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Denne artikel om aktuel EU-ret, som
bringes i Jyllands-Posten, udarbejdes
af advokaterne Hans Sønderby
Christensen (H), Sønderby Legal samt
advokat Patrick Goergen, begge
specialiserede inden for området.

Virksomheder må gerne 
indgå udbud efter fusioner

Spørgsmålet, som 
EU-Domstolen skulle 
besvare, angik reglerne 
i EU’s udbudsdirektiv,
hvorefter det kun er
prækvalifi��cerede
ansøgere, der ved et
begrænset udbud kan
afgive tilbud.
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Selv om en prækvalifi��-
ceret udbudsansøger
har fusioneret med en
eller fl��ere andre virk-
somheder, kan virk-
somheden stadig indgå
kontrakt om opgaven.
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I 2016 bekendtgjorde den
italienske virksomhed Infra-
tel Italia SpA (”Infratel”) et
begrænset udbud om opfø-
relse, vedligeholdelse og
drift af et off��entligt ultra-
bredbåndsnetværk på vegne
af Ministero dello Sviluppo
Economico (ministeriet for
økonomisk udvikling, Itali-
en). Udbuddet var opdelt i
fem udbudsdele. 

Ved et begrænset udbud
starter udbudsproceduren
med en prækvalifi��kations-
runde af interesserede til-
budsgivere. Dette inde-
bærer, at ordregiveren, i det-
te tilfælde Infratel, på
grundlag af en række
udvælgelseskriterier udvæl-
ger et begrænset antal til-
budsgivere, der herefter kan
afgive tilbud. 

Fem førstepladser
Telecom Italia SpA (”Tele-
com”), Metroweb Svillupo
Srl (”Metroweb”) og Open
Fiber SpA (”Open Fiber”)
var blandt de ansøgere,
som Infratel prækvalifi��ce-
rede. Selv om Metroweb
blev prækvalifi��ceret, afgav
den ikke tilbud efterfølgen-
de. Det gjorde derimod både
Telecom og Open Fiber.

I 2017 off��entliggjorde In-
fratel de foreløbige
ranglister i forbin-
delse med til-
budsafgivelsen.
Open Fiber placere-
de sig på en første-
plads i alle fem ud-
budsdele. Telecom pla-
cerede sig på en anden-
plads på alle
udbudsdelene med undta-
gelse af en, hvor virksomhe-
den placerede sig på en tred-
jeplads. Open Fiber fi��k her-
efter tildelt kontrakterne for
samtlige fem udbudsdele.

Efter resultatet af udbud-
det fi��k Telecom aktindsigt i
dokumenterne, som danne-
de grundlag for tildelingen.

Det fremgik heraf, at mellem
prækvalifi��kationen og afgi-
velsen af tilbud havde Me-
troweb og Open Fiber indgå-
et en fusionsaftale, hvoref-
ter Open Fiber skulle overta-
ge Metroweb. Aftalen var
anmeldt til EU-Kommissio-
nen, som ikke havde modsat
sig fusionen. Fusionen var
først blevet endeligt indgået,
efter tildelingen var sket,
men inden kontrakterne var
underskrevet.

Sag anlagt
Telecom anlagde efterføl-
gende sag ved Tribunale am-
ministrativo regionale del
Lazio (den regionale forvalt-
ningsdomstol for Lazio) ved-
rørende beslutningen om at
tildele de fem kontrakter til
Open Fiber. Telecom gjorde
gældende, at der som følge
af fusionen med Metroweb
var sket en ændring i Open
Fibers identitet. Telecom fi��k
ikke medhold og appellere-
de derfor afgørelsen til Con-
siglio di Stato (den øverste
domstol i forvaltningsretlige
sager), der valgte at forelæg-
ge et præjudicielt spørgsmål
for EU-Domstolen.

Spørgsmålet, som EU-
Domstolen skulle besvare,
angik reglerne i EU’s ud-
budsdirektiv, hvorefter det
kun er prækvalifi��cerede an-
søgere, der ved et begrænset
udbud kan afgive tilbud.
Spørgsmålet var, om regler-
ne skal fortolkes således, at
der eksisterer et krav om ju-
ridisk og materiel identitet
mellem prækvalifi��-
cerede ansø-
gere

og tilbudsgivere. Herunder
var spørgsmålet, om regler-
ne i så fald er til hinder for,
at en prækvalifi��ceret ansø-
ger afgiver tilbud, når ansø-
geren mellem prækvalifi��ka-
tionen og afgivelsen af til-
bud har indgået en fusions-
aftale med en anden
prækvalifi��ceret ansøger, som
først er gennemført efter til-
budsafgivelsen.

