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Verzoekschrift 0471/2006, ingediend door Matti Niemelä (Finse nationaliteit), namens het 
‘Coordination Dynamic Therapy Center Oy’, over concurrentievervalsing als gevolg van 
nationale financiële belangen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt dat zijn onderneming te lijden heeft van ernstige concurrentievervalsing omdat 
de Finse regering misbruik maakt van haar dominante marktpositie, die daarmee artikel 82 
van het EG-Verdrag overtreedt. Hij wijst erop dat de Finse wetgeving beperkingen stelt aan 
het verlenen van diensten, waardoor geen transparantie is gegarandeerd en er evenmin 
wettelijke zekerheid bestaat. Het ontbreken van toezicht door de nationale autoriteiten 
betekent dat overtredingen van communautair recht ongestraft blijven. Indiener vermoedt 
onregelmatigheden van procedurele aard betreffende een zaak die aanhangig is bij de hoogste 
administratieve rechter en stelt dat het gezag van de Europese Gemeenschap zal worden 
ondermijnd wanneer zij niet ingrijpt. Het schijnt dat indiener vier jaar geleden bij de 
Commissie een klacht heeft ingediend (2002/5276) en nu probeert om via het Parlement de 
behandeling daarvan te versnellen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 november 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007

I. Het verzoekschrift

Indiener zegt dat zijn onderneming te lijden heeft van concurrentievervalsing omdat de Finse 
regering misbruik maakt van haar dominante marktpositie van de Finse regering en dat de 
Finse wetgeving beperkingen stelt aan het verlenen van diensten. Daarnaast vermoedt 
indiener dat er sprake is van procedurele onregelmatigheden in een zaak die aanhangig is bij 
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de hoogste administratieve rechter. 

II. Het commentaar van de Commissie op de in het verzoekschrift aangevoerde argumenten

Overeenkomstig de mededingingsregels van het EG-Verdrag is het verboden, voor zover de 
handel tussen lidstaten daardoor ongunstig kan worden beïnvloed, dat een of meer 
ondernemingen1 misbruik maken van een machtspositie op de gemeenschappelijke markt of 
een wezenlijk deel daarvan. 

De mededingingsregels van het EG-Verdrag betreffen dus op zichzelf enkel de gedragingen 
van ondernemingen. In combinatie met artikel 10, lid 2 en artikel 3 lid 1, onder g) van het 
Verdrag bepaalt artikel 82 evenwel dat lidstaten geen maatregelen mogen invoeren of in stand 
houden, zelfs van wettelijke of regelgevende aard, die de mededingingsregels welke van 
toepassing zijn op ondernemingen kunnen ondermijnen. De mededingingsregels zijn per 
definitie niet van toepassing op de uitoefening van overheidsprerogatieven2

Op grond hiervan heeft het Hof herhaaldelijk bepaald dat wanneer een lidstaat het tot stand 
komen van met artikel 82 strijdige besluiten of onderling samenhangende gedragingen oplegt 
of begunstigt, dan wel de werking ervan versterkt, of aan zijn eigen regeling het 
overheidskarakter ontneemt door de verantwoordelijkheid voor het nemen van besluiten tot 
interventie op economisch gebied over te dragen aan particuliere marktdeelnemers, deze 
lidstaat aangesproken kan worden op niet-naleving van de artikelen 3, lid 1 onder g), 10 en 82 
van het Verdrag. 

Er zijn geen aanwijzingen dat de wettelijke maatregelen waar indiener naar verwijst genomen 
zijn door particuliere marktdeelnemers en goedgekeurd zijn door de Finse staat. Kennelijk 
heeft de Finse staat zelf deze maatregelen genomen. Dit houdt in dat deze maatregelen buiten 
de werkingssfeer van de mededingingsregels van het EG-Verdrag vallen. 

Klacht nr. 2002/5276 waarnaar indiener verwijst is door de Commissie op 15 oktober 2003 als 
afgedaan beschouwd op grond van het feit dat het gemeenschapsrecht de Finse autoriteiten er 
niet toe kan verplichten de lijst van medische zorg die vergoed wordt door het Finse 
gezondheidszorgstelsel uit te breiden. 

