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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0471/2006, внесена от Matti Niemelä, с финландско 
гражданство, от името на „Coordination Dynamic Therapy Center Oy“,
относно нарушение на конкуренцията, произтичащо от национални 
финансови интереси

1. Резюме на петицията

Вносителят подава оплакване за сериозно нарушение на условията на конкуренцията, 
на което е станало жертва неговото предприятие, поради злоупотреба с господстващо 
положение от страна на финландското правителство, което в случая е нарушило член 
82 от Договора за ЕО. Той посочва, че доставянето на услуги е ограничено от 
финландското законодателство, което не гарантира нито прозрачност, нито правна 
сигурност. Липсата на контрол от страна на националните органи води до това да не се 
налагат никакви санкции за неспазване на общностното право. Вносителят подозира, че 
са извършени процесуални нарушения по повод на едно дело, стигнало до Върховния 
административен съд, и счита, че правомощията на Европейската общност ще бъдат 
разклатени при ненамеса. Установено е, че вносителят вече е подал жалба до 
Европейската комисия преди четири години (2002/5276) и понастоящем иска 
Парламентът да се намеси, за да ускори процедурата по разглеждане на досието.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 ноември 2006 г. Комисията е приканена да представи 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 7 май 2007 г.

I. ПЕТИЦИЯТА

Вносителят на петицията, г-н Matti Niemelä, твърди, че неговото дружество страда от 
нарушаване на условията на конкуренцията, причинено от финландското правителство.
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Вносителят счита, че финландското правителство злоупотребява с доминиращата си 
позиция на пазара и че доставянето на услуги се ограничава от националното 
законодателство. Освен това, той има съмнения за процесуални нередности по едно 
дело, което е стигнало до Върховния административен съд.

II. КОМЕНТАРИ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ИЗЛОЖЕНИТЕ В ПЕТИЦИЯТА 
АРГУМЕНТИ
Според конкурентното право на ЕО, злоупотребата от едно или повече предприятия с 
господстващо положение на общия пазар или съществена част от него е забранено, 
когато това може да повлияе на търговията между държавите-членки.

Конкурентното законодателство на ЕО като такова се отнася единствено до
поведението на предприятията. Въпреки това, ако се четат във връзка с чл. 10, параграф 
2 и чл. 3, параграф 1, буква ж) от договора за ЕО, разпоредбите на чл. 82 налагат на 
държавите-членки да не предприемат или да не поддържат в сила мерки, били те 
законови или подзаконови, които биха могли да елиминират полезното действие на 
конкурентните правила, приложими по отношение на предприятията. По принцип 
държавната власт не влиза в приложното поле на конкурентното право. 

Въз основа на това Съдът на Европейските общности на няколко пъти е изтъквал, че 
когато една държава-членка на л а г а  или облагодетелства сключването на 
договорености, които са в противовес с предвиденото в член 82 , или засилва ефекта от 
тях, или оттегля от нормативната си уредба законодателния й характер, делегирайки на 
частни оператори отговорността за взимане на решения, касаещи стопанския живот, то 
тази държава може да бъде подведена под отговорност по силата на чл. 3, параграф 1, 
буква ж), чл. 10 параграф 2 и чл. 82 от договора за ЕО.

Нито един елемент не позволява да се потвърди, че разпоредбите, на които се позовава 
вносителят, са сред тези, които могат да бъдат оставени на преценката на 
частноправните субекти и по този начин — одобрени от финландската държава. 
Изглежда, че въпросните разпоредби са единствено в правомощията на финландската 
държава. Следователно тези мерки не влизат в приложното поле на конкурентното 
право. 

Жалбата № 2002/5276, на която вносителят се позовава, е била приключена от 
Комисията на 15 октомври 2003 г. с мотив, че общностното право не може да доведе до 
ефект, при който да се задължат финландските органи да разширят списъка на 
медицинските услуги, които се поемат от финландската система за здравно 
осигуряване.

Междувременно Комисията е била сезирана по други жалби, касаещи същата 
проблематика. В действителност, няколко пациенти са подали оплакване пред 
Комисията за това, че финландските органи са отказали да поемат финансово 
медицинското им лечение, най-вече в рамките на програмите за възстановяване на хора 
с увреждания, проведени в други държави-членки. Тези случаи са разгледани в рамките 
на процедурата за нарушение №°2003/4986. Вносителят е запознат с тази процедура, 
която е споменал в едно от своите писма към Комисията като тясно свързана с неговата 
собствена такава. От изпратеното от господин Niemelä писмо до Комисията на 7 
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януари 2007 г. става ясно, че финландските органи са му предоставили достъп до 
няколко документа, свързани с тази процедура. В това писмо г-н Niemelä споделя 
своята гледна точка най-вече относно представената позиция от страна на 
финландските органи.

