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Dómur í máli E-8/19 Scanteam AS gegn norska ríkinu  

  

GILDISSVIÐ EES REGLNA UM OPINBER INNKAUP ÞEGAR SENDIRÁÐ EFTA-

RÍKIS SEM STAÐSETT ER Í ÞRIÐJA RÍKI HEFUR INNKAUPAFERLI 

 

Með dómi sem kveðinn var upp í dag veitti EFTA-dómstóllinn ráðgefandi álit við spurningu frá 

norsku kærunefnd útboðsmála (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) (,,kærunefndin”) hvort 

tilskipun Evrópuþingsins og Ráðsins 2014/24/ESB frá 26. febrúar 2014 um opinber innkaup 

(„tilskipunin“) eigi við þegar sendiráð staðsett í þriðja ríki utan EES hefur innkaupaferli. 

 

Málið laut að kvörtun sem Scanteam AS lagði fram hjá kærunefndinni. Í kvörtuninni var því haldið 

fram að innkaupaferli sem framkvæmt var af norska sendiráðinu í Lúanda, Angóla, væri ólögmæt 

bein innkaup þar sem útboðið hefði ekki verið auglýst innan EES. Í beiðni sinni um ráðgefandi 

álit, tók kærunefndin fram að það væri ljóst samkvæmt atvikum málsins að nær allir mögulegir 

bjóðendur væru heimilisfastir innan EES. Hins vegar ætti að veita þjónustuna, sem verið var að 

bjóða út, fyrst og fremst í þriðja ríki utan EES. 

 

EFTA-dómstóllinn taldi að gildissvið tilskipunarinnar væri ekki háð neinum sérstökum 

landfræðilegum takmörkunum. Hins vegar þýddi það ekki að gildissvið tilskipunarinnar væri 

ótakmarkað þar sem lagagerðir sem felldar eru inn í EES-samninginn, gilda almennt á sama svæði 

og EES-samningurinn. Landfræðilegt gildissvið EES-samningsins útilokar ekki að EES-réttur geti 

haft áhrif utan yfirráðasvæðis EES.  

 

Taldi EFTA-dómstóllinn að innkaup, í skilningi tilskipunarinnar, falli undir gildissvið EES-

samningsins ef þau eru nægilega vel tengd Evrópska efnahagssvæðinu. Kaup sendiráðs EFTA-

ríkis sem staðsett er í þriðja ríki með opinberum samningi á vörum eða þjónustu frá rekstraraðila 

með staðfestu innan EES geti haft bein áhrif á starfsemi innri markaðarins innan EES. Áleit EFTA-

dómstóllinn að slík innkaup verði almennt að teljast nægilega vel tengd EES og því innan 

gildissvið EES-samningsins. 

 

Komst EFTA-dómstóllinn þar af leiðandi að þeirri niðurstöðu að tilskipunin ætti við um 

innkaupaferli sem framkvæmt er af sendiráði EFTA-ríkis í þriðja ríki, ef innkaupin eru nægilega 

vel tengd EES. 

 

Dóminn í heild sinni er að finna á vefslóð EFTA-dómstólsins: www.eftacourt.int.  

 

Fréttatilkynning þessi er ekki opinbert skjal. Dómurinn sjálfur gildir. 
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