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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia nr. 0471/2006, adresată de Matti Niemelä, de cetăţenie finlandeză, în numele 
„Centrului de Coordonare a Terapiei Dinamice Oy”, privind afectarea concurenţei ca 
urmare a intereselor financiare naţionale

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul reclamă că societatea sa este supusă unei denaturări grave a concurenţei cauzate 
de abuzul unei poziţii dominante pe piaţă din partea Guvernului finlandez, care astfel încalcă 
articolul 82 din Tratatul CE.  Acesta menţionează că, în conformitate cu legislaţia finlandeză, 
prestarea de servicii este restricţionată, iar în consecinţă nu există garanţii privind transparenţa 
şi siguranţa juridică. Absenţa supravegherii de către autorităţile naţionale desemnează că 
încălcarea legislaţiei comunitare nu este sancţionată. Petiţionarul suspectează nereguli 
procedurale privind un caz aflat pe rolul Curţii Supreme Administrative şi susţine că 
autoritatea Comisiei Europene va fi subminată în cazul în care nu va interveni.  Se pare că 
acesta a înregistrat o plângere la Comisie în urmă cu patru ani (2002/5276), iar în prezent 
solicită intervenţia Parlamentului pentru urgentare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 noiembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 mai 2007.

I. PETIŢIA

Petiţionarul, Matti Niemelä, susţine că societatea sa este supusă unei denaturări grave a 
concurenţei cauzate de guvernul finlandez. Petiţionarul susţine că guvernul finlandez 
abuzează de poziţia sa dominantă de piaţă, că prestarea de servicii este restricţionată de 
legislaţia naţională, şi susţine nereguli procedurale privind un caz aflat pe rolul Curţii 
Supreme Administrative.
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II. OBSERVAŢIILE COMISIEI PRIVIND ARGUMENTELE PETIŢIEI

În conformitate cu regulamentele CE privind concurenţa, orice abuz comis de una sau mai 
multe persoane juridice cu poziţie dominantă în cadrul pieţei comune sau pe o parte 
semnificativă a acesteia este interzis în măsura în care acesta afectează comerţul între statele 
membre. 

Astfel, regulamentele CE privind concurenţa se referă exclusiv la conduita persoanelor 
juridice. Cu toate acestea, coroborat cu articolul 10 alineatul (2) şi cu articolul 3, alineatul (1), 
litera (g) din tratat, articolul 82 le impune statelor membre să nu introducă sau să menţină în 
vigoare măsuri, chiar de natură legislativă sau de reglementare, care pot conduce la 
inaplicabilitatea regulamentelor de concurenţă aplicabile persoanelor juridice. Exercitarea 
autorităţii publice, prin definiţie, se află în afara sferei de incidenţă a legislaţiei din domeniul 
concurenţei.1

Pe aceste baze, Curtea a declarat în repetate rânduri faptul că dacă un stat membru impune sau 
favorizează adoptarea de decizii sau practici concertate contrare articolului 82 sau întăreşte 
efectele acestora, sau privează propriile regulamente de natura legislativă, delegând unor 
operatori economici privaţi adoptarea deciziilor care afectează sfera economică, statul 
membru poate fi ţinut răspunzător în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (g), articolului 10
alineatul (2) şi articolului 82.

Nu există nici o indicaţie conform căreia măsurile legislative la care se referă petiţionarul 
reprezintă măsuri care pot fi atribuite unor persoane private, ulterior sancţionate de statul 
finlandez. Se pare că aceste măsuri pot fi atribuite exclusiv statului finlandez. În consecinţă, 
aceste măsuri nu cad sub incidenţa obiectului normelor CE privind concurenţa.

Plângerea nr. 2002/5276 la care face referire petiţionarul a fost clasată de Comisie la 15 
octombrie 2003 în temeiul faptului că legislaţia comunitară nu poate avea ca efect obligarea 
autorităţilor finlandeze extinderea listei de servicii medicale acoperite de sistemul de sănătate 
finlandez. 

