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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM
Lūgumraksts Nr. 0471/2006, ko „Coordination Dynamic Therapy Center Oy” vārdā 
iesniedza Somijas valstspiederīgais Matti Niemelä par konkurences izkropļojumiem, ko 
veicina valsts finansiālās intereses.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka viņa uzņēmums cieš no nopietniem konkurences 
izkropļojumiem, ko rada Somijas valdība, ļaunprātīgi izmantojot savu dominējošo stāvokli 
tirgū un tādējādi pārkāpjot EK līguma 82. pantu. Viņš norāda, ka Somijas tiesību akti ierobežo 
pakalpojumu sniegšanu un līdz ar to vairs nevar nodrošināt pārredzamību vai juridisku 
noteiktību. Ja valsts iestādes neveic uzraudzību, tas nozīmē, ka Kopienas tiesību pārkāpumi 
paliek nesodīti. Lūgumraksta iesniedzējam ir aizdomas par procedūras pārkāpumiem 
Augstākajā administratīvajā tiesā šajā lietā un viņš apgalvo, ka, Eiropas Kopienai 
neiejaucoties, cietīs tās autoritāte. Izrādās, ka sūdzība ir reģistrēta Komisijā pirms četriem 
gadiem (2002/5276), un tagad viņš cenšas iesaistīt EP, lai paātrinātu lietas izskatīšanu.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 6. novembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā.

I. LŪGUMRAKSTS

Lūgumraksta iesniedzējs Matti Niemelä apgalvo, ka viņa uzņēmums cieš no konkurences 
izkropļojumiem, ko rada Somijas valdība. Viņš uzskata, ka Somijas valdība ļaunprātīgi 
izmanto dominējošo stāvokli tirgū, ka valsts tiesību akti ierobežo pakalpojumu sniegšanu, un 
viņam ir aizdomas par procedūras pārkāpumiem kādā lietā, ko izskata Augstākā 
administratīvā tiesa.
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II. KOMISIJAS KOMENTĀRI PAR LŪGUMRAKSTA IESNIEDZĒJA ARGUMENTIEM.

Saskaņā ar EK konkurences noteikumiem viena vai vairāku uzņēmumu1 dominējoša stāvokļa 
ļaunprātīga izmantošana kopējā tirgū vai tā ievērojamā daļā ir aizliegta tiktāl, ciktāl tā var 
iespaidot tirdzniecību starp dalībvalstīm. 

Tādējādi EK konkurences noteikumi regulē tikai uzņēmumu rīcību. Tomēr, saistot šos 
noteikumus ar Līguma 10. panta otro daļu un 3. panta 1. punkta g) apakšpunktu, 82. pants 
prasa dalībvalstīm neieviest un neatstāt spēkā pasākumus, tostarp tiesību un reglamentējošos 
aktus, kas uzņēmumiem piemērojamos konkurences noteikumus padara neefektīvus. 
Konkurences tiesības pēc definīcijas neattiecas uz valsts varu.2

Tādēļ Tiesa ir vairākkārt noteikusi, ka, ja dalībvalsts nosaka pienākumu vienoties vai atbalsta 
tādu aizliegto vienošanos noslēgšanu, kas ir pretrunā EK līguma 82. pantam, vai nostiprina 
šādu vienošanos ietekmi, vai tiesiskajā regulējumā neparedz likuma normas, deleģējot 
privātiem saimnieciskās darbības subjektiem atbildību par tādu lēmumu pieņemšanu, kas 
ietekmē ekonomiskās intereses, var uzskatīt, ka šāda dalībvalsts ir pārkāpusi EK līguma 
3. panta 1. punkta g) apakšpunktu, 10. panta otro daļu un 82. pantu.

Nav nekāda pamata uzskatīt, ka lūgumraksta iesniedzēja minētie tiesību akti būtu 
privātsektora subjektu noteikti un pēc tam Somijas valsts atbalstīti. Šie pasākumi, šķiet, ir 
tikai Somijas valsts iniciatīva. Tādēļ uz tiem neattiecas EK konkurences tiesības.

Sūdzību Nr. 2002/5276, uz ko atsaucas lūgumraksta iesniedzējs, Komisija pārtrauca izskatīt 
2003. gada 15. oktobrī, pamatojoties uz to, ka Kopienas tiesības nevar noteikt Somijas 
iestādēm saistības papildināt to medicīnas pakalpojumu sarakstu, kurus atlīdzina veselības 
apdrošināšana.