Intussen heeft de Commissie nog meer klachten ontvangen over dit probleem. Zo hebben 
verschillende patiënten een klacht ingediend bij de Commissie over het feit dat de Finse 
autoriteiten weigeren de kosten te vergoeden voor met name medische behandelingen die zij 
in andere lidstaten ondergingen in het kader van revalidatieprogramma's voor gehandicapten. 
Deze gevallen zijn behandeld binnen de context van inbreuk nr. 2003/4986. Indiener is op de 
hoogte van deze procedure, want hij heeft er in een van zijn brieven aan de Commissie naar 
verwezen als zijnde nauw verwant aan zijn eigen procedure. Uit de brief gedateerd op 7 
januari 2007 van indiener aan de Commissie blijkt dat de Finse autoriteiten indiener toegang 

  
1 Het Europees Hof van Justitie definieert een onderneming als “elke eenheid die een economische activiteit 
uitoefent”, zie zaak C-309/99, Wouters,  Jurispr. 2001 blz. I-01577, punt 46 en zaak C-41/90, Hoefner en Elser, 
Jurispr. 1991, blz. I-1979, punt 21.
2 zie zaak C-364/92, Eurocontrol, Jurispr. 1994 blz. I-00043 punten 30-31 en zaak C-309/99, Wouters, Jurispr. 
2001 blz. I-0157 punt 57.
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hebben verleend tot diverse documenten die met deze procedure te maken hebben. In 
genoemde brief licht indiener zijn zienswijze toe betreffende met name de stellingname van 
de Finse autoriteiten. 

In het kader van het onderzoek van deze klacht heeft de Commissie de Finse autoriteiten op 
18 oktober 2004 een schriftelijke aanmaning gestuurd. Omdat de Finse autoriteiten in hun 
antwoord slechts ingingen op enkele van de klachten die in de schriftelijke aanmaning aan de 
orde waren gesteld, heeft de Commissie op 13 juli 2005 een met redenen omkleed advies aan 
Finland gericht. 

In het perscommuniqué dat de Commissie ter gelegenheid daarvan heeft uitgebracht, heeft de 
Commissie het volgende te kennen gegeven.

" Overeenkomstig artikel 49 van het Verdrag, zoals geïnterpreteerd door het Hof, hebben 
patiënten het recht op terugbetaling van de kosten van in het buitenland verkregen 
gezondheidszorgen door hun sociaalzekerheidsstelsel indien de kosten voor die zorgen ook 
worden terugbetaald wanneer de patiënt in zijn eigen lidstaat wordt behandeld. De inbreuk 
heeft betrekking op de Finse ziekteverzekering en de door de Finse 
socialezekerheidsinstelling (Kela) verstrekte medische revalidatie. De Commissie is van 
oordeel dat de nieuwe wet inzake de ziekteverzekering het recht van het vrije verkeer, zowel 
voor patiënten als voor zorgverstrekkers, beperkt omdat verschillende registratie- en 
goedkeuringsvereisten zijn vastgesteld waaraan zorgverstrekkers moeten voldoen opdat hun 
patiënten het recht op terugbetaling zouden hebben. De Commissie is eveneens van mening 
dat het systeem waarbij het recht op medische revalidatie in andere lidstaten wordt 
vastgesteld, leidt tot ongerechtvaardigde beperkingen op het vrije verkeer van diensten."

Als gevolg van de ontwikkelingen die zich in Finland hebben voltrokken sinds het met 
redenen omkleed advies is hoofdstuk 2, sectie 6, tweede paragraaf van de wet op de 
ziekteverzekering gewijzigd, teneinde terugbetaling van de kosten van gezondheidszorg 
verleend door een zorgverlener die als dusdanig erkend is in zijn lidstaat van vestiging, 
mogelijk te maken. 

Wat de revalidatie van personen met een ernstige handicap betreft zijn, ondanks de geboekte 
vooruitgang, echter nog niet alle problemen opgelost. De diensten van de Commissie zullen 
contact opnemen met de Finse autoriteiten om meer helderheid te krijgen over bepaalde 
punten en om oplossingen in het vooruitzicht te stellen die voldoen aan het 
gemeenschapsrecht. 

III. Conclusie

De Commissie is van mening dat zij uit de gegevens van het verzoekschrift niet kan afleiden 
dat de mededingingsregels van het EG-Verdrag overtreden zijn. Mocht indiener echter over 
verdere gegevens beschikken die wijzen op een overtreding, dan zal de Commissie uiteraard 
de kwestie opnieuw beoordelen in het licht van deze nieuwe gegevens. 

Aangaande de inbreukprocedure nr. 2003/4986 en rekening houdend met de reeds door 
Finland geboekte vooruitgang om de wetgeving inzake de ziekteverzekering verenigbaar te 
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maken met het gemeenschapsrecht, wil de Commissie graag een opbouwende dialoog 
aangaan met de Finse autoriteiten en hiermee bereiken dat deze lidstaat uit eigener beweging 
de nog bestaande kwesties in overeenstemming brengen met de regelgeving. Mocht deze 
dialoog niet het gewenste effect hebben dan kan de Commissie overwegen zich tot het Hof 
van Justitie te wenden.
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