentielt, kan hindre samhandelen i fællesskabet. Domstolen tager herefter 
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stilling til, hvilken virkning den præferenceordning, som Italien har, kan have på de frie 

varebevægelser. Til at starte med siger Domstolen, at den ordning, som Italien har, hvor varer, der 

er forarbejdet i et bestemt område i en medlemsstat, får en fortrinsstilling, afskærer de berørte 

forvaltninger og offentlige organisationer fra at foretage dele af deres køb hos virksomheder, der er 

beliggende i andre medlemsstater. Der er derfor her tale om en hindring, idet varer, der stammer fra 

andre medlemsstater, forskelsbehandles i forhold til varer, der er produceret i den pågældende 

medlemsstat. Italiens forsvar er, at præferenceordningen også gælder for de øvrige dele af Italien, 

og i den sammenhæng forskelsbehandles de andre medlemsstaters varer ikke. Domstolen fastslår 

lige efter, at det ikke har nogen betydning, at den præferenceordning, som Italien har, også virker 

begrænsende på virksomheder i den del af medlemsstaten, der ikke hører ind under 

præferenceordningen, og derfor er denne foranstaltning omfattet af EØF-Traktatens art. 30. 

Derudover tilføjer Domstolen, at selvom ikke alle produkter fra Italien nyder en fortrinsstilling i 

forhold til udenlandske varer, er det således, at præferenceordningen omfatter varer, som er 

indenlandske. 

Domstolen finder heller ikke, at sagen kan henføres under de hensyn, som er fremkommet i 

domstolens praksis grundet sagens diskriminerende karakter, og den er heller ikke omfattet af de 

traktatfæstede hensyn.  

Det andet præjudicielle spørgsmål, som bliver stillet af Italien, er, om man kan undtage de italienske 

regler fra forbuddet i traktatens art. 30, såfremt disse nationale regler er en statsstøtte i henhold til 

EØS-Traktatens art. 92, da formålet med reglerne er at fremme den økonomiske og sociale 

udvikling i et område, hvor levestandarden er usædvanligt lav. Ifølge Domstolens praksis
193

 kan 

EØS-Traktatens art. 92 ikke tjene som grundlag for at ophæve virkningerne af traktatens 

bestemmelser om frie varebevægelser. Det er nemlig også således, at reglerne om frie 

varebevægelser kan sidestilles med reglerne om statsstøtte, da disse reglers formål er at sikre frie 

varebevægelser mellem medlemsstaterne på normale konkurrencevilkår.
194

  

Det tredje spørgsmål, som Italien stiller Domstolen, er, om de nationale retter selv kan tage stilling 

til, om en given støtte er forenelig med fællesskabsrettens bestemmelser. Hertil svarer Domstolen, 

at det under forhold som de i hovedsagen foreliggende tilkommer den nationale ret at sikre, at EØF-
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Traktatens artikel 30 fuldt ud finder anvendelse. Derfor er det tredje spørgsmål blevet 

overflødigt.
195

 

8.3.1.1. Analyse af Du Pont-sagen og hvilke problemer reservering af kontrakter har i EU 

Medlemsstaternes ordregivere inddrager sommetider sociale hensyn i forbindelse med udbud, og 

disse hensyn er ikke altid i overensstemmelse med reglerne i EU-retten. Der er ikke en udtømmende 

liste over sociale hensyn, og reglerne i EU-retten er heller ikke bygget op således, at ordregivere har 

den fulde frihed til at inddrage sociale hensyn i udbudsprocessen. I denne sammenhæng hænder det 

tit, ligesom i Du Pont-sagen, at den nationale domstol stiller præjudicielle spørgsmål herom. Det er 

dog forekommet, at miljøhensyn kan høre ind under hensyn, hvor Domstolen accepterer dette som 

værende et vigtigt område, og derfor har ordregiveren ved sådanne hensyn mulighed for at foretage 

anskaffelser helt uden udbud.
196

 I TEU art. 3 står der, at EU’s formål er at bygge en 

socialmarkedsøkonomi, og derfor er det meget vigtigt, at ordregivere tager hensyn til sociale 

forhold. Men det er ikke således, at Traktaten eller udbudsdirektiverne generelt pålægger 

medlemsstaterne at varetage sociale hensyn. Det er op til den enkelte medlemsstat. Dog er det 

sådan, at hvis det pågældende medlemsstat har sociale hensyn i deres nationale regler, skal man 

respektere traktatens regler og de generelle principper, som er udledt heraf. Når en medlemsstat 

begynder at reservere/forebeholde kontrakter til visse virksomheder eller områder, bliver væsentlige 

dele af primærretten, herunder principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, brudt, som 

gennemgået ved Du Pont-sagen. I EU er man ikke fortaler for, at medlemsstaterne fremmer lokal 

beskæftigelse, da dette vil være direkte eller indirekte nationalitetsdiskriminerende.  Du Pont-sagen 

handler om lokale og regionale hensyn, og dette vil formentlig næsten altid være indirekte 

nationalitetsdiskriminerende.
197

 Der er ikke nogen praksis om reservering af kontrakter til 

virksomheder, herunder visse virksomhedsstørrelser. Men det kan på baggrund af Du Pont sagen 

vurderes, at reservering af kontrakter ikke vil være forenelig med fællesskabsretten, idet den eneste 

forskel på Du Pont sagen og reservering af kontrakter til visse virksomhedsstørrelser er, at Du Pont-

sagen omhandler en situation, hvor man forbeholder kontrakter til visse områder/regioner, mens 

man i den anden situation reserverer direkte til visse virksomheder. Hvis en medlemsstat begynder 
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med at reservere kontrakter til virksomheder, er det stensikkert, at Domstolen vil bruge analogien i 

Du Pont-sagen og formentlig komme frem til det samme resultat. 