Tikmēr Komisija ir saņēmusi citas sūdzības par šo pašu tēmu. Patiešām vairāki pacienti ir 
sūdzējušies Komisijai par Somijas iestāžu atteikumu segt izdevumus par medicīnisko aprūpi, 
it īpaši par invalīdu rehabilitāciju citā dalībvalstī. Šīs problēmas ir risinātas pienākumu 
neizpildes procedūrā Nr. 2003/4986. Lūgumraksta iesniedzējs zina par šo procedūru, ko viņš 
pieminēja vienā no savām vēstulēm Komisijai, jo tā ir ļoti līdzīga viņa gadījumam. No Matti
Niemelä 2007. gada 7. janvāra vēstules Komisija uzzināja, ka Somijas iestādes ir viņam 
ļāvušas iepazīties ar vairākiem dokumentiem, kas ir saistīti ar minēto procedūru. Šajā vēstulē 
Matti Niemelä pauž savu viedokli arī par Somijas iestāžu nostāju.

Šīs sūdzības izskatīšanas gaitā Komisija 2004. gada 18. oktobrī nosūtīja arī oficiālu 
paziņojumu Somijas iestādēm. Taču, tā kā Somijas iestādes sniedza atbildi tikai uz dažiem 
apgalvojumiem, kas minēti oficiālajā paziņojumā, Komisija 2005. gada 13. jūlijā nosūtīja 
Somijai argumentētu atzinumu. 
                                               
1 Eiropas Kopienu Tiesa uzņēmumu definē kā „struktūru, kas iesaistīta saimnieciskā darbībā”, skatīt lietu 
C309/99, Wouters, 2001, ECR I-01577, 46. punkts un lietu C-41/90, Höfner un Elser, 1991, ECR I-1979, 
21. punkts.
2 Skatīt lietu C364/92, Eurocontrol, 1994, ECR I-00043, 30. un°31. punkts un lietu C309/99, Wouters, 2001, 
ECR I-01577, 57. punkts.
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Paziņojumā presei, kas publicēts sakarā ar šo gadījumu, Komisija norāda:

„Saskaņā ar EK līguma 49. pantu, kā to interpretē Tiesa, pacientiem pienākas atlīdzība no 
pastāvīgās mītnes valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas par veselības aprūpes izdevumiem 
citās valstīs, ja izdevumi par šādu aprūpi tiek atlīdzināti mītnes dalībvalstī. Pārkāpums attiecas 
uz Somijas veselības apdrošināšanu un medicīnisko rehabilitāciju, ko nodrošināja Somijas 
veselības apdrošināšanas iestāde (Kela). Komisija uzskata, ka jaunais veselības 
apdrošināšanas likums ierobežo pacientu un veselības aprūpes nodrošinātāju brīvu 
pārvietošanos, nosakot vairākas reģistrācijas un apstiprinājuma prasības, kuras jāpilda 
pakalpojumu sniedzējiem, lai to pacienti varētu saņemt veselības apdrošināšanas atlīdzību. 
Komisija arī uzskata, ka sistēma, kas nodrošina medicīnisko rehabilitāciju citās dalībvalstīs, 
nepamatoti ierobežo pakalpojumu brīvu sniegšanu.”

Pēc argumentētā atzinuma saņemšanas Somija grozīja Veselības apdrošināšanas akta 
2. nodaļas 6. daļas 2. punktu, lai tiktu nodrošināta atlīdzība izdevumiem par veselības aprūpi, 
ko sniedzis veselības aprūpes speciālists, kas par tādu atzīts viņa dalībvalstī.

Taču attiecībā uz rehabilitāciju pacientiem ar smagu invaliditāti daži jautājumi joprojām nav 
atrisināti, lai gan zināms progress ir panākts. Komisijas dienesti sazināsies ar Somijas 
iestādēm, lai noskaidrotu dažus jautājumus, un centīsies rast apmierinošu risinājumu 
Kopienas tiesību kontekstā.

