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TILLKÄNNAGIVANDE TILL BERÖRDA AKTÖRER
FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE OCH EU-REGLERNA OM OFFENTLIG UPPHANDLING

Den 1 februari 2020 utträdde Förenade konungariket ur Europeiska unionen och blev ett
tredjeland1. Utträdesavtalet2 föreskriver en övergångsperiod som löpte ut den 31
december 2020. I utträdesavtalet föreskrivs också i några fall separationsbestämmelser
vid övergångsperiodens utgång.
Under övergångsperioden förhandlade EU och Förenade kungariket om ett handels- och
samarbetsavtal som undertecknades den 30 december 20203 och som tillämpas
provisoriskt från och med den 1 januari 20214.
Alla berörda parter, och särskilt ekonomiska aktörer, erinras om den rättsliga situation
som gäller efter övergångsperiodens utgång, med beaktande av handels- och
samarbetsavtalet (del A nedan). I detta tillkännagivande förklaras också vissa relevanta
separationsbestämmelser i utträdesavtalet (del B nedan).
Observera
Detta tillkännagivande rör inte EU-reglerna om
–

offentlig upphandling som genomförs av EU:s institutioner och organ,

–

mervärdesskatt på varor och tjänster.

När det gäller dessa aspekter håller andra tillkännagivanden på att utarbetas eller har
offentliggjorts.

1

Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.
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Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och
Europeiska atomenergigemenskapen, EUT L 29, 31.1.2020, s. 7 (nedan kallat utträdesavtalet).
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Avtal om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen,
å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, EUT L 444,
31.12.2020, s.14.
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EUT L 1, 1.1.2021, s. 1.

A. RÄTTSLIG SITUATION EFTER ÖVERGÅNGSPERIODENS UTGÅNG
Sedan den 1 januari 2021 är EU:s regler på området offentlig upphandling5 inte längre
tillämpliga på och i Förenade kungariket, utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt B
i detta tillkännagivande.
Ekonomiska aktörer från Förenade kungariket som är inblandade i eller som deltar i
offentliga upphandlingsförfaranden i EU kommer att ha ställning som ekonomiska
aktörer i tredjeländer när det gäller tillträde till EU:s marknad för offentlig upphandling.
Förenade kungariket anslöt sig dock till WTO-avtalet om offentlig upphandling den 1
januari 2021. I enlighet med detta avtal har EU och Förenade kungariket gjort
gemensamma åtaganden om tillträde till viss offentlig upphandling för varandras aktörer,
varor och tjänster. I del två rubrik ett avdelning VI i handels- och samarbetsavtalet
föreskrivs dessutom ytterligare gemensamma åtaganden om tillträde till offentlig
upphandling.
1.

UPPHANDLING

SOM OMFATTAS AV EU:S ÅTAGANDEN I ENLIGHET MED WTOAVTALET OM OFFENTLIG UPPHANDLING OCH HANDELS- OCH SAMARBETSAVTALET

Ekonomiska aktörer, varor och tjänster från Förenade kungariket kommer att få
rättvist och icke-diskriminerande tillträde till marknader som omfattas av EU:s
åtaganden i enlighet med WTO-avtalet om offentlig upphandling och handels- och
samarbetsavtalet6.
Dessa EU-åtaganden omfattar upphandling av varor och vissa tjänster, inklusive
byggtjänster, till ett ekonomiskt värde som motsvarar eller överstiger de
tröskelvärden som fastställts av EU7, som genomförs av


centrala enheter och enheter under central nivå,



offentligrättsliga organ, och



offentliga organ, offentliga företag och privata företag med särskilda rättigheter
eller ensamrätt som är verksamma inom följande försörjningssektorer: vatten,
elektricitet, gas och värme, hamnar, flygplatser, stadstransporter och järnvägar.

Ett sådant tillträde grundar sig på reglerna i WTO-avtalet om offentlig upphandling
och i handels- och samarbetsavtalet, där det föreskrivs att varor, tjänster och
leverantörer från Förenade kungariket som omfattas av avtalet ska medges en
behandling som inte är mindre förmånlig än den som EU medger sina egna varor,
tjänster och leverantörer.

5

Se https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation_en för mer
information om reglerna för offentlig upphandling i EU.

6

Ekonomiska aktörer, varor och tjänster från EU kommer att få rättvist och icke-diskriminerande
tillträde till offentlig upphandling i Förenade kungariket enligt Förenade kungarikets åtaganden i
enlighet med WTO-avtalet om offentlig upphandling och handels- och samarbetsavtalet.

7

Dessa tröskelvärden är desamma som de tröskelvärden som tillämpas i enlighet med EU-direktiven på
området för offentlig upphandling.
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2.

UPPHANDLING SOM INTE OMFATTAS AV EU:S ÅTAGANDEN I ENLIGHET MED WTOAVTALET OM OFFENTLIG UPPHANDLING OCH HANDELS- OCH SAMARBETSAVTALET
2.1.