В действителност, при разглеждането на тази жалба Комисията е изпратила
уведомително писмо на финландските органи от 18 октомври 2004 г. Тъй като 
представеният отговор от страна на финландските органи позволява да се отговори 
само на някои от съображенията, изложени в уведомителното писмо, Комисията 
изпрати мотивирано становище на Финландия на 13 юли 2005 г.

В прескомюнике по този повод Комисията посочи, че:

„Според направеното от страна на Съда тълкуване на член 49 от Договора, пациентите 
имат правото да им бъде възстановена от схемата им за социално осигуряване 
стойността на получените от тях в чужбина медицински грижи, ако разходите за 
същите тези медицински грижи се възстановяват в собствената държава-членка на 
пациента. Нарушението касае задължителното финландско здравно осигуряване и 
услугите по здравна рехабилитация, доставяни от финландската институция за здравно 
застраховане (Kela). Комисията счита, че новият закон за здравно осигуряване 
ограничава правото на свободно движение на пациентите и доставчиците на 
медицински услуги, определяйки различни изисквания за регистрация и издаване на 
разрешения, на които доставчиците на услуги трябва да отговарят, за да могат 
пациентите да получат възстановяване на средства от здравната застраховка.
Комисията е също така на мнение, че системата, даваща право на здравна 
рехабилитация в друга държава-членка, ограничава по неоснователен начин свободата 
на доставяне на услуги“.

От настъпилите развития във Финландия от датата на това мотивирано становище става 
ясно, че глава 2, раздел 6, параграф 2 от „Health Insurance Act“ е била изменена, за да 
позволи възстановяването на суми за здравни услуги, оказани от медицинско лице,
признато като такова в държавата му на установяване.

При все това, що се отнася до възстановяването на лицата, страдащи от тежки 
увреждания, въпреки реализирания прогрес, определени въпроси остават нерешени.
Предвидено е службите на Комисията да се свържат с финландските органи, за да 
изяснят определени положения и да предвидят удовлетворяващи решения по 
отношение на общностното законодателство.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комисията счита, че представените в петицията елементи за разглеждане не позволяват 
да се направи заключението за наличие на нарушение на конкурентното право на ЕО.
Въпреки това, ако вносителят представи нови елементи, с които да се установява 
нарушение, Комисията ще извърши нов анализ на този въпрос в светлината на тези 
нови сведения, както се полага.
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Що се отнася до процедурата за нарушение № 2003/4986, предвид осъществения 
напредък от страна на Финландия за свеждането на националното законодателство в 
областта на здравното осигуряване в съответствие с общностното право, Комисията 
желае да установи конструктивен диалог с финландските органи, за да постигне 
доброволното спазване от страна на тази държава-членка , що се отнася до нерешените 
до този момент въпроси. В случай на провал на тези дискусии, Комисията би могла да 
предвиди възможност за сезиране на Съда.

4. Отговор на Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

По отношение на законодателството в областта на конкуренцията

Съобразно конкурентното право на ЕО са несъвместими с общия пазар и забранени 
всички споразумения между предприятия, които могат по чувствителен начин да 
засегнат търговията между държавите-членки и които имат за цел и като ефект 
възпрепятстването, ограничаването или нарушаването на условията на конкуренцията в 
рамките на общия пазар.
От друга страна, злоупотребата от страна на едно или няколко предприятия с 
господстващо положение на общия пазар или на съществена част от него е забранена, 
когато може да бъде засегната търговията между държавите-членки.

Съвкупността от тези правила се отнася за предприятията; следователно тя се прилага 
единствено по отношение на икономическите дейности, а не по отношение на 
упражняването на правомощията на публичния орган.

В рамките на бюджетните предприятия или предприятията, на които държавите 
предоставят специални или изключителни права, държавите не трябва да издават или 
поддържат съществуването на мярка, която противоречи на Договора.

На последно място, съобразно принципа на лоялно сътрудничество, обявен в член 10 
ЕО, държавите-членки трябва да се въздържат от всякакво поведение, изразяващо се в 
налагането или облагодетелстването на нарушения на членове 81 или 82 от ДЕО от 
страна на предприятията, в засилването на ефекта от такива нарушения, или пък да 
извеждат от своята нормативна уредба държавния им характер, делегирайки на частни 
оператори отговорността за взимане на решения за намеса от икономически интерес.

Правилата за държавни помощи са приложими както за частните, така и за държавните 
предприятия.

Трябва да се напомни обаче, че по отношение на държавното финансиране за 
предприятия, извършващи дейности, определени като обществена услуга, в член 86, 
параграф 2 от Договора за ЕО се предвижда, че правилата за конкуренцията са 
приложими дотолкова, доколкото не възпрепятстват изпълнението, по закон и в 
действителност, на конкретните задачи, възложени на тези предприятия.

