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Indenfor EU-retten er der
gennemført en række regler
vedrørende gennemførelse
af udbud i forbindelse med
indgåelse af forskellige typer
kontrakter mellem en of-
fentlig myndighed og en
privat aktør, f.eks. vareind-
købskontrakter og levering
af tjenesteydelser. IBA Mole-
cular Italy Srl (herefter IBA),
der er specialiseret i fremstil-
ling af radioaktive lægemid-
ler og enekoncessionshaver i
Italien for lægemidlet 18-
FDG, anlagde sag mod en
række italienske myndighe-
der for tildeling af en treårig
kontrakt på levering af læge-
midlet 18-FDG (herefter læ-
gemidlet) mod betaling af
leveringsomkostningerne og
et tilskud på 700.000 euro til
fremstilling af lægemidlet,
hvilket dog ikke ville kunne
dække alle omkostningerne
til fremstillingen heraf.

Den lokale sundhedsmyn-
dighed, Azienda ULSS no 3
(herefter sundhedsmyndig-
heden) og sygehuset Ospe-
dale dell’Angelo di Mestre
(herefter Ospedale) tildelte
den treårige kontrakt til Isti-
tuto Sacro Cuore – Don Ca-
labria di Negrar (herefter Sa-
cro Cuore), som, selvom der
er tale om en privathospital,
indgår i det offentlige sund-
hedssystem og sidestilles
med et offentligt hospital.
Leveringsaftalen blev tildelt
Sacro Cuore uden at sund-
hedsmyndigheden og Ospe-
dale havde afholdt et offent-
ligt udbud. 

IBA indbragte derfor sagen
for Tribunale amministrati-
vo regionale del Lazio (den
regionale forvaltningsdom-
stol i Lazio). Forvaltnings-
domstolen mente for det
første ikke, at der var tale
om en gensidig bebyrdende
aftale, da lægemidlet hoved-
sageligt var gratis, da hver-
ken tilskuddet på 700.000
euro samt dækningen af le-
veringsomkostningerne
havde karakter af en direkte
modydelse for medicinen.
For det andet mente Tribu-
nale amministrativo regio-

nale del Lazio endvidere, at
Sacro Cuore måtte sidestilles
med en offentlig myndig-
hed i denne henseende,
hvorfor der ikke var pligt til
at gennemføre offentligt ud-
bud i denne situation, da
der således var tale om en
kontrakt mellem to offentli-
ge myndigheder.

IBA appellerede herefter
afgørelsen til Consiglio di
Stato (den øverste domstol i
forvaltningsretlige sager i
Italien), som indbragte sa-
gen for EU-Domstolen med
henblik på at få afklaret, om
en kontrakt som den forelig-
gende kunne betegnes som
en gensidig bebyrdende af-
tale, samt om Sacto Cuore i
denne situation kunne be-
tragtes som en offentlig
myndighed, således aftalen
ikke var udbudspligtig.

EU-Domstolen bemærkede
indledningsvis, at den al-
mindelige juridiske betyd-
ning af udtrykket ”gensidig
bebyrdende aftale” er en af-
tale, hvorved hver af parter-
ne forpligter sig til at præ-
stere en ydelse mod en an-
den ydelse, typisk en penge-
ydelse. Som eksempler på
gensidig bebyrdende aftaler
kan således nævnes kontrak-
ter og køb af en genstand el-
ler en ansættelseskontrakt. I
henhold til aftalen indgået
mellem sundhedsmyndig-

heden samt Ospedale og Sa-
cro Cuore skulle Sacro Cuo-
re gratis fremstille og distri-
buere lægemidlet til de of-
fentlige hospitaler i
regionen, dog mod betaling
af leveringsomkostningerne
og mod et tilskud på
700.000 euro, som udeluk-
kende var bestemt til frem-
stilling af lægemidlet. EU-
Domstolen fastslog, at der
ikke var tvivl om, at en så-
dan kontrakt var gensidig
bebyrdende. 

I denne forbindelse bemær-
kede EU-Domstolen, at selv-
om pengevederlaget ikke
gav Sacro Cuore nogen øko-
nomisk gevinst, var aftalen
alligevel gensidigt bebyr-
dende. EU-Domstolen lagde
i denne forbindelse vægt på,
at Sacro Cuore modtog et
tilskud på 700.000 euro til
fremstillingen af medicinen.
Aftalen var således ikke und-
taget fra udbudspligten af
denne grund. 