At fremme SMV’er i EU-udbud kan være et socialt hensyn, og allerede i direktiv 2004/18/EF ifølge 

præambelbetragtningen nr. 32 kan man se, at der er taget hensyn.  Der står nemlig, at man gerne vil 

gøre det lettere for SMV’er ved hjælp af, at der fastsættes bestemmelser om underentreprise. Dette 

hensyn kan ifølge EU-retten på nuværende tidspunkt kun realiseres ved, at ordregivere benytter de 

eksisterende regler i udbudsretten, hvor man for eksempel åbner muligheden op for underentreprise, 

letter de administrative byrder og sørger for, at kontrakterne bliver opdelt, som der er lagt op til i det 

nye direktiv.   

Der er en tendens til fra medlemsstaternes side at sidestille miljø og sociale hensyn med statsstøtte, 

så fri bevægelighedsreglerne kan omgås. EU-retten tillader, at medlemsstaterne yder statsstøtte til 

bestemte områder, hvor der er behov, og hvor støtten ikke forvrider konkurrencen. Men reservering 

af kontrakter kan ikke sidestilles med statsstøtte.   

8.4. Inddeling i delkontrakter i forbindelse med ligebehandlingsprincippet 

I lovforslaget findes der to bestemmelser om delkontrakter. Det ene findes i art. 5, stk. 7, som 

omhandler beregning af delkontrakters værdi, og det andet findes i art. 44 og omhandler inddeling i 

delkontrakter. Indledningsvis vil art. 5, stk. 7 belyst i forhold til det tidligere direktiv 93/89/EØF, 

det nuværende direktiv 2004/18/EF. 

Inddeling i delkontrakter er en af de ændringer, som lovforslaget vil medføre i tilfælde af 

ratificering af lovforslaget om modernisering af udbudsdirektiverne. Som gennemgået tidligere går 

dette forslag bl.a. ud på, at der så vidt muligt skal ske inddeling i delkontrakter jf. art. 44 stk. 1, med 

det formål at fremme SMV’ers mulighed for at deltage og øge konkurrencen. Derudover gives der 

en mulighed for at begrænse antallet af delkontrakter, som kan tildeles en tilbudsgiver, forudsat 

maksimumsantallet er angivet i udbudsbekendtgørelsen eller i opfordringen til at bekræfte 

interessetilkendegivelsen jf. art. 44 stk. 2. Bestemmelsen i 44 stk. 1 om inddeling i delkontrakter vil 

blive analyseret i forhold til ligebehandlingsprincippet, sammenholdt med art. 84 om tilsynsorgan. 

Efterfølgende vil bestemmelsen i art. 44 stk. 2 om begrænsning af tildeling af delkontrakter blive 

analyseret i henhold til tildelingskriterierne i art. 66 i lovforslaget(art. 53 i nuværende 

udbudsdirektiv).   
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8.4.1. Beregning af delkontrakters anslåede værdi og kunstigopdeling 

Lovforslagets art. 5, stk. 7 er ikke et nyt tiltag, som lovforslaget medbringer. Bestemmelsen er for 

så vidt uændret hvad angår beregning af delkontrakter i henhold til tærskelværdierne. I det tidligere 

udbudsdirektivs art. 14, stk. 10
198

 og nuværende gældende udbudsdirektivs art. 9 stk. 5
199

 er 

målsætningen med bestemmelsen at klarlægge, hvorledes tærskelværdien skal beregnes i forhold til 

delkontrakter. Bestemmelsen i begge nævnte direktiver har til formål at forhindre kunstig opdeling 

af kontrakter for derved at omgå udbudspligt på fællesskabsplan. I lovforslaget fremgår 

bestemmelsen om delkontrakter i art. 5, stk. 7.  

Opdeling af kontrakter kan anses som en måde, ordregivere forsøger at omgå udbudsdirektiverne på 

ved at opdele kontrakterne i flere dele og derved formindske værdien af de enkelte kontrakter, 

således at de ikke overstiger tærskelværdierne i henhold til art. 7 i det nuværende udbudsdirektiv.
200

  

En traktatbrudssag mod Frankrig
201

 omhandlede Syndicat départemental d’électrification de la 

Vendée (herefter Sydev), som er et foretagende, der på departementsniveau består af de forskellige 

fælleskommunale sammenslutninger med ansvar for elforsyninger. Sydev sendte d. 21. december 

1994 37 udbudsbekendtgørelser til offentliggørelse i Bulletin officiel des annonces des 

marchéspublic (herefter BOAMP).
202

 Udbudsbekendtgørelserne var ens i beskrivelse af arbejdets 

udførelse på elnettet, det eneste forskel i udbudsbekendtgørelserne var angivelsen af de pågældende 

fælleskommunale sammenslutninger.
203

 Opdelingen medførte, at seks af de væsentligste 

udbudsbekendtgørelser blev offentliggjort på fællesskabsplan, og de resterende kontrakter og 

delkontrakter blev offentliggjort i BOAMP.
204

 

Kommissionen tilstillede de franske myndigheder en åbningsskrivelse den 17. januar 1996, hvor 

den meddelte, at den gjorde indsigelse mod opdeling af arbejderne på forskellige kontrakter, 
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eftersom kommissionen fandt, at de omtvistede kontrakter var dele af ét enkelt arbejde. Dermed 

manglede to tredjedele af delarbejderne at blive offentliggjort på fællesskabsplan.
205

  

Den franske myndighed bestred, ved en skrivelse af den 14. juni 1996, at de havde handlet 

retsstridigt og gjorde gældende, at pågældende kontrakter ikke var kunstigt opdelt, men var blevet 

indgået af hver af de pågældende fælleskommunale sammenslutninger. Den franske myndighed 

anser hver kontrakt som selvstændig og har derfor offentliggjort seks af udbudsbekendtgørelserne 

på fællesskabsplan., da de resterende udbudsbekendtgørelser er under tærskelværdierne og dermed 

ikke udbudspligtige.  

