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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Matti Niemelä, finn állampolgár által az „Összehangolt Dinamikus Terápiaközpont Oy” 
nevében előterjesztett 0471/2006. számú petíció a verseny nemzeti pénzügyi érdekekből 
történő torzításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arról panaszkodik, hogy vállalata a finn kormányzat domináns piaci 
pozíciójával való visszaéléséből eredő súlyos versenytorzítást kénytelen elviselni, ez 
következésképpen sérti az EK-Szerződés 82. cikkét. Észrevétele szerint a finn jogrendszer 
korlátozza a szolgáltatásnyújtást abból eredően, hogy erre vonatkozóan nincsenek az 
átláthatóságot vagy jogbiztonságot figyelembe vevő garanciák. A nemzeti hatóságok 
felügyeleti tevékenységének hiánya oda vezet, hogy a közösségi jog megsértése büntetlenül 
marad. A petíció benyújtója egy Közigazgatási Legfelsőbb Bíróság előtti üggyel kapcsolatban 
eljárási szabálytalanságokat feltételez, érvelése szerint a beavatkozás elmulasztása az Európai 
Közösség tekintélyét ássa alá. Úgy tűnik, a petíció benyújtója négy évvel ezelőtt panasszal 
fordult a Bizottsághoz (2002/5276), most a Parlament intézkedését kéri az ügy gyorsítása 
érdekében

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. november 6. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. május 7-én kapott válasz.

I. A PETÍCIÓ

Matti Niemelä úr, a petíció benyújtója kifogásolja, hogy társasága a finn kormány által 
okozott versenytorzulástól szenved. A petíció benyújtója fenntartja, hogy a finn kormány 
visszaél domináns piaci helyzetével, hogy a szolgáltatásnyújtást korlátozzák a finn 
jogszabályok, és állítja, hogy egy a Közigazgatási Legfelsőbb Bíróság előtt folyó üggyel 
kapcsolatban eljárási szabálytalanságok merültek fel.
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II. A BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEI A PETÍCIÓ BENYÚJTÓJÁNAK ÉRVELÉSÉVEL 
KAPCSOLATBAN

Az EK versenyszabályai szerint, tilos a domináns piaci pozícióval való bármilyen, egy vagy 
több vállalkozás1 általi visszaélés a közös piacon vagy annak lényeges részén, amennyiben az 
sérti a tagállamok közötti kereskedelmet. 

A EK versenyszabályok önmagukban tehát egyedül a vállalkozások magatartására 
vonatkoznak. Ugyanakkor a Szerződés 10. cikke (2) bekezdésével és a 3. cikke (1) 
bekezdésének g) pontjával együtt olvasva a 82. cikk előírja a tagállamok részére, hogy ne 
vezessenek be vagy tartsanak hatályban olyan, akár jogalkotási, akár szabályozási természetű 
rendelkezéseket, amelyek sértik a vállalkozásokra alkalmazandó versenyszabályok 
hatékonyságát. A közhatalom gyakorlása fogalmilag a versenyjog hatályán kívül esik.2

Ennek alapján, a Bíróság többször kijelentette, hogy ha egy tagállam a 82. cikkbe ütköző 
döntések elfogadását vagy összehangolt magatartásokat ír elő vagy részesít előnyben, illetve
felerősíti ezek hatásait, valamint ha saját szabályait úgy fosztja meg jogszabályi jellegüktől, 
hogy a gazdasági szférára vonatkozó döntések meghozatalának felelősségét magángazdasági 
szereplők hatáskörébe utalja, a tagállam felelőssé tehető a 3. cikk (1) bekezdésének g) pontja, 
10. cikk (1) bekezdése és a 82. cikk megsértéséért.

Nem utal semmi arra, hogy a petíció benyújtója által hivatkozott jogszabályi intézkedések 
magánszereplőknek tulajdonítható intézkedések, amelyek ennek következtében a finn állam 
által szankcionálhatóak lennének. Úgy tűnik, hogy ezen intézkedések kizárólag a finn 
államnak tulajdoníthatóak. Ezen intézkedések tehát kívül esnek az EK versenyszabályainak 
hatályán.

A petíció benyújtója által hivatkozott 2002/5276. sz. panaszt a Bizottság 2003. október 15-én 
azzal zárta le, hogy a közösségi jognak nem lehet olyan joghatása, ami arra kötelezné a finn 
hatóságokat, hogy bővítsék azon egészségügyi ellátások listáját, amelyeket a finn 
egészségügyi rendszer megtérít.

