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Andragende 0471/2006 af Matti Niemelä, finsk statsborger, for "Coordination Dynamic 
Therapy Center Oy", om konkurrenceforvridning som følge af nationale økonomiske 
interesser

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at hans virksomhed lider under alvorlig konkurrenceforvridning som 
følge af den finske regerings misbrug af en dominerende markedsposition, hvilket er i strid 
med EF-traktatens artikel 82. Han oplyser, at leveringen af tjenesteydelser er begrænset i 
medfør af den finske lovgivning, hvilket betyder, at der ikke er nogen garantier vedrørende 
gennemsigtighed eller retssikkerhed. De nationale myndigheders manglende tilsyn betyder, at 
overtrædelser af fællesskabslovgivningen ikke straffes. Andrageren har mistanke om 
procedurefejl i forbindelse med en sag indbragt for forvaltningsdomstolen, og han anfører, at 
det vil underminere Det Europæiske Fællesskabs autoritet, hvis ikke det griber ind. Det 
fremgår, at han for fire år siden indgav en klage til Kommissionen (2005/5276), og han 
anmoder nu Parlamentet om at træffe foranstaltninger for at fremskynde sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. november 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. maj 2007.

" I. ANDRAGENDET

Andrageren Matti Niemelä hævder, at hans virksomhed lider under konkurrenceforvridning 
på grund af den finske regering. Andrageren hævder, at den finske regering misbruger sin 
dominerende markedsposition, og at den nationale lovgivning lægger begrænsninger på 
leveringen af tjenester. Han henviser endvidere til uregelmæssigheder i forbindelse med en 
sag indbragt for forvaltningsdomstolen.
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II. KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER

Ifølge EF's konkurrenceregler er en eller flere virksomheders1 misbrug af en dominerende 
position på det indre marked eller en væsentlig del heraf forbudt, i den udstrækning 
samhandelen mellem medlemsstaterne herved kan påvirkes.

EF's konkurrenceregler vedrører dermed udelukkende virksomheders adfærd. Sammenholdes 
artikel 82 imidlertid med traktatens artikel 10, stk. 2, og artikel 3, stk. 1, litra g), fastsættes 
det, at medlemsstaterne pålægges ikke at indføre eller opretholde foranstaltninger, selv ikke i 
form af love eller administrative bestemmelser, som kan ophæve den tilsigtede virkning af de 
for virksomhederne gældende konkurrenceregler. Udøvelsen af offentlig myndighed falder pr. 
definition uden for anvendelsesområdet for konkurrencelovgivningen.

På denne baggrund har Domstolen gentagne gange fastslået, at en medlemsstat kan holdes 
ansvarlig efter artikel 3, stk. 1, litra g), artikel 10, stk. 2, og artikel 81, hvis den enten 
foreskriver eller fremmer vedtagelser eller samordnet praksis i strid med artikel 82 eller 
forstærker deres virkninger, eller hvis den fratager de retsforskrifter, den selv har udstedt, 
deres statslige karakter ved at uddelegere ansvaret for at træffe beslutninger om økonomisk 
intervention til private erhvervsdrivende.

Der er intet, der peger på, at de lovgivningsmæssige foranstaltninger, som andrageren 
henviser til, er foranstaltninger, der kan uddelegeres til private aktører, som efterfølgende 
sanktioneres af den finske stat. Alt tyder på, at disse foranstaltninger kun kan uddelegeres til 
den finske stat. Disse foranstaltninger henhører derfor ikke under anvendelsesområdet for 
EF's konkurrenceregler.

Klage nr. 2002/5276, som andrageren henviser til, blev henlagt af Kommissionen den 15. 
oktober 2003 med den begrundelse, at fællesskabsretten ikke havde til formål at forpligte de 
finske myndigheder til at udvide listen over lægelige ydelser, som dækkes af Finlands 
sundhedssystem.