Kommissionens anbringender vedrørende tvisten om kunstig opdeling af kontrakten er, at de 

omtvistede kontrakter er blevet indgået i strid med direktivets
206

 art. 14 stk. 1, 10 og 13 om 

beregning af kontraktens samlede værdi, samt art. 21, 24 og 25. Kommissionen mener, at det reelt 

er dele af ét enkelt arbejde, som både teknisk og geografisk er blevet kunstigt opdelt, hvilket er en 

overtrædelse af direktivets bestemmelser om tærskelværdier, offentliggørelse og ligebehandling af 

de bydende.
207

 

I dommens afgørelse får kommissionen medhold i dens anbringender. Domstolen udtaler at ”det må 

i den forbindelse konstateres, at når der er sket en ufuldstændig offentliggørelse på fællesskabsplan 

af kontrakter om elforsyning, som direktivet finder anvendelse på¨, er virksomheder fra de øvrige 

medlemsstater ikke sat i stand til at træffe en beslutning under hensynstagen til alle de relevante 

forhold. Som de burde have kendskab til. Omvendt har de virksomheder, som har kunnet benytte 

BOAMP, hvoraf de fleste sandsynligvis var hjemmehørende i den medlemsstat, hvori kontrakterne 

om elforsyning er blevet indgået, rådet over oplysninger om det nøjagtige omfang af arbejdet 

vedrørende elforsyningsarbejdet.
208
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EU-domstolen kom derfor frem til, at Den Franske Republik har tilsidesat sine forpligtigelser i 

henhold til direktivets art. 4, stk. 2
209

 om forskelsbehandling.
210

 Dette støttes ligeledes af præmis 

107 i nærværende sag, hvor domstolen udtaler, at bestemmelsen i direktivets art. 4, stk. 2 ligeledes 

gælder for potentielle bydende, hvor det derfor konstateres, at forbud mod forskelsbehandling finder 

anvendelse under alle faser af en udbudsprocedure.
211

 

På baggrund af det foregående konstaterer domstolen ligeledes, at Den Franske Republik ligeledes 

har tilsidesat sine forpligtigelser i henhold til direktivets art. 14, stk. 1, 10 og 14, art. 21, stk. 1 og 5. 

art. 24, stk. 1 og 2, samt art. 25, stk. 5.
212

 Domstolen finder dermed, at der er sket kunstig opdeling 

af arbejdet.
213

 

Denne dom belyser, at ordregivende myndigheder kan fristes til at opdele kontrakter for at omgå 

udbudsdirektivets anvendelsesområde ved at foretage kunstige opdelinger og fremføre de enkelte 

dele som værende selvstændige. Lovforslaget ændrer ikke på, at der fortsat ikke må foretages 

kunstig opdeling af en kontrakt for at omgå udbudsdirektivets anvendelsesområde. Der er derimod 

indført en ny bestemmelse i art. 44, hvor der i stk. 1 tilskyndes til at der foretages inddeling i 

delkontrakter. 

8.5. Art. 84 – I strid med ligebehandlingsprincippet? 

I det følgende vil det blive undersøgt, om art. 84 om tilsynsorgan er i strid med 

ligebehandlingsprincippet. Til vurdering af dette vil art. 44 stk. 1 ligeledes blive inddraget, da det er 

en relevant bestemmelse til vurdering af dette spørgsmål.  

 

Art. 44, stk. 1 lyder således: 

Offentlige kontrakter kan underopdeles i homogene eller heterogene delkontrakter. For kontrakter 

med en værdi, der svarer til eller er højere end tærsklerne i artikel 4, men ikke mindre end 500 000 

EUR, fastlagt i overensstemmelse med artikel 5, skal, den ordregivende myndighed, hvis den finder 

                                                 
209

 93/38/EØF 
210

 Sag 16/98, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik., Domstolens dom af den 5. 

oktober 2000, præmis 112, Saml. 2000 I-08315 
211

 Sag 16/98, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik., Domstolens dom af den 5. 

oktober 2000, præmis 107, Saml. 2000 I-08315 
212

 Sag 16/98, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik., Domstolens dom af den 5. 

oktober 2000, præmis 113, Saml. 2000 I-08315 
213

 Sag 16/98, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik., Domstolens dom af den 5. 

oktober 2000, præmis 114, Saml. 2000 I-08315 



88 

 

det uhensigtsmæssigt at opdele kontrakten i delkontrakter, i udbudsbekendtgørelsen eller i 

opfordringen til at afgive tilbud afgive en forklaring af grundene herfor.  

Af vores fremhævning i ovenstående bestemmelse fremgår det, af ordlyden at bestemmelsen sigter 

på at offentlige kontrakter som udgangspunkt skal være opdelt i delkontrakter. Baggrunden for den 

nye bestemmelse i lovforslagets art. 44, stk. 1 fremgår af afsnittet om begrundelse til lovforslaget, 

nærmere bestemt i afsnit 6.2.3. om bedre adgang for SMV’er. Heri fremgår det at ”De ordregivende 

myndigheder vil blive opfordret til at opdele offentlige kontrakter i – homogene og heterogene – 

delkontrakter for at gøre dem lettere tilgængelige for SMV’er. Hvis de ikke gør dette, skal de afgive 

en forklaring herom”.
214

  

Ovenstående viser, at formålet med bestemmelsen i art. 44, stk. 1 er at fremme SMV’ers deltagelse. 

I den forbindelse er der en yderligere bestemmelse, som det er relevant at inddrage i denne 

sammenhæng, da der kan rejses nogen tvivl om, hvorvidt den er i overensstemmelse med 

ligebehandlingsprincippet. Pågældende bestemmelse findes i art. 84 om offentligt tilsyn og 

omhandler, at medlemsstaterne skal udpege et uafhængigt organ, som fører tilsyn med 

gennemførelsesforanstaltninger.
215

 Dette organ skal udarbejde en årlig rapport, hvori der bl.a. skal 

være en årlig angivelse af små og mellemstore virksomheders succesrate med hensyn til indgåelse 

af offentlige kontrakter. Såfremt det viser sig, at succesraten er lavere end 50 % med hensyn til 

værdien af kontrakterne, skal rapporten indeholde en analyse af grundene hertil.  

Det fremgår således direkte af art. 84, stk. 2 a, at der er en målsætning om, at SMV’er skal have en 

succesrate på 50 %. Det betyder at man igennem nogle instrumenter vil forsøge at forbedre 

SMV’ers muligheder for at opnå det tilsigtede mål i art. 84, stk. 2 a. Et af de instrumenter er, som 

belyst tidligere, opdeling af delkontrakter, hvis formål åbenlyst er angivet jf. ovenstående afsnit.  

