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Αναφορά 0471/2006, του Matti Niemelä, φινλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
κέντρου «Coordination Dynamic Therapy Center Oy», σχετικά με στρέβλωση του 
ανταγωνισμού που οφείλεται σε εθνικά οικονομικά συμφέροντα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται ότι η εταιρεία του πλήττεται από σοβαρές στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού λόγω κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά εκ μέρους της 
φινλανδικής κυβέρνησης, γεγονός που παραβιάζει κατά συνέπεια το άρθρο 82 της Συνθήκης 
ΕΚ. Επισημαίνει ότι, δυνάμει της φινλανδικής νομοθεσίας, η παροχή υπηρεσιών υπόκειται σε 
περιορισμούς, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν εγγυήσεις σχετικά με τη διαφάνεια ή την 
ασφάλεια δικαίου. Η έλλειψη εποπτείας εκ μέρους των εθνικών αρχών σημαίνει ότι οι 
παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου μένουν ατιμώρητες. Ο αναφέρων υποψιάζεται 
διαδικαστικές παρατυπίες όσον αφορά μια υπόθεση που έχει παραπεμφθεί ενώπιον του 
Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου και διατείνεται ότι το κύρος της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας θα υπονομευθεί σε περίπτωση που δεν παρέμβει. Φαίνεται ότι έχει υποβάλει 
καταγγελία στην Επιτροπή προ τετραετίας (2002/5276) και ζητεί τώρα την παρέμβαση του 
Κοινοβουλίου για την επίσπευση των διαδικασιών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Νοεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.

I. Η ΑΝΑΦΟΡΑ

Ο αναφέρων κ. Matti Niemelä διαμαρτύρεται ότι η εταιρεία του πλήττεται από σοβαρές 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκλήθηκαν από τη φινλανδική κυβέρνηση. Ο 
αναφέρων ισχυρίζεται ότι η φινλανδική κυβέρνηση καταχράται της δεσπόζουσας θέσης της 
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στην αγορά, ότι η παροχή υπηρεσιών υπόκειται σε περιορισμούς από την εθνική νομοθεσία 
και καταγγέλλει την ύπαρξη διαδικαστικών παρατυπιών όσον αφορά μια υπόθεση που έχει 
παραπεμφθεί ενώπιον του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου.

II. ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες περί ανταγωνισμού, απαγορεύεται, κατά το μέτρο που 
δύναται να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών, η καταχρηστική εκμετάλλευση από
μία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεσπόζουσας θέσεώς τους εντός της κοινής αγοράς ή 
σημαντικού τμήματός της. 

Επομένως, οι κοινοτικοί κανόνες περί ανταγωνισμού αφορούν αφ’ εαυτών αποκλειστικά τη
συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι διατάξεις του άρθρου 82, σε συνδυασμό με το
άρθρο 10, παράγραφος 2, και με το άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο ζ, της Συνθήκης ΕΚ,
επιβάλλουν στα κράτη μέλη να μην θεσπίζουν ή διατηρούν σε ισχύ μέτρα, ακόμη και
νομοθετικής ή κανονιστικής φύσεως, που θα μπορούσαν να καταστήσουν 
αναποτελεσματικούς τους κανόνες ανταγωνισμού οι οποίοι εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις.
Η άσκηση της δημόσιας εξουσίας εξ ορισμού δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Σε αυτή τη βάση, το Δικαστήριο έχει επανειλημμένα αποφανθεί ότι αν κάποιο κράτος μέλος
αξιώνει ή ευνοεί την έγκριση αποφάσεων ή εναρμονισμένων πρακτικών αντίθετων προς το
άρθρο 82 ή ενισχύει τις συνέπειές τους, ή αποδυναμώνει τον χαρακτήρα της νομοθεσίας των 
ίδιων των κανόνων του εκχωρώντας σε ιδιωτικούς οικονομικούς παράγοντες την ευθύνη για 
τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τον οικονομικό τομέα, μπορεί να στοιχειοθετηθεί 
ευθύνη για το κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 3, παράγραφος 1, εδάφιο ζ, του άρθρου 10, 
παράγραφος 2 και του άρθρου 82.