Între timp, Comisia a primit alte plângeri referitoare la aceeaşi problemă. În fapt, numeroase 
plângeri reprezintă plângeri adresate Comisiei ca urmare a refuzului autorităţilor finlandeze de 
a suporta costurile financiare aferente tratamentelor medicale, în special a programelor de 
reeducare a persoanelor cu dizabilităţi, efectuate în alte state membre. Aceste cazuri sunt 
instrumentate în cadrul procedurii de încălcare nr. 2003/4986. Petiţionarul cunoaşte această 
procedură pe care a menţionat-o într-una din scrisorile adresate Comisiei ca fiind direct legată 
de propria sa procedură. Acesta se referă la scrisoarea din 7 ianuarie 2007 adresată Comisiei 
de domnul Niemela, conform căreia autorităţile finlandeze i-au acordat accesul la numeroase 
documente privind această procedură. În această scrisoare, domnul Niemela îşi exprimă 
opinia privind, în principal, poziţia prezentată de autorităţile finlandeze. 

În fapt, în cadrul examinării acestei plângeri, la 18 octombrie 2004 Comisia a trimis o 

  
1 A se vedea cauzele C364/92, Eurocontrol [1994] ECR I-00043 alineatele 30-31, C309/99, Wouters [2001] ECR 
I-01577 alineatul 57.
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scrisoare de înştiinţare a autorităţilor finlandeze. Întrucât răspunsul autorităţilor finlandeze nu 
s-a referit decât la anumite acuzaţii exprimate în scrisoarea de înştiinţare, la 13 iulie 2005 
Comisia a adresat Finlandei un aviz motivat. 

În comunicatul de presă publicat cu această ocazie, Comisia a menţionat că:

„În temeiul articolului 49 din tratat, astfel cum a fost interpretat de Curte, pacienţii au dreptul 
de a li se rambursa de sistemul de asigurări sociale costul tratamentelor administrate în 
străinătate în cazul în care costurile acelor tratamente sunt rambursate în statul membru de 
origine al pacientului. Încălcarea priveşte asigurările de sănătate finlandeze şi reabilitarea 
medicală furnizată de instituţia finlandeză de asigurări de sănătate (Kela). Comisia consideră 
că noua lege privind asigurările de sănătate limitează dreptul de liberă circulaţie a pacienţilor 
şi prestatorilor de servicii medicale, stabilind anumite exigenţe de înregistrare şi autorizare 
care trebuie îndeplinite de prestatorii de servicii pentru ca pacienţii acestora să poată beneficia 
de rambursarea de către asigurările de sănătate. Comisia consideră, de asemenea, că sistemul 
care acordă dreptul reabilitării medicale în alte state membre restrânge în mod nejustificat 
libera circulaţie a serviciilor”.

Din schimbările intervenite în Finlanda ulterior acestui aviz motivat rezultă că dispoziţiile 
capitolului 2 secţiunea 6 alineatul (2) din Legea asigurărilor de sănătate au fost modificate 
pentru a permite rambursarea costurilor tratamentelor medicale efectuate de un profesionist 
recunoscut în statul membru în care acesta îşi desfăşoară activitatea. 

Între timp, în ceea ce priveşte reeducarea persoanelor cu dizabilităţi severe, în ciuda 
progreselor realizate, anumite probleme nu au fost soluţionate. Se prevede ca serviciile 
Comisiei să ia legătura cu autorităţile finlandeze în vederea clarificării anumitor aspecte şi 
găsirii unor soluţii satisfăcătoare privind legislaţia comunitară.  

III. CONCLUZIE

Comisia consideră că elementele prezentate în această petiţie nu îi permit să concluzioneze 
privind încălcarea regulamentelor CE privind concurenţa. În cazul în care, cu toate acestea, 
petiţionarul deţine elemente suplimentare care demonstrează o încălcare, Comisia va evalua 
din nou aspectul prin prisma acestor noi elemente.

În ceea ce priveşte procedura de încălcare nr. 2003/4986, ţinându-se seama de progresele deja 
înregistrate de Finlanda în vederea asigurării compatibilităţii legislaţiei privind asigurările de 
sănătate cu legislaţia Comunităţii, Comisia doreşte să stabilească un dialog constructiv cu 
autorităţile finlandeze, în vederea asigurării conformării voluntare a acestui stat membru 
privind aspectele nesoluţionate. În cazul eşecului acestor discuţii, Comisia va putea sesiza 
Curtea de Justiţie. 