Allmänna regler
När det gäller upphandling som inte omfattas av EU:s åtaganden i enlighet
med WTO-avtalet om offentlig upphandling och handels- och
samarbetsavtalet8 kommer ekonomiska aktörer från Förenade kungariket att
ha samma ställning som övriga ekonomiska aktörer i tredjeländer med vilka
EU inte har något avtal om ett öppnande av EU:s marknad för offentlig
upphandling. De ska därför vara föremål för samma regler som andra
anbudsgivare från tredjeländer. Som anges i Vägledning om tillträde för
anbudsgivare
och
varor
från
tredjeländer
till
EU:s
upphandlingsmarknad9 ”har ekonomiska aktörer från tredjeländer, som inte
har något avtal om öppnande av EU:s upphandlingsmarknad eller vars varor,
tjänster och byggentreprenader inte omfattas av något sådant avtal, inte
tillgång till upphandlingsförfaranden i EU och får uteslutas”.
I enlighet med artikel 85 i direktiv 2014/25/EU, som reglerar
upphandlingsförfaranden för varuinköp av enheter som är verksamma på
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster10, kan anbud som
lämnats in i EU för sådan upphandling avvisas om andelen varor med
ursprung i tredjeländer med vilka EU inte har slutit något avtal som
säkerställer jämförbart och faktiskt tillträde för EU-företag till dessa
tredjeländers marknader, överstiger 50 % av det totala värdet av de varor som
anbudet omfattar. Även om sådana anbud inte har avvisats ska de inte leda till
tilldelning av kontrakt om det förekommer likvärdiga erbjudanden med
mindre än 50 % av sådana produkter med ursprung i tredjeländer. Därför kan
anbud i den här typen av offentliga upphandlingar i EU, dvs. upphandlingar
som inte omfattas av EU:s åtaganden i enlighet med WTO-avtalet om
offentlig upphandling och handels- och samarbetsavtalet, som ger mer än
50 % av produkter från Förenade kungariket och andra tredjeländer med vilka
EU inte har slutit något avtal, avvisas eller inte tilldelas kontrakt.

2.2.

Särskilda regler på försvars- och säkerhetsområdet
Som anges i skäl 18 i direktiv 2009/81/EG som reglerar förfaranden vid
tilldelning av kontrakt av upphandlande myndigheter och enheter på försvarsoch säkerhetsområdet11, kommer medlemsstaterna att behålla befogenheten

8

EU:s åtaganden i enlighet med WTO-avtalet om offentlig upphandling och handels- och
samarbetsavtalet omfattar t.ex. inte upphandling under tröskelvärdena, upphandling av alla tjänster
som inte ingår i åtagandena enligt de avtalen (t.ex. forskning och utveckling), tjänstekoncessioner,
upphandling som görs av offentliga organ, offentliga företag och privata företag med särskilda
rättigheter eller ensamrätt som är verksamma inom vissa försörjningssektorer (posttjänster, utvinning
av olja och gas samt prospektering efter eller utvinning av kol eller andra fasta bränslen),
försvarsupphandling och upphandling som genomförs av de flesta av EU:s institutioner och organ
(utom Europeiska kommissionen, rådet och Europeiska utrikestjänsten).

9

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36601.

10

EUT L 94, 28.3.2014, s. 243.

11

EUT L 216, 20.8.2009, s. 76.
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att avgöra huruvida deras upphandlande myndighet eller enhet ska få tillåta att
ekonomiska aktörer från tredje land deltar i upphandlingsförfarandena för
försvar och säkerhet. Ekonomiska aktörer från Förenade kungariket kan
därför undantas från anbudsförfaranden för upphandlingar på försvars- och
säkerhetsområdet i EU.
I artikel 22 i direktiv 2009/81/EG föreskrivs dessutom att medlemsstaterna
ska godta säkerhetskontrollsystem som de anser vara likvärdiga med de
system som föreskrivs i den nationella lagstiftningen. Från och med
övergångsperiodens utgång kommer medlemsstaterna inte längre att vara
skyldiga att godta ett säkerhetsgodkännande som erhållits av en ekonomisk
aktör i Förenade kungariket, även om de skulle betrakta detta som likvärdigt
med deras egna nationella säkerhetsgodkännanden. Detta kan leda till att
aktörer som åberopar ett godkännande som erhållits i Förenade kungariket
utesluts från deltagande i EU:s förfaranden för offentlig upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet.
B. RELEVANTA SEPARATIONSBESTÄMMELSER I UTTRÄDESAVTALET
I del III avdelning VII i utträdesavtalet regleras förfaranden för offentlig upphandling
som pågår den 31 december 2020. I enlighet med artikel 76 i utträdesavtalet fortsätter
förfaranden för offentlig upphandling som inletts av upphandlande myndigheter eller
upphandlande enheter i Förenade kungariket eller i EU och ännu inte var avslutade den
31 december 2020 att genomföras tills de är avslutade, i enlighet med EU-lagstiftningen
om offentlig upphandling. Detta innebär att ekonomiska aktörer från Förenade kungariket
fortsätter att ha rätt att behandlas enligt icke‑ diskrimineringsprincipen när det gäller
dessa pågående förfaranden i EU – och omvänt.
Dessutom måste upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter från Förenade
kungariket även i fortsättningen begära att Europeiska unionens publikationsbyrå
offentliggör meddelanden avseende de förfaranden som var pågående den 31 december
2020 i TED (Tenders Electronic Daily), den elektroniska versionen av tillägget till
Europeiska unionens officiella tidning där offentliga upphandlingar offentliggörs.
I enlighet med artikel 77 i utträdesavtalet fortsätter de prövningsförfaranden som
föreskrivs i EU-reglerna om offentlig upphandling att tillämpas på de förfaranden för
offentlig förhandling som var pågående den 31 december 2020.
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och
medelstora företag
Generaldirektoratet för försvarsindustri och rymdfrågor
Generaldirektoratet för handel
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