Δεν υφίστανται ενδείξεις ότι τα νομοθετικά μέτρα για τα οποία κάνει λόγο ο αναφέρων είναι
μέτρα που μπορούν να αποδοθούν σε ιδιωτικούς παράγοντες, που μεταγενέστερα 
επικυρώθηκαν από το φινλανδικό κράτος. Φαίνεται ότι αυτά τα μέτρα μπορούν να αποδοθούν 
αποκλειστικά και μόνο στο φινλανδικό κράτος. Επομένως, αυτά τα μέτρα δεν εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού.

Η Επιτροπή στις 15 Οκτωβρίου 2003 έθεσε στο αρχείο την καταγγελία αριθ. 2002/5276 για
την οποία κάνει λόγο ο αναφέρων επειδή το κοινοτικό δίκαιο δεν μπορεί να έχει ως συνέπεια
το να υποχρεώνει τις φινλανδικές αρχές να επεκτείνουν τον κατάλογο των ιατρικών παροχών
τα έξοδα των οποίων αναλαμβάνει το φινλανδικό σύστημα υγείας. 

Εν τω μεταξύ, περιήλθαν στην Επιτροπή και άλλες καταγγελίες σχετικά με την ίδια 
προβληματική. Πράγματι, πολλοί ασθενείς κατήγγειλαν στην Επιτροπή την άρνηση των
φινλανδικών αρχών να αναλάβουν τα έξοδα ιατρικών θεραπειών, ιδίως των προγραμμάτων
αποκατάστασης για άτομα με αναπηρία που πραγματοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη. Αυτές
οι περιπτώσεις εξετάζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει αριθ. 2003/4986. Ο
αναφέρων γνωρίζει αυτή τη διαδικασία, την οποία ανέφερε σε μια επιστολή του προς την
Επιτροπή ως συνδεόμενη στενά με τη δική του διαδικασία. Από την επιστολή που απέστειλε
ο κ. Niemela στην Επιτροπή στις 7 Ιανουαρίου 2007, συνάγεται ότι οι φινλανδικές αρχές του 
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είχαν επιτρέψει την πρόσβαση σε πολλά έγγραφα σχετικά με αυτή τη διαδικασία. Σε αυτή την
επιστολή, ο κ. Niemela γνωστοποιεί την άποψή του κυρίως όσον αφορά τις θέσεις των
φινλανδικών αρχών. 

Πράγματι, στο πλαίσιο της εξέτασης αυτής της καταγγελίας, η Επιτροπή απέστειλε στις 18 
Οκτωβρίου 2004 προειδοποιητική επιστολή στις φινλανδικές αρχές. Επειδή η απάντηση των
φινλανδικών αρχών οδηγούσε στην ικανοποίηση ορισμένων μόνον από τις αιτιάσεις που
διατυπώθηκαν στην προειδοποιητική επιστολή, η Επιτροπή απέστειλε στη Φινλανδία 
αιτιολογημένη γνώμη στις 13 Ιουλίου 2005. 

Στο σχετικό ανακοινωθέν Τύπου που εκδόθηκε τότε, η Επιτροπή ανέφερε ότι:

«Σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης, όπως αυτό ερμηνεύεται από το Δικαστήριο, οι
ασθενείς έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την επιστροφή των δαπανών υγειονομικής
περίθαλψης στο εξωτερικό από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στο οποίο ανήκουν,
εφόσον προβλέπεται επιστροφή της δαπάνης της εν λόγω περίθαλψης όταν παρέχεται στο 
κράτος μέλος του ασθενούς. Η παράβαση αφορά τη φινλανδική υγειονομική ασφάλιση και
την ιατρική αποκατάσταση που παρέχει το φινλανδικό ίδρυμα υγειονομικής ασφάλισης 
(Kela). Η Επιτροπή φρονεί ότι ο νέος νόμος για την υγειονομική ασφάλιση περιορίζει το
δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των ασθενών και των παρόχων υγειονομικής
περίθαλψης, αφού ορίζονται διάφορες απαιτήσεις καταχώρισης και αδειοδότησης τις οποίες
πρέπει να πληρούν οι πάροχοι υπηρεσιών ώστε να μπορούν οι ασθενείς τους να λάβουν την 
επιστροφή της δαπάνης από τον φορέα υγειονομικής ασφάλισης. Η Επιτροπή είναι επίσης της
άποψης ότι το σύστημα που παρέχει δικαίωμα στην ιατρική αποκατάσταση σε άλλα κράτη
μέλη περιορίζει αδικαιολόγητα την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών».