III. SECINĀJUMS

Komisija uzskata, ka šajā lūgumrakstā minētie fakti neļauj secināt, ka ir pārkāpti EK 
konkurences noteikumi. Ja tomēr lūgumraksta iesniedzējs sniegtu citus pierādījumus, kas 
norādītu uz pārkāpumu, Komisija, protams, vērtētu šo jautājumu atkārtoti, ņemot vērā jaunos 
faktus.

Attiecībā uz pienākumu neizpildes procedūru Nr. 2003/4986, ņemot vērā Somijas paveikto, 
lai veselības apdrošināšanas likumus pielāgotu Kopienas tiesību aktiem, Komisija vēlas sākt 
konstruktīvu dialogu ar Somijas iestādēm, lai šī dalībvalsts attiecībā uz neatrisinātajiem 
jautājumiem brīvprātīgi nodrošinātu atbilstību Kopienas noteikumiem. Ja šīs sarunas 
neizdosies, Komisija paredz iespēju vērsties Eiropas Kopienu Tiesā.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī.

Par konkurences tiesībām

Saskaņā ar Kopienas konkurences noteikumiem visi nolīgumi starp uzņēmumiem, kas var 
jūtami ietekmēt tirdzniecību starp dalībvalstīm un kuru mērķis vai sekas ir konkurences 
kavēšana, ierobežošana vai traucēšana kopējā tirgū, nav saderīgi ar kopējo tirgu un ir aizliegti.

No otras puses, viena vai vairāku uzņēmumu dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana 
kopējā tirgū vai tā ievērojamā daļā ir aizliegta tiktāl, ciktāl tā var iespaidot tirdzniecību starp 
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dalībvalstīm.

Visi šie noteikumi attiecas uz uzņēmumiem; tātad tie tiek piemēroti vienīgi attiecībā uz 
uzņēmējdarbību nevis valsts varas priekšrocību īstenošanu.

Attiecībā uz valsts uzņēmumiem un uzņēmumiem, kam dalībvalstis piešķir īpašas vai 
ekskluzīvas tiesības, dalībvalstis nedrīkst ne ieviest, ne saglabāt tādus pasākumus, kas ir 
pretrunā ar EK līguma noteikumiem.

Visbeidzot, saskaņā ar lojālas sadarbības principu, kas minēts EK līguma 10. pantā, 
dalībvalstīm ir jāatturas no visiem pasākumiem, kas var izraisīt vai sekmēt to, ka uzņēmumi 
pārkāptu EK līguma 81. vai 82. pantu, pastiprināt šādu pārkāpumu sekas vai izslēgt no 
tiesiskā regulējuma likuma normas, deleģējot privātiem saimnieciskās darbības subjektiem 
atbildību par tādu lēmumu pieņemšanu, kas ietekmē ekonomiskās intereses.

Valsts atbalsta noteikumi arī ir piemērojami gan privātajiem, gan valsts uzņēmumiem.

Tomēr jāatgādina, ka attiecībā uz valsts finansējumu, kas piešķirts uzņēmumiem, kuri veic 
darbības, kas definētas kā sabiedriskais pakalpojums, EK līguma 86. panta 2. punkts nosaka, 
ka noteikumi par konkurenci tiks piemēroti tiktāl, ciktāl tie de iure vai de facto netraucē šiem 
uzņēmumiem veikt tiem uzticētos uzdevumus.

Saskaņā ar ES noteikumiem, kas reglamentē pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku 
nozīmi (PVTN)1, piemēram, medicīnas pakalpojumus, dalībvalstis var brīvi izraudzīties 
pakalpojumu sniedzēju un maksāt viņam kompensāciju par sniegtajiem pakalpojumiem, ja 
vien ir izpildīti šādi nosacījumi: a) sabiedriskajam pakalpojumam ir jābūt skaidri definētam un 
uzticētam attiecīgajiem uzņēmumiem; b) kompensācijas apjomu jāaprēķina, pamatojoties uz 
skaidriem un objektīviem kritērijiem, kas izstrādāti iepriekš, un tas nedrīkst pārsniegt izmaksu 
un saprātīgas peļņas robežu; un c) dalībvalstīm jānodrošina, lai nenotiktu pārmērīga 
kompensēšana.

Šajā situācijā lūgumrakstā minētie fakti neļauj secināt, ka ir piemērojamas Kopienas 
konkurences tiesības. Jebkurā gadījumā šķiet, ka iespējamā sūdzība būtu jāizskata Somijas 
atbildīgajai konkurences iestādei.

