IBIZ og Pan European Public Procurement OnLine
IBIZ-Centeret støtter det europæiske PEPPOL-initiativ (Pan European Public Procurement OnLine), der har
til formål at skabe større integration af EUs offentlige indkøbsmarkeder og gøre det muligt for bl.a. danske
virksomheder at byde ind på offentlige udbud i hele EU. PEPPOL har mere end 125.000 danske
virksomheder tilknyttet og er på flere områder det europæiske svar på NemHandel.
Den 7. PEPPOL konference i Rom 29. og 30. maj 2012
Siden den sidste og sjette PEPPOL konference i Stockholm (den 26. og 27. maj 2012) er der sket fremskridt
indenfor udbredelsen af elektronisk dokument håndtering. Antallet af transaktioner via PEPPOL-standarden
er dog fortsat begrænset - især i de sydeuropæiske lande. Af denne grund tog konferencen sit
udgangspunkt i spørgsmålet: Hvorfor er PEPPOL-stanarden ikke mere udbredt i dag, når der er åbenlyse
fordele forbundet ved at bruge standarden (fx simplificering, bedre outcome og ’value for money’)?
Af yderligere fordele ved at anvende den elektroniske dokumenthåndtering blev der listet hurtigere og
billigere transaktioner (via øget konkurrence) samt bedre outcome (ved at skabe nye innovative idéer). Det
økonomiske potentiale anslås af EU-Kommissionen til at være 100 milliarder Euros ved 100% udbredelse
indenfor EURO-zonen. Med den nuværende udbredelse bliver dette potentiale kun udnyttet med ca. 5%.
Første dagen på konferencen anskueliggjorde to svar på den manglende implementering af PEPPOLstandarden: 1) Forskelligartede nationale forhold har gjort det svært at implementere PEPPOL-standarden
samt 2) modstand i offentlige og regionale myndigheder som følge af manglende incitamenter for at
indføre standarden. Som følge af disse forhold har landene implementeret forskellige platforme og dermed
ikke én standard, hvilket har gjort e-procurement i Europa kompleks og omkostningsfuld.
Danmarks rolle i PEPPOL-projektet
Danmark har været et foregangsland for PEPPOL-projektet med NemHandelsinitiativet (NemHandel 1.0).
EU-Kommissionen har kigget på processen i Danmark. PEPPOL-standarden er at sammenligne med en
NemHandel 2.0 standard. Danmark gennemførte NemHandel-standarden via lovgivning 1. feb. 2005 og
siden 2005-2010 er der sendt 75 mio. elektroniske fakturaer i Danmark frem til 2010.
Digitaliseringsstyrelsen ser også en øget brug af NemHandel B2B i Danmark. Digitaliseringsstyrelsen har
talt, at der nu er 35.000 offentlige NemHandelskunder i Danmark. Dette er interessant for en service
udbyder som fx Tradeshift. Tradeshift forudsiger en hurtigt adoptering af PEPPOL-standarden over de
næste 4 år.
Open PEPPOL – den fremtidige struktur
EU-Kommissionen arbejder i dag med 1) Open PEPPOL projektet, 2) øget samarbejdet mellem
medlemslandene (Basic Cross Sector Services (BCSS)) og 3) fortsat standardisering med fx CEN og OASIS. En
af udfordringerne for Open PEPPOL er en moderat efterspørgsel efter eProcurement værktøjer, mens
industrien (service udbyderne) stiller et stort udbud af platforme til rådighed. Så udfordringerne er fortsat
til at få øje på, men værktøjerne er i dag til stede. Der er i dag over 300 offentlige platforme. Der er med
andre ord tale om en fragteret internt marked, hvor landene fortsat implementere den elektroniske
dokumenthåndtering på deres egen måde.