Kommissionen har i mellemtiden modtaget andre klager vedrørende denne problemstilling.
Flere patienter har klaget til Kommissionen over de finske myndigheders afvisning af at 
dække udgifterne til lægebehandling, især genoptræningsprogrammer til handicappede, som 
udføres i andre medlemsstater. Disse sager behandles i forbindelse med 
overtrædelsesprocedure nr. 2003/4986. Andrageren er bekendt med denne procedure, som han 
i en af sine skrivelser til Kommissionen anfører er tæt forbundet med hans egen procedure.
Det fremgår af Matti Niemeläs skrivelse af 7. januar 2007 til Kommissionen, at de finske 
myndigheder har givet ham adgang til flere dokumenter vedrørende denne procedure. Matti 
Niemelä gjorde i denne skrivelse især rede for sine holdninger til den finske regerings 
udtalelser.

I forbindelse med behandlingen af denne klage fremsendte Kommissionen den 18. oktober 
2004 en åbningsskrivelse til de finske myndigheder. De finske myndigheders svar herpå 
vedrørte imidlertid kun nogle af de klagepunkter, der var fremsat i åbningsskrivelsen, og 
Kommissionen fremsendte derfor en begrundet udtalelse til Finland den 13. juli 2005.



(Ekstern oversættelse)

CM\667788DA.doc 3/3 PE 388.755v01-00

DA

I den pressemeddelelse, som blev offentliggjort i forbindelse med denne begrundede 
udtalelse, anførte Kommissionen, at:

"Ifølge EF-traktatens artikel 49, som fortolket af EF-Domstolen, har patienter ret til at få 
godtgjort udgifter til lægebehandling modtaget i udlandet fra deres nationale sociale 
sikringsordning, når den pågældende behandling er godtgørelsesberettiget, hvis den udøves i 
patientens hjemland. Overtrædelsen vedrører den finske sygeforsikring og det finske 
sygesikringsinstituts bidrag til medicinsk rehabilitering. Kommissionen mener, at den nye 
sygesikringslov begrænser retten til fri bevægelighed for patienter og personer, der leverer 
lægelige tjenesteydelser, idet der fastsættes forskellige krav til registrering og autorisering, 
som tjenesteyderne skal opfylde, før deres patienter kan få godtgjort deres udgifter til 
behandlingen af sygeforsikringen. Kommissionen mener ligeledes, at systemet, som giver 
adgang til medicinsk rehabilitering i andre medlemsstater, medfører en ubegrundet 
begrænsning på den frie udveksling af tjenesteydelser.

Efter denne begrundede udtalelse har Finland ændret kapitel 2, afsnit 6, stk. 2, i den finske 
sygekasselov med henblik på at tillade godtgørelse til lægebehandling udført af personer, der i 
etableringslandet er anerkendt som fagfolk i sundhedssektoren.

Hvad angår genoptræning af personer med alvorlige handicap, er der trods de fremskridt, der 
er gjort, imidlertid stadig visse ubesvarede spørgsmål. Kommissionens tjenestegrene skal rette 
henvendelse til de finske myndigheder for at få afklaret visse punkter og finde tilfredsstillende 
løsninger i henhold til fællesskabsretten.  
 

III. KONKLUSION

Kommissionen mener ikke, at de punkter, der fremlægges i nærværende andragende, giver 
anledning til at konkludere, at EF's konkurrenceregler er blevet overtrådt. Hvis andrageren 
imidlertid har supplerende oplysninger, som kan underbygge påstanden om en overtrædelse, 
vil Kommissionen naturligvis vurdere sagen igen i lyset af disse nye oplysninger.

Hvad angår overtrædelsesprocedure nr. 2003/4986, ønsker Kommissionen i lyset af de 
fremskridt, Finland allerede har gjort for at bringe den finske sygesikringslovgivning i 
overensstemmelse med fællesskabsretten, at indlede en konstruktiv dialog med de finske 
myndigheder med henblik på at få medlemsstaten til frivilligt at bringe sin lovgivning i 
overensstemmelse med EU's, for så vidt angår de udestående spørgsmål. Hvis disse drøftelser 
ikke giver det ønskede resultat, kan Kommissionen overveje at indbringe sagen for 
Domstolen.
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