Според правилата на ЕС за извършване на услуги от общ икономически интерес 
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(SGEI)1, като здравни услуги, държавите-членки са свободни да избират доставчик и да 
го компенсират за извършени услуги, при условие че са спазени следните условия: a) 
обществената услуга трябва да бъде дефинирана ясно и да е поверена на съответните 
предприятия; б) размерът на компенсацията трябва да бъде изчислен въз основа на ясни 
и обективни параметри, определени предварително, и не трябва да надвишава 
разходите плюс разумна печалба; и в) държавите-членки трябва да гарантират, че няма 
свръхкомпенсации.

В процесния случай предоставените в петицията сведения не позволяват да се стигне до 
заключението, че конкурентното право на ЕО е приложимо. Във всеки случай, при 
евентуална жалба въпросната би следвало да бъде представена за разглеждане на 
нивото на Националния орган по конкуренцията на Финландия.

По отношение на свободното предоставяне на услуги, гарантирано с член 49 от 
Договора за ЕО

Както е посочено в първоначалния отговор, Комисията е сезирана по повод няколко 
жалби относно отказа на финландските органи да поемат финансово медицинското 
лечение, най-вече по програмите за възстановяване на хора с увреждания, проведени в 
други държави членки. Тези случаи са третирани в рамките на процедурата за 
нарушение №°2003/4986.

При разглеждането на тази жалба Комисията изпрати уведомително писмо на 
финландските органи на 18 октомври 2004 г. Тъй като представените сведения от 
страна на финландските органи не отговарят на някои от изнесените в уведомителното 
писмо съображения, Комисията изпрати мотивирано становище на Финландия на 13 
юли 2005 г. Финландското законодателство беше изменено в отговор на едно от 
съображенията, изнесени в мотивираното становище.

За сметка на това, остават нерешени някои въпроси, касаещи поемане на финансовото 
изражение на възстановяването на лицата със сериозни увреждания в друга държава-
членка. Службите на Комисията се срещнаха с финландските органи на 22 май 2008 г., 
за да изяснят ситуацията. В края на срещата финландските органи поеха задължението 
да предоставят допълни сведения. Службите на Комисията получиха тези документи на 
2 септември 2008 г. и в момента ги анализират. В светлината на тези сведения 
Комисията ще реши какви са следващите действия, които да предприеми по този 
въпрос в рамките на процедурата за нарушение 2003/4986. 

Допълнителните сведения, които бяха спуснати от вносителя, се концентрират върху 
вътрешната ситуация във Финландия и не предоставят нови елементи, които да се 
използват в рамките на нарушение №° 2003/4986.

                                               
1 Вж. 'Решение на Комисията от 28 ноември 2005 г. относно прилагането на член 86, параграф 2 от 
Договора за ЕО за държавната помощ във вид на компенсация за обществена услуга, предоставена на 
определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес ', OВ L
312/67 от 29.11.2005  г. и Рамка на Общността за държавна помощ под формата на компенсации за 
обществена услуга', OВ C 297/4 от 29.11.2005 г.
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Що се отнася до искането на вносителя за получаване на достъп до превода на 
документите по процедурата за нарушение, Комисията желае, че както и самите 
документи, техните преводи попадат в режима на изключенията, предвиден в чл. 4 от 
Регламент 1049/20011 относно публичния достъп до документи на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията, и най-вече неговият параграф 2, трето тире: 
„Институциите отказват достъп до документи в случаите, когато оповестяването 
би засегнало защитата на: (…) - целите на дейности по инспектиране, разследване и 
одит." В действителност, процедурата за нарушение е процедура между Комисията и 
засегнатата държава-членка, в случая Финландия, в рамките на която, както е посочено-
горе, могат да бъдат водени преговори между Комисията и държавата-членка. За да се 
даде възможност на тези преговори да достигнат до намиране на приятелско решение 
на спора, е необходимо да се поддържа климат на доверие по време на дискусиите и 
следователно да се осигури определена поверителност при размяната на документи.
Съблюдаването на тази цел, а именно постигането на приятелско решение на спора 
между Комисията и засегнатата държава-членка преди решението на Съда, обуславя 
отказа за достъп до документите по процедурата за нарушение от съображение за 
съхраняване на обществения интерес от дейностите по инспектиране, разследване и 
съдебните производства. На 10 август 2008 г. службите на Комисията изпратиха на 
вносителя отговор, на основание Регламент 1049/2001, по повод неговото искане за 
достъп до предходно упоменатите документи.

                                               
1 ОВ L145 от 31.5.2001, стр. 43
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