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Jag skulle vilja komma tillbaka till ditt klagomål CHAP (2012) om de svenska 
förvaltningsdomstolamas beslut att avslå Fazer Restauranger AB: s talan gällande en 
tjänstekoncession för restaurangtjänster i Uppsala län. Du anser att denna vägran skulle 
utgöra en överträdelse av EG-fördragets principer 

Till att börja med skulle jag vilja påpeka att EU inte ännu har etablerat några detaljerade 
regler om tjänstekoncessioner. Kommissionen har dock den 20 december 2011 antagit ett 
förslag till ett nytt direktiv om tilldelning av koncessioner1. Förslaget, som för 
närvarande diskuteras med EU rådet och Europaparlamentet, utgår från att det tillämpas 
på offentliga tjänstekoncessioner som når tröskelvärdet på fem miljoner euro. För dessa 
koncessioner även tillgång till domstolsprövning som foreskrivs i rättsmedelsdirektiven 
kommer att finnas tillgänglig. 

För det andra har kommissionen i sitt tolkningsmeddelande den 1 augusti 2006 påpekat 
att de principer som grundas på EG-fördraget endast är tillämpliga på kontrakt som i 
tillräcklig utsträckning sammanhänger med den inre marknadens funktion2. De 
omständigheter som har en effekt på detta sammanhängande är t.ex. föremålet för 
kontraktet, dess uppskattade värde, detaljerna i den berörda sektorn och den geografiska 
lokaliseringen for utförandet. Från den tillgängliga informationen blir det tydligt att ditt 
klagomål rör en tjänstekoncession for restaurang- och cateringtjänster inom ett offentligt 
sjukhus i Uppsala. Även om koncessionen förväntas pågå under fem år, är dess 
uppskattade värde inte angett i dokumentationen tillgänglig för kommissionen. 

'Förslag av den 20.12.2011 till Europaparlamentets och Rådets direktiv om tilldelning av 
koncessioner KOM/2011/0897 slutlig. 

2 Kommissionens tolkningsmeddelande av 1.8.2006 om gemenskapsrättens tillämplighet på 
upphandlingskontrakt som inte, eller bara delvis, omfattas av direktiven om offentlig upphandling 
(2006/C 179/02). 
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Med tanke på det föreslagna fem miljoner euro tröskelvärdet i det nya direktivet om 
koncessioner och de ovan angivna faktorer som påverkar sammanhängandet med den 
inre marknaden av ett särskilt kontrakt verkar det osannolikt att koncessionen för 
restaurangtjänster i fråga skulle nå en ekonomisk storlek som skulle göra det relevant för 
den inre marknaden. 

Därför anser kommissionen att det inte finns några skäl att vidta vidare handlingar i den 
här saken, såvida Ni inte inom fyra veckor från det att Ni tar emot detta brev 
tillhandahåller bevis på att en överträdelse av EU regler om offentlig upphandlings har 
begåtts som kommissionen ännu inte behandlat. 

Med vänlig hälsning, 

Contact: 
Jari KALLIO, Telephone: +32 229-55638, e-mail: jari.kallio@ec.europa.eu 
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