EUROPEISKA KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FÖR INRE MARKNADEN, INDUSTRI, ENTREPRENÖRSKAP SAMT
SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Bryssel den 18 januari 2018

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

Förenade kungariket anmälde den 29 mars 2017 sin avsikt att utträda ur unionen i
enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Detta innebär att om inte
något annat datum fastställs i ett ratificerat avtal om utträde1 kommer unionens hela
primär- och sekundärrätt att upphöra att vara tillämplig på Förenade kungariket från och
med den 30 mars 2019 kl. 00:00 (centraleuropeisk tid) (nedan kallad utträdesdagen)2.
Förenade kungariket kommer då att bli ett så kallat tredjeland.3
Förberedelserna inför utträdet är inte bara en fråga för EU och de nationella
myndigheterna, utan också för privata parter.
Mot bakgrund av den betydande osäkerhet som råder, särskilt i fråga om innehållet i ett
eventuellt avtal om utträde, vill kommissionen påminna ekonomiska aktörer om de
rättsliga konsekvenser som behöver beaktas när Förenade kungariket blir ett tredjeland.4
Med förbehåll för eventuella övergångsbestämmelser som kan ingå i ett eventuellt avtal
om utträde, är från och med utträdesdagen EU:s regler på området offentlig upphandling
inte längre tillämpliga på Förenade kungariket.5 Detta får särskilt följande konsekvenser
för offentliga upphandlingsförfaranden inledda av EU-medlemsstaternas myndigheter
från och med utträdesdagen:

1

Förhandlingar pågår med Förenade kungariket i syfte att nå ett avtal om utträde.
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I enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen får Europeiska rådet dessutom, i
samförstånd med Förenade kungariket, med enhällighet besluta att fördragen ska upphöra att vara
tillämpliga vid en senare tidpunkt.
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Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.
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Vad gäller förfaranden för offentlig upphandling som är pågående på utträdesdagen försöker EU att
enas om lösningar med Förenade kungariket i avtalet om utträde. De grundläggande principerna för
EU:s
ståndpunkt
om
pågående
offentliga
upphandlingsförfaranden
finns
här:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-going-public-procurementprocedures_en.
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Alla garantier som är förknippade med EU-lagstiftningen om offentlig upphandling kommer därmed
att upphöra att gälla för sådana ekonomiska aktörer som är inblandade i eller som deltar i offentliga
upphandlingsförfaranden i Förenade kungariket. Se https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/public_procurement.pdf för en för en förteckning över instrument som ingår i EU:s
regelverk för offentlig upphandling.

 Ekonomiska aktörer från Förenade kungariket kommer 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.6 De ska därför vara föremål för
samma regler som andra anbudsgivare från tredjeländer.
 I artikel 85 i direktiv 2014/25/EU7, som reglerar upphandlingsförfaranden för
varuinköp av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster, fastställs att anbud som lämnats in i EU kan 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, som ger mer än 50 % av produkter från Förenade kungariket och andra
tredjeländer, avvisas eller inte tilldelas kontrakt.
 Som anges i skäl 18 i direktiv 2009/81/EG som reglerar förfaranden vid tilldelning av
kontrakt av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och
säkerhetsområdet8, kommer medlemsstaterna att behålla befogenheten 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. Eftersom Förenade kungariket upphör att vara medlem
av unionen på utträdesdagen 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.
Kommissionens webbplats om offentlig upphandling https://ec.europa.eu/growth/singlemarket/public-procurement_sv) ger allmän information om förfarandet för offentlig
upphandling i EU. Denna sida kommer att uppdateras med ytterligare information vid
behov.
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Detta påverkar inte en eventuell framtida anslutning av Förenade kungariket till avtalet om offentlig
upphandling.
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av
enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om
upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av
förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av
upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av
direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (EUT L 216, 20.8.2009, s. 76).
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