Eközben a Bizottsághoz más, e problémakört érintő panaszok is érkeztek. Ugyanis több beteg 
azt kifogásolta a Bizottságnál, hogy a finn hatóságok elutasították a más tagállamokban 
végrehajtott orvosi kezelések, különösen a fogyatékossággal élő személyek gyógypedagógiai 
programjainak pénzügyi térítését. Ezen esetek vizsgálatára a 2003/4986 sz. jogsértési eljárás 
keretében került sor. A petíció benyújtója ismeri ezen eljárást, amit – mint a saját eljárásához 
szorosan kötődőt – meg is említett egyik Bizottsághoz küldött levelében. A Niemela úr által a 
Bizottságnak címzett 2007. január 7-i leveléből kiderül, hogy a finn hatóságok részére 
hozzáférhetővé tettek több, ezen eljárásra vonatkozó dokumentumot. E levelében Niemela úr 

  
1 Az Európai Bíróság meghatározása szerint a vállalkozás „minden olyan jogalany, amely gazdasági 
tevékenységet folytat”, lásd a C-309/99. számú Wouters ügy [2001] ECR I-01577, 46. bekezdését és a C-41/90. 
számú Höfner and Elser ügy [1991] ECR I-1979, 21. bekezdését.
2 Lásd a C364/92. sz. Eurocontrol ügy [1994] ECR I-00043, 30-31. bekezdéseit és a C309/99. sz. Wouters ügy 
[2001] ECR I-01577, 57. bekezdését
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tájékoztat véleményéről, különösen a finn hatóságok által előadott állásfoglalásokra 
vonatkozóan.

Ugyanis e panasz újbóli megvizsgálásának keretében, 2004. október 18-án a Bizottság 
felszólító levelet küldött a finn hatóságok részére. A finn hatóságok által adott válasz a 
felszólító levélben említettek közül csak néhány panasz esetében tette lehetővé a válaszadást, 
így a Bizottság 2005. július 13-án indokolással ellátott véleményt küldött Finnország részére.

Az ezen alkalomból közzétett sajtóközleményben a Bizottság jelezte, hogy:

„A szerződés 49. cikke alapján a Bíróság értelmezése szerint, a betegeknek joguk van arra, 
hogy társadalombiztosítási rendszereik által megtéríttessék a külföldön igénybe vett 
egészségügyi ellátások költségeit, ha a szóban forgó ellátásokat megtérítik akkor, ha azokat a 
beteg a saját tagállamában veszi igénybe. A jogsértés a finn egészségbiztosításra és a finn 
egészségbiztosító intézmény (Kela) által nyújtott orvosi rehabilitációra vonatkozik. A 
Bizottság szerint az új egészségbiztosítási törvény korlátozza a betegek szabad mozgásához 
való jogát, amikor az az ellátás nyújtói részére olyan különböző nyilvántartásba vételi és 
engedélyezési követelményeket ír elő, amelyeknek az ellátás nyújtóinak meg kell felelniük 
annak érdekében, hogy betegeik térítést kapjanak az egészségbiztosítótól. A Bizottságnak 
ugyanígy az a véleménye, hogy a más tagállamokban folytatott orvosi rehabilitációhoz 
jogosultsági feltételeket szabó rendszer indokolatlanul sérti a szolgáltatások szabad 
áramlását.”

Az indoklással ellátott vélemény óta Finnországban bekövetkezett fejlemények arról adnak 
tájékoztatást, hogy az egészségbiztosítási törvény 2. fejezet 6. szakaszának 2. bekezdése úgy 
módosult, hogy lehetővé teszi azon ellátások térítését, amelyet olyan egészségügyi szakember 
nyújtott, akit a letelepedés helye szerinti tagállam ilyen szakemberként elismer.

Azonban ami a súlyos fogyatékosságban szenvedő betegek gyógypedagógiai kezelését illeti, a 
megvalósult fejlődés ellenére felmerülnek bizonyos kérdések. A tervek szerint a Bizottság 
szervei fel fogják venni a kapcsolatot a finn hatóságokkal annak érdekében, hogy néhány 
részletet tisztázzanak, és a közösségi jog szempontjából kielégítő megoldásokat helyezzenek 
kilátásba.

III. KÖVETKEZTETÉS

A Bizottságnak az a véleménye, hogy az e petícióban előadott elemek nem tesznek olyan 
következtetést lehetővé, hogy sérültek az EK versenyszabályai. Ha azonban a petíció 
benyújtójának további olyan részletek állnának rendelkezésére, amelyek jogsértésre utalnak, a 
Bizottság természetesen újra értékelné a kérdést ezen új elemek fényében.

Ami a 2003/4986 sz. jogsértési eljárást illeti, figyelembe véve a Finnország által tett 
előrelépést az egészségbiztosítási jogszabályok közösségi joggal való összeegyeztethetővé 
tétele érdekében, a Bizottság konstruktív párbeszédet szándékozik kezdeni a finn 
hatóságokkal annak érdekében, hogy elérje az összeegyeztethetőség önkéntes megvalósítását 
e tagállam részéről a függőben maradt kérdések tekintetében. Ennek sikertelensége esetén a 
Bizottság kilátásba helyezhetné, hogy a Bírósághoz fordul.
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