I tidligere afsnit om reservering af kontrakter i nærværende afhandling fremgår det, at det ikke er 

muligt at reservere kontrakter til særlige virksomheder. EU er ikke fortaler for at reservere 

markeder, eftersom det vil stride mod princippet om ligebehandling af tilbudsgivere, hvilket er en 

grundlæggende søjle i EU’s regler om offentligt indkøb. I mangel af denne mulighed i EU tyder det 

på, at lovgivere, i forbindelse med lovforslaget til det nye udbudsdirektiv, forsøger at komme så tæt 

på reservation af kontrakter til SMV’er som muligt, uden at det strider mod 
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ligebehandlingsprincippet. Indikationen på dette er, at lovgiverne igennem målsætninger, 

sammenholdt med den årlige rapport fra tilsynsorganet, vil forsøge at presse medlemsstaterne til at 

give SMV’er positiv særbehandling, således at den årlige målsætning på 50 % nås. Det 

understreges, at der ikke drages nogen sikre konklusioner på dette pga. den manglende 

gennemførelse af lovforslaget og dermed også manglende praksis. Dog påpeges det, at 

medlemsstaterne formentlig vil blive presset til i højere grad at tilpasse udbudsmaterialet, så det 

bliver mere SMV-venligt. Det kan i sidste ende påvirke tildelingen til fordel for SMV og dermed 

vise tendenser til reservation, da medlemsstaterne er vel vidende om målsætningen på 50 % 

succesrate for SMV’er.  

8.6. Tildeling af delkontrakter 

I dette afsnit vil analysen af art. 44 fortsætte, eftersom den indeholder et andet aspekt i art. 44 stk. 2 

og 3, som har betydning for SMV’ers situation. De omtalte bestemmelser lægger op til nogle 

mulige problemstillinger, som søges besvaret med henblik på at klarlægge, om bestemmelsen er i 

overensstemmelse med tildelingskriterierne i lovforslagets art. 66 stk. 1 a og b. 

Bestemmelsen i art. 44, stk. 2 giver de ordregivende myndigheder muligheden for at begrænse 

antallet af delkontrakter, der kan tildeles til en tilbudsgiver. Bestemmelsen lyder som følger: 

”De ordregivende myndigheder kan, selv når muligheden for at afgive tilbud på alle delkontrakter, 

der er anført, begrænse antallet af delkontrakter, der kan tildeles til en tilbudsgiver, forudsat at 

maksimumsantallet er angivet i udbudsbekendtgørelsen eller i opfordringen til at bekræfte 

interessetilkendegivelsen. De ordregivende myndigheder fastsætter og anfører i 

udbudsdokumenterne de objektive og ikkediskriminerende kriterier eller regler for tildeling af 

forskellige delkontrakter, hvor anvendelsen af de valgte tildelingskriterier ville resultere i, at en 

tilbudsgiver får tildelt flere delkontrakter end maksimumsantallet”.
216

 

Muligheden for at begrænse antallet af delkontrakter, som tildeles en tilbudsgiver, er et godt værktøj 

til at sikre, at delkontrakter fordeles på flere tilbudsgivere, og det må formodes, at SMV’er hermed 

får en bedre mulighed for at deltage, hvilket vil fremme deres incitament til at deltage i udbud i 

højere grad. Ud over den umiddelbare fordel, som det formodes, at denne bestemmelse vil medføre, 

så finder vi, at der er to problemer forbundet med bestemmelsen, som er værd at have for øje. Det 
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ene problem er i forhold til tildelingskriterierne i lovforslagets art. 66 stk. 1 a og b samt 

ligebehandlingsprincippet. Det andet problem er i forhold til karteldannelse. I det følgende vil disse 

to problemstillinger blive nærmere beskrevet og belyst. 

8.6.1. Tildelingskriterierne 

Den ordregivende myndighed har to mulige tildelingskriterier, den kan tildele en kontrakt på 

baggrund af: 

1. Det økonomisk mest fordelagtige, jf. art. 66 stk. 1 a. 

2. Eller de laveste omkostninger/den laveste pris, jf. art. 66 stk. 1 b. 

Dette er derfor fortsat uforandret i lovforslaget, sammenlignet med det nuværende gældende 

udbudsdirektiv. Det nye tiltag i art. 44, stk. 2 har dog en indvirkning på kriterier for tildeling af 

kontrakt, da den ordregivende myndighed har mulighed for at begrænse tildelingen af delkontrakter 

til en tilbudsgiver. Dette er som udgangspunkt ikke et problem, da det ikke stiller nogen særlige 

virksomheder bedre end andre til at starte med, eftersom den ordregivende myndighed skal angive i 

udbudsmaterialet, at de agter at foretage en sådan begrænsning af antal tildelte kontrakter. Der kan 

dog være nogle modstridende udfald i tildelingsfasen i forhold tildelingskriterierne. I det følgende 

vil problematikken med art. 44 stk. 2 blive illustreret og forklaret. 

 

Figur 4: Problemet med begrænsning af mulige tildelinger pr. tilbudsgiver 

  

Et scenarie kan være, at den ordregivende myndighed opdeler en kontrakt i flere delkontrakter, fx 

som ovenstående figur illustrerer i fire dele, og samtidig bestemmer, at en virksomhed højst kan 

tildeles to delkontrakter til en tilbudsgiver med tildelingskriteriet laveste pris jf. art. 66, stk. 1 b.  
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Dette scenarie kan medføre, at Virksomhed 1 i princippet kan tilbyde laveste pris for alle fire 

delkontrakter i forhold til sine konkurrenter, men Virksomhed 1 bliver som følge af muligheden i 

art. 44 stk. 2 forhindret i at vinde alle fire delkontrakter. Dette gør, at andre virksomheder får 

muligheden for at vinde kontrakterne på trods af, at de ikke formår at levere ydelsen til lavere pris 

end Virksomhed 1.  