EU-Domstolen skulle der-
udover tage stilling til, om
Sacro Cuore kunne sidestil-
les med en offentlig myn-
dighed. Såfremt Sacro Cuore
kunne sidestilles med en of-
fentlig myndighed, ville af-
talen efter omstændigheder-
ne ikke være udbudspligtig.
EU-Domstolen bemærkede,
at der er to situationer, hvor
en aftale indgået mellem to

offentlige myndigheder fal-
der uden for anvendelses-
området for de EU-retlige
udbudsregler.

For det første er aftaler,
som en offentlig myndighed
indgår med en anden of-
fentlig myndighed, undta-
get fra udbudspligt, når den
sidstnævnte offentlige myn-
dighed underkaster sig kon-
trol af den førstnævnte
myndighed. Sundhedsmyn-
digheden og Ospedale men-
te, at selvom Sacro Cuore er
et privathospital, så skulle
hospitalet alligevel anses
som værende en offentlig
myndighed, idet Sacro Cuo-
re er en del af den offentlige
sundhedsplanlægning. Sa-
cro Cuore var blandt andet
underlagt et tilsyn fra det
italienske sundhedsministe-
rium. EU-Domstolen fandt
dog ikke, at Sacro Cuore var
underkastet en sådan kon-
trol af sundhedsmyndighe-
den og Ospedale, at aftalen
var omfattet af denne und-
tagelse.

For det andet er en aftale,
hvor der oprettes et samar-
bejde mellem to eller fl��ere
offentlige enheder, der har
til formål at sikre gennemfø-
relsen af en for disse fælles
public service-opgave und-
taget fra anvendelsesområ-
det for de EU-retlige ud-
budsregler. EU-Domstolen

bemærkede dog, at for at
denne undtagelse fandt an-
vendelse, måtte ingen pri-
vate virksomheder være ind-
blandet i aftalen, og aftalen
måtte kun forfølge formål af
almen interesse. EU-Dom-
stolen fastslog i denne for-
bindelse, at Sacro Cuore er
en privat virksomhed. EU-
Domstolen lagde blandt an-
det vægt på, at Sacro Cuore
selv står for driften og fi��nan-
sieringen af sin virksomhed,
og udpegning af ledelsen i
virksomheden sker uden of-
fentlig indblanding. Da Sa-
cro Cuore dermed skulle an-
ses som værende en privat
virksomhed, var aftalen der-
med heller ikke omfattet af
denne undtagelse til udbud-
spligten.

Aftalen, som sundhedsmyn-
digheden og Ospedale hav-
de tildelt Sacro Cuore, var
dermed omfattet af de EU-
retlige udbudsregler, hvorfor
sundhedsmyndigheden og
Ospedale var forpligtet til at
sende kontrakten i offentligt
udbud.

Dommen slår dermed
fast, at aftaler er gensidigt
bebyrdende, også selvom
den offentlige myndigheds
modydelse i form af et pen-
gevederlag alene består i en
delvis dækning af leverings-
og fremstillingsomkostnin-
ger. Derudover skal private
virksomheder være under-
lagt en klar kontrol fra en
offentlig myndighed, før
den private virksomhed si-
destilles med en offentlig
myndighed i udbudsretlig
henseende – og følgelig her-
af er undtaget fra udbud-
spligten. Selvom sagen om-
handler det gamle udbuds-
direktiv, der blev ophævet
den 18. april 2016, er sagen
stadig relevant, idet de i sa-
gen omhandlede bestem-
melser er videreført i det nye
udbudsdirektiv. 

EU-RET: EU-Domstolen fastslog for nylig, at det er i strid med udbudsreglerne ikke at sende en aftale
om levering af medicin i udbud, selvom virksomheden alene modtog betaling for leverings-
omkostningerne og et tilskud, som udelukkende var bestemt til fremstilling af lægemidlet.
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Der er faldet en EU-dom i en sag
om italiensk medicinproduktion.
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Denne artikel om aktuel EU-ret,
som bringes i Jyllands-Posten,
udarbejdes af advokaterne Hans
Sønderby Christensen (H), Søn-
derby Legal, samt advokat Patrick
Goergen, Etude Goergen, begge
specialiserede inden for området. 

Udbudsreglerne gælder, selv om en
aftale ikke giver økonomisk gevinst

Den almindelige
juridiske betydning
af udtrykket
”gensidig bebyrden-
de aftale” er en
aftale, hvorved hver
af parterne forpligter
sig til at præstere en
ydelse mod en
anden ydelse, typisk
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