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Herr Minister, 

 

 

Jag vill fästa Er uppmärksamhet på ett klagomål angående de svenska 

förvaltningsdomstolarnas beslut att avslå en ekonomisk aktörs yrkande avseende en 

offentlig tjänstekoncession för restaurangtjänster. Kommissionen anser att avslaget kan 

utgöra en överträdelse av principerna i fördraget om Europeiska unionen och fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). 

  

Uppsala län tilldelade den 22 augusti 2011 sammanlagt fem koncessionskontrakt för 

restaurangtjänster i flera sjukhus i länet. Ett av dessa koncessionskontrakt tilldelades ett 

företag vars anbud enligt den klagande på flera punkter avvek från de offentliggjorda 

kraven och som därför borde ha avvisats. 

Den klagande överklagade beslutet i Förvaltningsrätten i Uppsala, som emellertid den 7 

september 2011 avvisade dessa yrkanden med motiveringen att det inte finns något 

rättsmedel mot en tjänstekoncession i den svenska lagen om offentlig upphandling (mål 

nr 4561-11). Vidare påpekade domstolen att inte heller EU-fördragets principer eller 

andra allmänna rättsprinciper inte ger den klagande rätt att överklaga beslutet med stöd 

av förvaltningslagen. Avslaget bekräftades av Kammarrätten i Stockholm den 10 oktober 

2011 (mål nr 6348-11) och slutligen av Högsta förvaltningsdomstolen den 20 december 

2011 (mål nr 6348-11). 
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Kommissionen lämnade ärendet till EU Pilot-systemet den 1 februari 2013 

(4507/13/MARK) och uppmanade de svenska myndigheterna att inkomma med 

synpunkter på de faktiska omständigheterna i ärendet och den inledande bedömningen, 

enligt vilken ärendet kan innebära en överträdelse av etableringsrätten enligt artikel 49 i 

EUF-fördraget och friheten att tillhandahålla tjänster enligt artikel 56 i EUF-fördraget.  

De svenska myndigheterna svarade den 5 april 2013. De anser att det inte har 

förekommit någon överträdelse av principerna i EU-fördraget eller EUF-fördraget. De 

svenska myndigheterna medger att det inte finns något annat rättsmedel som är möjligt 

när det gäller en tjänstekoncession än att väcka talan om skadestånd vid allmän domstol. 

De anför att Europeiska unionens domstol i sin dom i mål C-432/05 (Unibet) godtog 

denna möjlighet som ett effektivt rättsmedel. 

Kommissionen delar inte de svenska myndigheternas uppfattning och anser att domen i 

Unibet-målet inte är tillämplig på beslut om tilldelning av koncessionskontrakt avseende 

offentliga tjänster. 

På grundval av ovanstående information har kommissionen beslutat att lägga fram 

följande underrättelse. 

Domstolen har i sin rättspraxis fastställt att koncessionskontrakt avseende offentliga 

tjänster måste tilldelas genom ett öppet förfarande som följer principerna om icke-

diskriminering, likabehandling och insyn enligt EUF-fördraget (t.ex. i målen C-324/98, 

Telaustria, C-231/03, Coname och C-458/03, Parking Brixen). I det granskade ärendet 

har förfarandet dock inte följt dessa principer. Det framgår klart av de uppgifter som 

inkommit från den klagande och från de svenska myndigheterna att landstinget inte har 

respekterat de kriterier som fastställts för deltagande i förfarandet. I stället har man låtit 

ett företag delta som inte uppfyllde alla krav och slutligen också få koncessionen. 

 

Domstolen har bekräftat att betydande ändringar i villkoren för en koncession inte kan 

godtas, och att detta bör åtgärdas genom ett nytt tilldelningsförfarande om så krävs (dom 

i mål C-91/08, Wall, punkt 43). Klagandens talan i de svenska domstolarna avsåg 

betydande ändringar som gjorts i villkoren för deltagande i tilldelningsförfarandet för den 

berörda koncessionen. 

 

Domstolen har i sin rättspraxis också fastställt de villkor som de nationella rättsliga 

förfarandena måste uppfylla för att säkerställa respekten för enskildas rättigheter enligt 

gemenskapsrätten (se målen C-33/76, Rewe, C-45/76, Comet och C-312/93, Peterbroek). 

Dessa förfaranden får inte vara mindre förmånliga än de som avser liknande talan enligt 

nationell rätt och får inte göra det i praktiken omöjligt eller orimligt svårt att utöva de 

rättigheter som följer av gemenskapsrätten.  