Det betyder, at hvis man ser på de enkelte delkontrakter isoleret set, så vil man i dette tilfælde ikke 

ende med den optimale kontrakt i alle tilfælde, hvilket er i modstrid med art. 66 stk. 1 om 

tildelingskriterier, da man ikke tilgodeser den tilbudsgiver, som har afgivet det bedste tilbud i 

henhold til tildelingskriterierne. Dette betyder ligeledes, at der er en fare for, at 

ligebehandlingsprincippet overtrædes, når man ser på de enkelte delkontrakter isoleret set.  

8.7. Karteldannelse 

I en undersøgelse af SMV’ers adgang til offentligt indkøb,
217

 blev det undersøgt, hvilke faktorer der 

har indflydelse på, at SMV’er vinder kontrakter. Undersøgelsen konkluderer, at jo større værdi 

kontrakten har, desto mindre er sandsynligheden for, at SMV’er kan vinde kontrakten.
218

 Ifølge 

undersøgelsen fører den europæiske indkøbscentral ofte til, at større kontrakter inddeles i lige så 

mange dele, som der er større aktører på markedet.
219

 Dette medfører, at der i højere grad dannes 

karteller, eftersom det gøres nemmere, når antallet af delkontrakter er det samme som antallet af 

tilbudsgivere.
220

 Derfor bør kontrakter opdeles i færre dele, end der er potentielle tilbudsgivere, for 

at undgå karteldannelse. Men konsekvensen af, at større kontrakter inddeles i færre delkontrakter, 

bliver, at SMV’ers muligheder for at vinde de kontrakter mindskes, idet det konkluderes, at de fleste 

SMV’er ikke har kapacitet til at konkurrere i det meget konkurrenceprægede miljø.
221

 Ifølge 

rapporten er indikationen på SMV’ers manglende evne til at konkurrere om større kontrakter, at 

deres sandsynlighed for at vinde kontrakter øges, jo mindre kontraktværdien er.
222

 

I denne sammenhæng indikerer ovenstående undersøgelse, at det formentlig vil være mere nyttigt, 

at større kontrakter ikke inddeles i delkontrakter. Det vurderes, at opdeling giver anledning til 

karteldannelse, eftersom SMV’er vil have svært ved at konkurrere på det europæiske marked hvad 
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angår de større kontrakter, selv i tilfælde af, at de større kontrakter opdeles. Undersøgelsen peger 

på, at de ordregivende myndigheder bør opdele større kontrakter i færre dele, end der er 

tilbudsgivere, da det modvirker karteldannelse og dermed forøger konkurrencen.
223
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Kapitel 9 – Komparativ analyse af SMV’er i USA og EU 

9.1. Indledning 

I denne kapitel vil vi inddrage de retspolitiske hensyn, som man har for SMV’er i USA og EU. 

Dernæst foretages der en komparativ analyse af håndteringen af SMV’er i de pågældende markeder, 

herunder den samfundsøkonomiske efficiens.  

Til sidst vil der blive foretaget en komparativ undersøgelse af den europæiske og den amerikanske 

model for at finde ud af, hvilken model der er bedst i et samfundsøkonomisk perspektiv.  

9.2. SMV’er i USA 

9.2.3. Målsætninger og reservation  

I USA har man haft tradition for at reservere kontrakter til SMV’er siden slutningen af 1940’erne, 

hvor Kongressen besluttede, at SMV’er skal tildeles en rimelig andel af kontrakterne. Ordningen 

gik under navnet ”Fair Share”. Baggrunden for denne ordning er kort fortalt, at SMV’er under 

Anden Verdenskrig og Korea-krigen blev nægtet kontrakter, hvilket medførte store tab hos SMV’er 

samt en forringelse af konkurrencen på det amerikanske marked. I lovgivningen var det ikke 

defineret, hvor stor en andel denne ”rimelige andel” skulle udgøre, hvilket medførte at SMV’ers 

andel svingede mellem 16 og 32 % de efterfølgende 10 år efter lovens vedtagelse.
224

 I 1978 blev det 

gennem ændringsforslaget til ”Small Business Act” vedtaget, at de forskellige myndigheder skulle 

have en bestemt årlig målsætning om indkøb hos SMV’er. Senere hen, i 1988, blev ”The Business 

Opportunity Development Act” gennemført. Her var der sat et mål om, at 20 % af kontrakterne 

skulle tildeles til SMV’er. Målsætningen blev forhøjet yderligere til 23 % i 1997 ved ”The Small 

Business Reauthorization Act”.
225

  

Sideløbende med ovenstående blev det i 1984 af OFPP (Office of Federal Procurement Policy) 

vedtaget, at de fleste kontrakter over en værdi af $100.000 blev reserveret til SMV’er, forudsat at 

der var den tilstrækkelige konkurrence.
226

 Dette er nu ændret til $150.000 i henhold til FAR.
227
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Kravet om tilstrækkelig konkurrence indebærer, at den ordregivende myndighed har en forventning 

om, at de kan opnå tilbud fra mindst to eller flere tilbudsgivere, som er konkurrencedygtige i 

forhold til markedspris, levering og kvalitet.
228

 

I 1994 begyndte kongressen at udvide reservationsordningen til SMV’er, hvor det blev besluttet, at 

alle kontrakter mellem $2.500 og $100.000 skulle reserveres til SMV’er.
229

 (nu reguleret til mellem 

$3.000 og $150.000).  