Από τις εξελίξεις που επήλθαν στη Φινλανδία ύστερα από αυτή την αιτιολογημένη γνώμη,
συνάγεται ότι το άρθρο 2, ενότητα 6, παράγραφος 2 του νόμου περί υγειονομικής ασφάλισης
τροποποιήθηκε προκειμένου να καταστήσει δυνατή την επιστροφή των δαπανών ιατρικής 
περίθαλψης που παρέχεται από έναν αναγνωρισμένο στο κράτος μέλος εγκατάστασής του 
επαγγελματία στον τομέα της υγείας. 

Όσον αφορά, ωστόσο, την αποκατάσταση ατόμων που πάσχουν από σοβαρή αναπηρία, παρά
την επιτευχθείσα πρόοδο, ορισμένα προβλήματα δεν έχουν ακόμη λυθεί. Έχει
προγραμματιστεί να έλθουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής σε επαφή με τις φινλανδικές αρχές
προκειμένου να διασαφηνιστούν ορισμένα σημεία και να βρεθούν ικανοποιητικές λύσεις από 
πλευράς κοινοτικού δικαίου.

III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι τα στοιχεία που παρατίθενται στην παρούσα αναφορά δεν
της επιτρέπουν να συναγάγει το συμπέρασμα ότι έχουν παραβιασθεί οι κοινοτικοί κανόνες
ανταγωνισμού. Ωστόσο, αν ο αναφέρων προσκομίσει περαιτέρω στοιχεία που συνηγορούν
υπέρ της παραβίασης, η Επιτροπή ασφαλώς θα αξιολογήσει εκ νέου το ζήτημα υπό το πρίσμα 
αυτών των νέων στοιχείων.

Όσον αφορά τη διαδικασία επί παραβάσει αριθ. 2003/4986, λαμβανομένης υπόψη της
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προόδου που έχει ήδη επιτευχθεί από τη Φινλανδία προκειμένου να καταστήσει τη νομοθεσία
σχετικά με την υγειονομική ασφάλιση συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο, η Επιτροπή επιθυμεί
να αρχίσει έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις φινλανδικές αρχές προκειμένου να επιτύχει 
την εκούσια συμμόρφωση αυτού του κράτους μέλους στα ζητήματα που παραμένουν 
εκκρεμή. Σε περίπτωση αποτυχίας αυτών των συζητήσεων, η Επιτροπή ενδέχεται να
προσφύγει στo Δικαστήριο.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Σχετικά με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού

Σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού, είναι ασυμβίβαστες με την κοινή
αγορά και απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων που μπορούν να
επηρεάσουν αισθητά το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών και που έχουν ως στόχο ή ως
αποτέλεσμα να παρεμποδίσουν, να περιορίσουν ή να νοθεύσουν την κανονική λειτουργία του
ανταγωνισμού στο εσωτερικό της εσωτερικής αγοράς. 
Από την άλλη πλευρά, η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης στην κοινή αγορά
ή σε σημαντικό τμήμα της από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις απαγορεύεται στο μέτρο που 
μπορεί να επηρεασθεί το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών. 

Όλοι οι ανωτέρω κανόνες απευθύνονται στις επιχειρήσεις· ισχύουν επομένως μόνο για τις
οικονομικές δραστηριότητες και όχι για την άσκηση προνομίων δημόσιας ισχύος.