Par pakalpojumu sniegšanas brīvību, ko nodrošina EK līguma 49. pants

Kā tika norādīts pirmajā Komisijas atbildē, Komisija ir saņēmusi vairākas sūdzības par 
Somijas iestāžu atteikumu segt izdevumus par medicīnisko aprūpi, īpaši par personu ar 
īpašām vajadzībām rehabilitāciju citā dalībvalstī. Šīs problēmas ir risinātas Pārkāpuma
procedūrā Nr. 2003/4986.

Sūdzības izskatīšanas ietvaros Komisija 2004. gada 18. oktobrī nosūtīja brīdinājuma vēstuli

                                               
1 Skatīt “Komisijas 2005. gada 28. novembra Lēmumu par EK līguma 86. panta 2. punkta piemērošanu valsts 
atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts 
sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi”, OV L 312/67, 29.11.2005. un “Kopienas nostādnes 
valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu”, OV C 297/4 , 29.11.2005.
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Somijas varas iestādēm. Taču, tā kā Somijas varas iestādes sniedza atbildi tikai uz dažām 
sūdzībām, kas minētas brīdinājuma vēstulē, Komisija 2005. gada 13. jūlijā nosūtīja Somijai 
argumentētu atzinumu. Atbildot uz argumentētajā atzinumā minētajām sūdzībām, tika veikti 
grozījumi Somijas valsts tiesību aktos.

Turpretī aktuāls paliek jautājums attiecībā uz izdevumu segšanu par rehabilitāciju citā 
dalībvalstī personām ar smagu invaliditāti. 2008. gada 22. maijā Komisijas dienesti tikās ar 
Somijas varas iestādēm, lai noskaidrotu situāciju. Noslēdzoties sanāksmei, Somijas varas 
iestādes apņēmās iesniegt papildu informāciju. Komisijas dienesti šos dokumentus saņēma 
2008. gada 2. septembrī un pašlaik tos izskata. Atkarībā no sniegtās informācijas Komisija 
pieņems lēmumu par jautājuma turpmāko risināšanu Pārkāpuma procedūrā Nr. 2003/4986.

Lūgumraksta iesniedzēja sniegtā papildu informācija attiecas uz Somijas iekšējo situāciju un 
tādējādi nesniedz jaunus elementus, kas būtu izmantojami Pārkāpuma procedūrā 
Nr. 2003/4986.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja lūgumu piekļūt pārkāpuma procedūras dokumentu 
tulkojumiem Komisija vēlas norādīt, ka gan uz pašiem dokumentiem, gan uz to tulkojumiem 
attiecas Regulas (EK) Nr. 1049/20011 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas dokumentiem 4. pantā, un jo īpaši tā 2. punkta trešajā ievilkumā paredzētais 
izņēmums: „Iestādes var atteikt piekļuvi dokumentam, ja iepazīšanās ar to var kaitēt [..] 
pārbaužu, izmeklēšanas un revīziju mērķiem.” Pārkāpuma procedūra ir procedūra starp 
Eiropas Komisiju un attiecīgo dalībvalsti, šajā gadījumā — Somiju, un procedūras gaitā var 
notikt pārrunas starp Komisiju un šo dalībvalsti, kā norādīts iepriekš. Lai sarunu rezultātā 
sekmētu strīda atrisinājumu miermīlīgā ceļā, ir nepieciešams sarunu laikā saglabāt uzticību un 
tātad nodrošināt dokumentu apmaiņas konfidencialitāti. Šis mērķis, proti, mierizlīguma 
panākšana starp Komisiju un iesaistīto dalībvalsti pirms Tiesas sprieduma, pamato aizliegumu 
piekļūt dokumentiem, kas attiecas uz pārkāpuma procedūru, jo tā tiek aizsargātas valsts 
intereses attiecībā uz pārbaudes un izmeklēšanas darbībām un tiesvedības procesu. Atbildot 
uz lūgumraksta iesniedzēja vēlmi piekļūt iepriekš minētajiem dokumentiem, Komisijas 
dienesti 2008. gada 10. augustā viņam nosūtīja atbildi, pamatojoties uz Regulu (EK) 
Nr. 1049/2001.

                                               
1 OV L 145. 31.5.2001., 43. lpp.
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