9.2.4. SBIR-ordningen  

SBIR-ordningen i USA har til formål at fremme indenlandske SMV’er i offentlige udbud, ved at 

man fra de forskellige myndigheder giver en støtte til deres videnskabelige og teknologiske 

innovation. Rent praktisk sker dette ved, at myndigheder som har budgetteret $100.000.000 på 

forskning og udvikling, skal øremærke 2,5 % af udgifterne til SMV’er for innovation og 

udvikling.
230

 Det foregår således, at myndighederne i stedet for at sende opgaver i udbud opridser et 

problem, som de gerne vil have løst i en meget åben proces. En række små virksomheder kommer 

så med deres forslag til, hvordan opgaven kan løses, hvor de konkurrerer om at finde det bedste svar 

på problemstillingen. SBIR-ordningen er opdelt i tre faser, og i alle disse faser gives der støtte til 

SMV’er. Dette betyder, at man følger deres udvikling fra start til slut.
231

  

9.3. Komparativ analyse af gældende ret i USA og EU 

Ovenstående giver et billede af USA’s tilgang til at fremme SMV’ers konkurrencedygtighed. Den 

amerikanske lovgivning har, i modsætning til den europæiske, ikke den begrænsning, at man ikke 

kan reservere markeder/kontrakter til bestemte virksomheder. Dette bestemmes i FAR (Federal 

acquisition Regulation), hvor reservering af kontrakter til SMV’er har hjemmel.
232

  I EU vil det 

stride imod grundlæggende principper samt konkurrencelovgivningen, hvilket umuliggør, at man i 

EU kan benytte sig af den amerikanske model. Denne barriere har man ikke i USA og derfor har 

lovgiverne større råderum i USA til at regulere markederne til fordel for at fremme SMV’ers 

position i det amerikanske marked. Det kan fremstilles således, at der i den europæiske lovgivning 
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er mulighed for at fremme SMV’er igennem en masse tiltag, som giver SMV’er større incitament til 

at deltage i udbud. Det gælder fx nedbringelse af de administrative byrder, nedbringelse af de 

videnskabelige barrierer gennem rådgivning osv. Men en direkte opdeling af markedet vil være i 

strid med grundprincipperne i den europæiske traktat. Denne begrænsning findes ikke i USA. Det 

betyder, at der i USA både kan foretages initiativer til fremme SMV’ers incitament for deltagelse, 

som vi ser i EU, og direkte reservation af kontrakter til SMV’er.  

9.4. Samfundsøkonomisk efficiens  

I USA og EU har man forskellige retsregler, hvad angår tildeling af kontrakter til SMV’er. 

Spørgsmålet er, hvordan de forskellige retlige reguleringer i disse markeder øger eller reducerer den 

samfundsøkonomiske velfærd. Det er lovgivernes ansvar ifølge retsøkonomien, at lovgiverne bør 

anvende reguleringer, som er med til at give markedsaktørerne de optimale incitamenter for, at få en 

maksimal samfundsmæssig velfærd. I retsøkonomien er begrebet velfærd meget centralt, og derfor 

vil det være hensigtsmæssigt at redegøre for dette begreb. Den samfundsmæssige velfærd er 

opfyldt, når samfundets ressourcer bliver allokeret derhen, hvor de tillægges størst værdi.
233

 I 

velfærdsøkonomien opererer man med to efficienskriterier, Pareto og Kaldor Hicks. I det følgende 

tages der udgangspunkt i Pareto-kriteriet. Pareto-efficiens betegner en situation, hvor ressourcerne 

er fordelt således, at en omfordeling ikke kan foretages, uden at mindst en agent i økonomien stilles 

dårligere end i udgangspunktet. Der er derimod en Pareto-forbedring, hvis en ændret retstilstand vil 

medføre, at nogle agenter i økonomien bliver stillet bedre, uden at andre herved bliver stillet 

dårligere.
234

 

Sammenfattes Pareto-kriteriet i forhold til det amerikanske og europæiske marked, kan det 

konkluderes, at gældende ret og markedsopdeling for udbud i USA ikke er en Pareto-efficiens 

tilstand. Dette kan begrundes med, at man i USA har en kutyme for at reservere markeder til 

SMV’er, hvilket betyder, at de store virksomheder stilles dårligere, eftersom dele af markeder 

fratages de store virksomheder.  

I EU kommer lovforslaget formentlig til at betyde, at der vil ske en omfordeling af samfundets 

ressourcer. Her kan der ikke reserveres markeder til SMV’er på grund af ligebehandlingsprincippet, 
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men man vil, som det fremgår af afsnit 6.2.7., skabe målsætninger om, at SMV’er opnår en forhøjet 

deltagelse i EU-udbud. Lovforslaget har især til formål at optimere SMV’ers situation på markedet, 

dvs. man har forsøgt at stille SMV’er bedre end deres nuværende udgangspunkt, men uden at stille 

større virksomheder dårligere. Dette kan sammenlignes med et marked, hvor der er en Pareto-

forbedring. I lovforslaget er der en række bestemmelser, som har til hensigt at forbedre SMV’ers 

situation. Men disse bestemmelser er ikke til ugunst for større virksomheder. Her kan eksempelvis 

nævnes lempelsen af de administrative byrder, som vil gavne SMV’er såvel som større 

virksomheder.  

9.5. Hvilken model kan bedst betale sig? 

Det skal klarlægges, at man i USA, i modsætning til Europa, ikke har en enkeltstående definition af 

SMV’er. Det betyder, at definitionen afviger fra industri til industri. SBA Office of Advocacy har 

defineret SMV’er i USA som værende virksomheder med maksimalt 500 ansatte.
235

 Dette er ikke 

foreneligt med den europæiske definition af SMV’er i EU, hvor det bliver defineret som 

virksomheder med maksimalt 250 ansatte.
236

 En nærmere definition af SMV’er i EU og USA 

fremgår af afsnit 2.3.  

Markedsandelen for SMV’er er mere eller mindre identisk på det amerikanske og europæiske 

marked, hvor SMV’er udgør henholdsvis 99,9 % i USA
237

 og 99 % i EU.
238

 

9.5.1. Fordele og ulemper ved den amerikanske model 

Fordelen ved den amerikanske model er, at den giver lovgiverne flere muligheder for at regulere på 

markedet. De har både mulighed for at reservere kontrakter, og dermed stille SMV’er bedre, og for 

at foretage en masse initiativer, som ligner den europæiske model. En anden fordel, man har i den 

amerikanske model, er, at man giver støtte til SMV’er igennem SBIR–programmet. Her reserverer 

man 2,5 % af myndighedernes budget som et bidrag til SMV’ers forskning og udvikling.
239

 Denne 

ordning medfører, at SMV’er bliver mere innovative. Dette er i sidste ende fordelagtigt for 
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samfundet, da det er med til at fremme teknologien, produkterne samt infrastrukturen, og det kan 

yderligere være med til at skabe nye markeder.   