Στην περίπτωση των δημόσιων επιχειρήσεων ή των επιχειρήσεων στις οποίες τα κράτη μέλη
εκχωρούν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα, τα κράτη μέλη δεν μπορούν ούτε να
υπαγορεύσουν ούτε να διατηρήσουν κάποιο μέτρο που αντιβαίνει στους κανόνες της
Συνθήκης.

Τέλος, σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 
ΕΚ, τα κράτη μέλη πρέπει να απέχουν από κάθε συμπεριφορά που συνίσταται στην επιβολή ή
στην ενθάρρυνση παραβιάσεων των άρθρων 81 ή 82 ΕΚ από επιχειρήσεις, στην ενίσχυση
των αποτελεσμάτων τέτοιου είδους παραβιάσεων ή ακόμα και στην αφαίρεση από τη δική 
τους ρύθμιση του κρατικού της χαρακτήρα αναθέτοντας σε ιδιώτες επιχειρηματίες την ευθύνη 
να λαμβάνουν αποφάσεις περί παρεμβάσεως σε οικονομικά θέματα.

Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις ισχύουν επίσης τόσο για τις ιδιωτικές όσο και για τις 
δημόσιες επιχειρήσεις.

Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ωστόσο ότι σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις που
χορηγούνται στις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες
ορίζονται ως δημόσια υπηρεσία, το άρθρο 86, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ προβλέπει
ότι οι κανόνες περί ανταγωνισμού θα έχουν εφαρμογή στον βαθμό που αυτό δεν εμποδίζει, 
νομικά ή πραγματικά, την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που έχει ανατεθεί σε αυτές 
τις επιχειρήσεις.  

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ που διέπουν την απόδοση των υπηρεσιών γενικού
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οικονομικού συμφέροντος,1 όπως π.χ. είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες, τα κράτη μέλη είναι
ελεύθερα να επιλέξουν έναν πάροχο και να τον ανταμείβουν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
υπό την προϋπόθεση να πληρούνται οι εξής όροι: α) η δημόσια υπηρεσία πρέπει να είναι
σαφώς καθορισμένη και να ανατίθεται στις σχετικές επιχειρήσεις· β) το ποσό της 
αντιστάθμισης πρέπει να υπολογίζεται βάσει σαφών και αντικειμενικών παραμέτρων που 
έχουν αποφασιστεί εκ των προτέρων και δεν πρέπει να υπερβαίνει το κόστος συν ένα εύλογο 
κέρδος· και γ) τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν έχει υπάρξει υπεραντιστάθμιση.

Στην προκειμένη περίπτωση, τα στοιχεία που περιέχονται στην αναφορά δεν οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι έχει εφαρμογή η κοινοτική νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Σε κάθε
περίπτωση, φαίνεται ότι θα ήταν ενδεχομένως περισσότερο πρόσφορο μια τέτοια καταγγελία 
να εξεταστεί στο επίπεδο της εθνική φινλανδικής αρχής ανταγωνισμού.

Σχετικά με την ελευθερία παροχής υπηρεσιών που διασφαλίζεται από το άρθρο 49 της 
Συνθήκης EΚ

Όπως αναφέρθηκε στην αρχική απάντησή της, η Επιτροπή έχει δεχθεί πολλές καταγγελίες
που αφορούν την άρνηση των φινλανδικών αρχών να αναλάβουν τα έξοδα ιατρικών 
θεραπειών, κυρίως προγραμμάτων επανεκπαίδευσης ατόμων με αναπηρίες που
πραγματοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις εξετάζονται στο
πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει αριθ. 2003/4986. 

Στο πλαίσιο της εξέτασης αυτής της καταγγελίας, η Επιτροπή απέστειλε στις 18 Οκτωβρίου 
2004 προειδοποιητική επιστολή στις φινλανδικές αρχές. Επειδή η απάντηση των φινλανδικών
αρχών οδηγούσε στην ικανοποίηση ορισμένων μόνον από τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν
στην προειδοποιητική επιστολή, η Επιτροπή απέστειλε στη Φινλανδία αιτιολογημένη γνώμη 
στις 13 Ιουλίου 2005. Η φινλανδική νομοθεσία τροποποιήθηκε για να καλύψει μία από τις
αιτιάσεις που διατυπώθηκαν στην αιτιολογημένη γνώμη. 

