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Til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Erhvervs-, Vækst- og 
Eksportudvalget 

Den danske regerings svar på Europa-Kommissionens åb-
ningsskrivelse nr. 2018/2270 om manglende foranstaltninger 
til gennemførelse i national ret af Europa-Parlamentets og Rå-
dets direktiv 2014/24/EU 
 
Europa-Kommissionen har ved brev af den 25. januar 2019 fremsendt en 
åbningsskrivelse i henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde rettet til Kongeriget Danmark om mangelfuld gen-
nemførelse i national ret af visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og 
om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (i det følgende benævnt ”direkti-
vet”). 
 
Fristen for gennemførelsen af direktivet i dansk ret var den 18. april 2016.  
 
Kommissionen har i åbningsskrivelsen af 25. januar 2019 oplistet 49 for-
hold, som Kommissionen vurderer, ikke er gennemført korrekt i dansk 
ret.  

Som følge af Kommissionens åbningsskrivelse er der fulgt op på gennem-
førelsen af de nævnte bestemmelser med henblik på om nødvendigt at 
træffe de fornødne foranstaltninger for at sikre, at direktivet bliver fyl-
destgørende implementeret i dansk ret. 

Direktivet består af 138 præambelbetragtninger, 94 artikler og 15 bilag. 
Der er således tale om et omfattende regelsæt, som blev gennemført ved 
udbudsloven, der blev vedtaget den 19. november 2015 med ikrafttrædel-
se den 1. januar 2016. 

Det er vurderingen, at den væsentligste del af de i åbningsskrivelsen op-
regnede bestemmelser er gennemført i dansk ret, men at der er en række 
bestemmelser, som kun er delvist gennemført eller ikke gennemført i 
dansk ret, hvorfor der bør ske yderligere præcisering for at sikre fyldest-
gørende implementering af direktivet. Det drejer sig om 13 forhold.  
 
Kommissionen meddeles i den forbindelse, at den danske regering vil 
indlede en proces med henblik på at gennemføre de bestemmelser, der 
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ikke er fuldt ud gennemført i dansk ret. Bestemmelserne vil blive imple-
menteret i et lovforslag til ændring af udbudsloven, som forventes fremsat 
Okt I 2019 (åbningsugen) med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2020. 
 
Regeringen har besvaret Kommissionens åbningsskrivelse i overens-
stemmelse med det ovenfor anførte.  
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