Ulempen ved den amerikanske model er, at man igennem regulering påvirker konkurrencen på 

markedet, når man reserverer kontrakter til bestemte grupper. Det kan have betydning for de enkelte 

kontrakter ved, at man gennem reservation ikke kan være sikker på, at kontrakten ender hos den 

tilbudsgiver, som kan levere ydelsen til den bedste pris og kvalitet. Det medfører, at man gennem 

reservation af kontrakter løber en risiko for, at man ikke nødvendigvis allokerer samfundets midler 

der, hvor de giver størst værdi.  

9.5.2. Fordele og ulemper ved den europæiske model 

Fordelen ved den europæiske model er, at man har grundlæggende principper om ikke at 

forskelsbehandle de forskellige parter, hvilket er med til at beskytte konkurrencen på markedet. Den 

europæiske model sigter i højere grad på at styrke SMV’ers konkurrencedygtighed gennem 

initiativer, der skal mindske de barrierer, SMV’er oplever. Man forsøger dermed at gøre SMV’er 

mere efficiente i allokeringen af deres midler, så de fx kan bruge færre midler på administrative 

byrder og mindske deres afhængighed af ekstern ekspertise m.m. Den europæiske model tilgodeser 

ikke visse virksomheder frem for andre, hvilket forøger den samfundsmæssige velfærd.  

Ulempen ved den europæiske model er, at man ikke kan foretage initiativer, der med sikkerhed vil 

have stor indvirkning på SMV’ers situation på kort sigt. Man kan ikke med sikkerhed estimere, 

hvor stor en indvirkning det nye lovforslag vil have på SMV’ers succesrate. Dette problem ville 

man ikke have, hvis det var muligt at reservere kontrakter til SMV’er, da man her blot bestemmer, 

at en vis andel af kontrakterne skal være forbeholdt SMV’er. En anden ulempe ved den europæiske 

model er reglen om statsstøtte. Denne regel går ud på, at man ikke må give støtte til bestemte 

virksomheder. Denne mulighed har man i USA, og man benytter den i høj grad, bl.a. i SBIR-

ordningen. I EU anser man SMV’er for at være innovative. Det er derfor en ulempe med 

statsstøttereglen, da man ikke omfavner deres ekspertise i samme grad, som man gør i USA. Ved at 

give statsstøtte til SMV’er til forskning og udvikling forøges SMV’ers incitament til at være mere 

innovative, da de får mod og økonomisk opbakning til at satse innovativt. Desuden får 

myndighederne nyskabende løsninger på deres problemer, og dette er centralt for deres evne til at 

løfte opgaver.  
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9.5.3. SMV’ers resultater i USA og EU 

USA har, sammenlignet med EU, i en længere periode haft fokus på at forbedre SMV’ers position 

gennem støtteprogrammer og reservering. I USA startede de første programmer i 1940’erne, mens 

man i EU begyndte at tage initiativer til at fremme SMV’er i løbet af 1980’erne. 

På trods af, at USA har haft fokus på at fremme SMV’er i en længere periode gennem reservation 

og støtte, så klarer SMV’er sig bedre i EU, vurderet ud fra SMV’ers succesrate i de respektive 

markeder i året 2005. Ifølge en analyse, foretaget af GHK og Technopolis og koordineret af Europa 

Kommissionen, vinder SMV’er i USA 23 % af de primære kontrakter, mens SMV’er i EU vinder 

42 % af de primære kontrakter, målt på den samlede andel af kontraktværdi.
240

 

Resultatet er bemærkelsesværdigt, idet man umiddelbart måtte forvente, at SMV’er i USA ville 

have en større andel af de primære kontrakter, eftersom der reserveres kontrakter til SMV’er. Hvis 

der ses bort fra andre faktorer, som kan have indflydelse på SMV’ers resultat, så kan det 

konkluderes, at den europæiske model er bedre egnet til at fremme SMV’ers deltagelse i udbud. En 

forklaring på SMV’ers mindre gode resultat i USA kan være, at kontrakter i USA generelt set er 

større, end de er i EU. Derfor har SMV’er ikke kapacitet til at byde på dem i samme grad, som 

SMV’er har i EU, hvilket kan være med til at forklare resultatet. En indikator for dette er, at den 

reelle definition af SMV’er i USA varierer fra industri til industri. Derfor kan den reelle succesrate 

for SMV’er være højere, end analysen konkluderer.  

Der kan dog også argumenteres for, at den amerikanske tilgang med støtte og reservation er bedre 

egnet til at fremme SMV’er. Dette har EU på forhånd helt udelukket på grund af 

ligebehandlingsprincippet. Det, som taler for, at den amerikanske model er bedst egnet til SMV’er, 

er, at SMV’er til at starte med ikke har det samme udgangspunkt, som store virksomheder har. Her 

tænkes der i særlig grad på den økonomiske og ressourcemæssige kapacitet. Man kan derfor 

argumentere for, at en tilnærmelse af ligebehandling vil blive imødekommet ved at stille SMV’er 

bedre end deres udgangspunkt, således at konkurrencen om kontrakterne baseres på virksomhedens 

kundskaber, innovation og viden frem for et urimeligt udgangspunkt, som på forhånd afskriver en 

masse virksomheder. Derfor kan der sættes spørgsmålstegn ved, om ligebehandlingsprincippet i 
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dette tilfælde er med til at skabe lige muligheder, eller om det bidrager til en skævvridning af 

forholdet mellem de forskellige virksomhedsstørrelser.  
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Kapitel 10 – Konklusion  

Igennem afhandlingen har vi fundet frem til, at udbudsmarkedet har en række udfordringer, som 

alle virksomhedsstørrelser lider under. Dog er SMV’er qua deres størrelse særligt ramt af 

hindringerne, hvilket er med til at begrænse deres konkurrenceevne til at vinde udbudskontrakter. 