Αντίθετα, παραμένουν ανοικτά ζητήματα σχετικά με την κάλυψη των εξόδων της
επανεκπαίδευσης ατόμων τα οποία πάσχουν από κάποια σοβαρή αναπηρία, που 
πραγματοποιείται σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνάντησαν τις 
φινλανδικές αρχές στις 22 Μαΐου 2008 για να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση. Μετά το πέρας
της συνεδρίασης, οι φινλανδικές αρχές δεσμεύτηκαν να παράσχουν συμπληρωματικές 
πληροφορίες. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έλαβαν τα εν λόγω έγγραφα στις 2 Σεπτεμβρίου 
2008 και επί του παρόντος τα εξετάζουν. Βάσει των πληροφοριών αυτών, η Επιτροπή θα
αποφασίσει τη συνέχεια που θα δώσει στο συγκεκριμένο ζήτημα στο πλαίσιο της διαδικασίας
επί παραβάσει 2003/4986. 

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που διαβίβασε ο αναφέρων επικεντρώνονται στην
εσωτερική κατάσταση της Φινλανδίας και δεν προσφέρουν νέα στοιχεία που μπορούν να
αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει αριθ. 2003/4986. 

                                               
1 Βλέπε «απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2005, για την εφαρμογή του άρθρου 86 παράγραφος 2 
της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που 
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Σε ό,τι αφορά το αίτημα του αναφέροντος να αποκτήσει πρόσβαση στις μεταφράσεις των
εγγράφων που αφορούν τη διαδικασία επί παραβάσει, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι
όπως και τα ίδια τα έγγραφα, έτσι και οι μεταφράσεις, υπάγονται στο καθεστώς των
εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού 1049/20011 για την πρόσβαση 
του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, 
και κυρίως την παράγραφο 2, τρίτη περίπτωση: «Τα θεσμικά όργανα αρνούνται την πρόσβαση 
σε ένα έγγραφο, η γνωστοποίηση του οποίου θα έθιγε την προστασία: (…) - του σκοπού 
επιθεώρησης, έρευνας και οικονομικού ελέγχου». Στην πραγματικότητα, η διαδικασία επί
παραβάσει είναι μια διαδικασία μεταξύ της Επιτροπής και του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους,
της Φινλανδίας εν προκειμένω, κατά τη διάρκεια της οποίας οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της
Επιτροπής και του κράτους μέλους μπορούν να διεξάγονται όπως αναφέρεται ανωτέρω. Για να
μπορέσουν οι συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις να καταλήξουν σε έναν φιλικό διακανονισμό
της διαφοράς, είναι απαραίτητη η διατήρηση ενός κλίματος εμπιστοσύνης κατά τη διάρκεια
των διαπραγματεύσεων και να διασφαλιστεί επομένως έως κάποιον βαθμό η
εμπιστευτικότητα κατά την ανταλλαγή εγγράφων. Η διαφύλαξη αυτού του στόχου, δηλαδή
ένας φιλικός διακανονισμός μεταξύ της Επιτροπής και του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους
πριν από την απόφαση του Δικαστηρίου, δικαιολογεί, στο πλαίσιο της προστασίας του
δημόσιου συμφέροντος σχετικά με τις δραστηριότητες επιθεώρησης και έρευνας και στις
δικαστικές διαδικασίες την άρνηση της πρόσβασης στα έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία
επί παραβάσει. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής απέστειλαν στον αναφέροντα, στις 10 
Αυγούστου 2008, μια απόφαση στο πλαίσιο του κανονισμού 1049/2001 σχετικά με την 
αίτησή του για την πρόσβαση στα προαναφερθέντα έγγραφα.
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