 

Även om domstolen i mål C-432/05 (Unibet) godtog att möjligheten att få nationella 

bestämmelsers laglighet prövad som en prejudiciell fråga i förhållande till en talan om 

skadestånd utgjorde ett effektivt rättsmedel i det specifika målet, kan inte samma 

resonemang tillämpas generellt på tilldelningen av koncessionskontrakt avseende 

offentliga tjänster. En möjlighet att få tilldelningsbeslutet förklarat olagligt som en 

prejudiciell fråga i ett skadeståndsmål skulle inte säkra rättigheterna för en ekonomisk 

aktör som är intresserad av att tillhandahålla tjänster genom tjänstekoncessionen.  
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I själva verket, enligt klaganden, skulle den enda sannolika ersättningen avse kostnader 

för deltagande i förfarandet. Men om en upphandlande myndighet beslutar att tilldela en 

tjänstekoncession direkt utan insyn i förfarandet, kommer det inte ens finnas någon 

möjlighet till ersättning eftersom det inte finns några kostnader för deltagandet. 

Visserligen, har den svenska Högsta domstolen redan den 22.12.2000 konstaterat i mål 

T2417-98, gällande direkt tilldelning av ett offentligt tjänstekontrakt, att det inte var 

möjligt att bevisa att den klagande skulle ha ådragit sig någon skada eftersom det inte 

kunde bevisas att han skulle ha tilldelats kontraktet om ett rättsligt förfarande med flera 

deltagare hade organiserats. Samma resonemang skulle naturligtvis gälla för olagligt 

tilldelade tjänstekoncessioner om en begäran om ersättning gjordes. 

 

En begäran om skadestånd utgör därför inte ett effektivt rättsmedel för otillåten 

direktupphandling av koncessions typ avtal i Sverige. EU domstolen har kallat otillåten 

direktupphandling en av de mest allvarliga överträdelserna mot gemenskapsrätten på 

området för offentlig upphandling (mål C-26/03). 

 

Kommissionen kan inte godta argumentet som de svenska myndigheterna lade fram i ett 

brev av den 3 september 2013, att genomförandet det nya direktivet om koncessioner 

skulle lösa denna fråga eftersom rättsmedelsdirektivet då skulle vara tillämpligt på 

koncessioner också. Först och främst har direktivet om koncessioner inte antagits 

formellt ännu. För det andra kommer medlemsstaterna att ha en tidsfrist om två år för 

införlivande efter ikraftträdandet av direktivet. I avsaknad av en detaljerad handlingsplan 

som tydligt anger de åtgärder som måste vidtas för att lösa det underliggande problemet i 

det nu konkreta fallet, är det inte möjligt att godta en möjlig framtida lösning som ligger 

så långt fram i tiden. 

 

Det faktum att kontraktet tilldelades ett företag som inte uppfyllde de av den 

upphandlande enheten uppställa kriterierna förefaller strida mot artiklarna 49 och 56 i 

EUF-fördraget. Dessutom är avsaknaden av effektiva rättsmedel eller otillräckliga 

existerande sådana, en avskräckande faktor för företag inom EU som önskar medverka i 

upphandlingar i medlemsstaten. Det förefaller som om det svenska systemet inte är 

förenligt med etableringsrätten som garanteras av artikel 49 i EUF-fördraget eller att 

tillhandahålla tjänster som garanteras av artikel 56 i samma fördrag. På samma sätt tycks 

det svenska systemet strida mot artikel 19 (1), andra meningen, i EU-fördraget liksom 

artikel 47 i den europeiska stadgan om grundläggande mänskliga rättigheter i vad avser 

effektiva rättsmedel och skyddet för individers rätt.  
 

Kommissionen anser således att Sveriges lagstiftning i de nämnda delarna strider mot 

såväl artiklarna 49 och 56 i EUF-fördraget som artikel 19 (1) i EU- fördraget, andra 

meningen och artikel 47 i den europeiska stadgan om grundläggande mänskliga 

rättigheter som garanterar rätten till effektiva rättsmedel och skydd för individens rätt.   
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I enlighet med artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt uppmanar 

kommissionen Sveriges regering att inkomma med sina synpunkter i ärendet inom två 

månader från mottagandet av denna skrivelse.  

 

Kommissionen förbehåller sig rätten att, efter att ha tagit del av synpunkterna eller om 

synpunkter inte kommit in inom utsatt tid, vid behov avge ett motiverat yttrande enligt 

samma artikel. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

På kommissionens vägnar 

Michel BARNIER 

Ledamot av kommissionen 

 