De mest nævneværdige hindringer for SMV’er er transaktionsomkostninger, store kontraktværdier 

samt manglende specialviden inden for udbudsreglerne. I udbudsdirektivet er der en række 

bestemmelser, som muliggør, at SMV’er kan få lettere ved at deltage i EU-udbud. Det gælder for 

eksempel muligheden for underentreprise, og at en tilbudsgiver kan basere sig på andre 

virksomheders finansielle, tekniske og økonomiske formåen. Problemet ved disse muligheder er, at 

den ordregivende myndighed skal tillade det i udbudsmaterialet, hvilket kan begrænse antallet af 

kontrakter, som SMV’er kan byde ind på. I lovforslaget forsøger man at imødegå problemet ved at 

stille krav til opdeling af kontrakter. Dette kan stadig undgås af de ordregivende myndigheder, 

såfremt man kan begrunde den manglende opdeling af kontrakterne. Lovforslaget vil formentlig 

stille SMV’er bedre, idet det stiller mindre skærpede krav til tildelingskriterier, samtidig med at 

antallet af kontrakter bliver forøget. Der er foreslået en masse ændringer i udbudsdirektivet for at 

fremme SMV’er, og vi har fundet frem til, at de fleste ændringer åbenlyst ikke strider imod 

ligebehandlingsprincippet. Vi kan derimod konkludere at der er mulige problemer forbundet med 

art. 44. stk. 2 i lovforslaget om, at den ordregivende myndighed kan begrænse antallet af tildelinger 

af delkontrakter til én tilbudsgiver. Denne ændring kan stride imod ligebehandlingsprincippet. Her 

har vi fundet frem til, at der kan opstå situationer, hvor bestemte tilbudsgivere bedst kan 

imødekomme tildelingskriterierne, fx laveste pris, men fratages muligheden for at få kontrakten. 

Det kan ske i de tilfælde, hvor den ordregivende myndighed med hjemmel i art. 44, stk. 2 begrænser 

antal mulige tildelinger af kontrakter til én tilbudsgiver. Derudover har vi fundet ud af, at man ikke 

kan reservere kontrakter til SMV’er i EU grundet ligebehandlingsprincippet. I Du pont-sagen gjorde 

Domstolen det klart, at man ikke kan reservere kontrakter til visse virksomheder fra bestemte 

regioner. Derfor vil Domstolen formentlig komme til det samme resultat, hvis en medlemsstat 

reserverer kontrakter til visse virksomhedsstørrelser.  

I den økonomiske analyse fandt vi frem til, at tilbudsgivere har høje transaktionsomkostninger ex 

ante, hvilket er en stor barriere for SMV’er. Men i lovforslaget sigter man efter at formindske de 

administrative byrder, hvilket vil forøge SMV’er incitamenter til at deltage i EU-udbud. Desuden 

vil formindskelsen af administrative byrder føre til, at SMV’er ikke løber en lige så høj risiko ved 

deltagelse. Hvis lovforslaget vedtages, vil ex ante omkostningerne kunne blive formindsket. Det 
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skyldes, at loven bl.a. medfører oprettelse af videncentre i medlemsstaterne. Disse skal rådgive 

virksomheder om økonomiske og juridiske forhold ved deltagelse i EU-udbud.  

I SCP-analysen vedrørende den nuværende markedsstruktur blev konklusionen fra 

transaktionsomkostningsteorien bekræftet. SCP-analysen viser ligeledes, at de administrative byrder 

er et stort problem for SMV’er. Dog viser det samtidig, at store virksomheder ligeledes anser de 

administrative byrder som værende høje. I SCP-analysen undersøgte vi også de andre barrierer, som 

har været gennemgående i afhandlingen. Her fandt vi frem til, at stor kontraktværdi er den barriere, 

som skaber den største ubalance i forhold til tildelte kontrakter. Baggrunden for det findes i tabel 1 i 

kapitel 7. Her viser det sig, at 22 % af mikrovirksomhederne anser dette som værende et problem, 

mens blot 1 % af de store virksomheder deler denne opfattelse. Det afspejler sig også i resultatet af 

tildelte kontrakter med stor værdi, hvor mikrovirksomheder har en succesrate mellem 2 og 4 % i 

årene 2006 til 2008. Dette er med til at bekræfte, at SMV’er lider meget, når det gælder 

konkurrencedygtighed på de store kontrakter. SCP-analysen viser overordnet set, at det er 

mikrovirksomhederne, som lider mest under barriererne, hvilket er signifikant at fremhæve, 

eftersom de udgør 92 % af alle virksomheder i EU. 

Til sidst foretog vi en SCP-analyse vedrørende den forventede indvirkning af lovforslaget i tilfælde 

af, at det bliver gennemført. Her fandt vi frem til, at lovforslaget vil have positiv indvirkning på 

SMV’ers deltagelse på grund af indførelsen af videncentre. Desuden fandt vi frem til, at SMV’ers 

muligheder for at deltage i udbud øges ved, at lovforslaget lægger op til opdeling af kontrakter i 

højere grad end den nuværende regulering. Det vil betyde, at der vil være flere kontrakter i udbud, 

hvor SMV’er ikke på forhånd er afskrevet på grund af deres begrænsede kapacitet.  

 

I den integrerede analyse fandt vi frem til, at man i USA og EU har forskellige retspolitiske hensyn 

og tilgange til at fremme SMV’ers markedsadgang. Forskellen i reguleringerne er, at man i USA 

reserverer kontrakter samt yder støtte til SMV’er, mens man i EU fokuserer på de problemstillinger, 

SMV’er oplever før kontraktindgåelse, for at fremme deres incitament. Vi kan dermed konkludere, 

at markedet i USA er mindre samfundsøkonomisk efficient, sammenlignet med EU, da man i USA 

fratager en del af markedet fra store virksomheder ved at reservere kontrakter til SMV’er. 

I et samfundsøkonomisk perspektiv kan vi konkludere, at den europæiske model er bedst egnet, idet 

man sikrer den frie konkurrence blandt alle virksomhedsstørrelser. Resultaterne fra analysen i den 

integrerede del bekræfter dette, da tildelte primære kontrakter til SMV’er i USA ligger på 23 %, 

mens de udgør 42 % i EU for året 2005.  
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