EU-Domstolen indledte
med at henvise til, at de EU-
retlige principper om ligebe-
handling og gennemsigtig-
hed også gælder i forbindel-
se med udbud. I henhold til
disse principper skal alle
virksomheder, der deltager i
en udbudsprocedure, be-
handles lige, og alle virksom-
heder skal have lige mulig-
heder for at få tildelt kon-
trakten, som er genstand for
det pågældende udbud. Det
vil derfor være i strid med
EU-retten, såfremt en virk-
somhed får en fordel derved,
at virksomheden ikke skal
opfylde de samme betingel-
ser, som gælder for konkur-
rerende virksomheder.

Fortsat virksomhed
En streng anvendelse af
navnlig princippet om lige-
behandling vil derfor som
udgangspunkt føre til, at en
virksomhed, som bliver
prækvalifi��ceret, ikke må fo-
retage ændringer i sin juridi-
ske og materielle identitet.

EU-Domstolen slog fast, at
det i det foreliggende tilfæl-

de var ubestridt, at der var

juridisk identitet mellem
Open Fiber på det tidspunkt,
hvor virksomheden blev
prækvalifi��ceret, og denne
virksomhed på tidspunktet
for tilbudsafgivelsen, efter-
som Open Fiber var fortsat
som virksomhed efter fusio-
nen. Derimod var der ifølge
EU-Domstolen ikke materiel
identitet mellem Open Fiber
på det tidspunkt, hvor virk-
somheden blev prækvalifi��-
ceret, og det tidspunkt, hvor
der blev afgivet tilbud. Dette
skyldtes, at Open Fiber i for-
bindelse med fusionen hav-
de overtaget den økonomi-
ske og tekniske kapacitet,
som før havde været i
Metroweb.

Princip overholdt
EU-Domstolen undersøgte
herefter, om ligebehand-
lingsprincippet alligevel
kunne anses for overholdt. I
den forbindelse henviste
EU-Domstolen til sin egen
faste retspraksis på området.
Ifølge denne praksis kan
ligebehandlingsprincippet
alligevel ikke anses for over-
trådt, hvis to betingelser er
opfyldt. For det første skal
den fortsættende virksom-
hed opfylde de udvælgelses-
kriterier, som ordregiveren
har opstillet som led i præ-
kvalifi��kationsrunden. For
det andet må den fortsæt-
tende virksomheds deltagel-
se ikke medføre en forringel-
se af de øvrige tilbudsgive-
res konkurrencemæssige
stilling.

Herefter undersøgte EU-
Domstolen, om
betingelserne var
opfyldt i den

konkrete

sag. For så vidt angår den
første betingelse bemærkede
EU-Domstolen, at denne be-
tingelse er opfyldt, når æn-
dringen i virksomhedens
materielle identitet udeluk-
kende indebærer, at virk-
somhedens økonomiske og
tekniske kapacitet forøges.
Dette var tilfældet i den fo-
religgende sag, og betingel-
sen var derfor opfyldt.

Fri konkurrence
Med hensyn til den anden
betingelse udtalte EU-Dom-
stolen, at en fusion ikke i sig
selv forværrer konkurrence-
situationen for de øvrige til-
budsgivere. De EU-retlige
regler om fusionskontrol har
specifi��kt til formål at sikre,
at en fri og ufordrejet kon-
kurrence på det indre mar-
ked ikke trues af fusions-
transaktioner, som de i ho-
vedsagen omhandlede. Når
en virksomhed overholder
reglerne om fusionskontrol,
kan det ikke antages, at den-
ne virksomheds deltagelse i
en fusion, der udelukkende
har til formål at styrke virk-
somhedens økonomiske og
tekniske kapacitet, kan
medføre en forringelse af de
øvrige tilbudsgiveres kon-
kurrencemæssige stilling. I
det foreliggende tilfælde var
fusionen godkendt af kom-
missionen. Ligebehandlings-
princippet var derfor ikke
overtrådt ved selve fusio-
nen, og den anden betingel-
se var dermed opfyldt.

På denne baggrund besva-
rede EU-Domstolen herefter
det stillede spørgsmål med,
at EU’s udbudsdirektiv ikke
er til hinder for, at en præ-
kvalifi��ceret ansøger afgiver
tilbud, når ansøgeren mel-
lem prækvalifi��kationen og
afgivelsen af tilbud har ind-
gået en fusionsaftale med en
anden prækvalifi��ceret ansø-
ger, som først er gennemført
efter tilbudsafgivelsen.

Afgørelsen har også be-
tydning i Danmark. Først og
fremmet skal danske myn-
digheder iagttage udbuds-
reglerne. Derudover har EU-
Domstolen nu fastslået, at
en off��entlig myndighed ikke
kan udelukke en virksom-
hed, som er blevet prækvali-
fi��ceret, fra at afgive tilbud,
såfremt virksomheden fu-
sionerer med en anden virk-
somhed. Virksomheden skal
dog udelukkes, hvis virk-
somheden efter overtagel-
sen ikke længere opfylder
udvælgelseskriterierne, eller
hvis de øvrige tilbudsgiveres
konkurrencemæssige stilling
forringes som følge af over-
tagelsen.


