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AVVIŻ LILL-MEMBRI
Petizzjoni 0471/2006, imressqa minn Matti Niemelä, ta’ nazzjonalità Finlandiża, f’isem 
il-‘Coordination Dynamic Therapy Center Oy’ dwar it-tgħawiġ tal-kompetizzjoni li 
jirriżulta minn interessi finanzjarji nazzjonali

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Dak li ressaq il-petizzjoni jilmenta li l-kumpanija tiegħu qed tbati minn tagħwiġ serju għall-
kompetizzjoni kkawżat mill-abbuż tal-pożizzjoni dominanti fis-suq min-naħa tal-Gvern 
Finlandiż, li għalhekk qed jikser l-Artikolu 82 tat-Trattat tal-KE. Huwa jindika li, skond il-
leġiżlazzjoni Finlandiża, il-provvista ta’ servizzi hija ristretta, u għalhekk m’hemm l-ebda 
garanzija rigward it-trasparenza jew iċ-ċertezza legali. In-nuqqas ta’ superviżjoni mill-
awtoritajiet nazzjonali jfisser li l-ksur tal-liġi tal-Komunità qed ikompli mingħajr ma qed jiġi 
kkastigat. Dak li ressaq il-petizzjoni jissusspetta li hemm irregolaritajiet proċedurali rigward 
każ imressaq quddiem il-Qorti Suprema Amministrattiva u jargumenta li r-reputazzjoni tal-
awtorità tal-Komunità Ewropea se taqa’ jekk din tonqos milli tintervieni. Jidher li hu rreġistra 
lment mal-Kummissjoni erba’ snin ilu (2002/5276) u issa qed ifittex li jieħu azzjoni permezz 
tal-Parlament sabiex iħaffef l-affarijiet. 

2. Ammissibiltà

Iddikkjarata ammissibbli fis-6 ta’ Novembru 2006. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192 (4), tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Mejju 2007.

I. IL-PETIZZJONI

Il-petizzjonant, is-Sur Matti Niemelä, qed jilmenta dwar il-fatt li l-kumpanija tiegħu qed tbati 
minn tagħwiġ għall-kompetizzjoni li qed joħloq il-Gvern Finlandiż. Il-petizzjonant isostni li l-
Gvern Finlandiż qed jabbuża mill-pożizzjoni dominanti tiegħu fis-suq, dik li l-provvista tas-
servizzi hija ristretta bil-leġiżlazzjoni nazzjonali, u huwa jallega li hemm irregolaritajiet 
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proċedurali rigward każ li tressaq quddiem il-Qorti Suprema Amministrattiva.

II. IL-KUMMENTI TAL-KUMMISSJONI DWAR L-ARGUMENTI TAL-
PETIZZJONANT

Skont ir-regoli tal-KE dwar il-kompetizzjoni, kwalunkwe abbuż minn intrapriża jew intrapiżi
f’pożizzjoni dominanti fi ħdan is-suq komuni jew f'parti sostanzjali minnu huwa pprojbit 
ladarba jista' jaffettwa l-kummerċ bejn l-Istati Membri. 

Għalhekk ir-regoli tal-KE dwar il-kompetizzjoni huma, fihom infushom, ikkonċernati biss 
mill-kondotta tal-intrapriżi. Minkejja dan, meta jinqara f’konnessjoni mal-Artikolu 10(2) u l-
Artikolu 3(1)(g) tat-Trattat, l-Artikolu 82 jirrikjedi li l-Istati Membri ma jintroduċux jew ma 
jżommux miżuri ta’ infurzar, anki jekk ta’ natura leġiżlattiva jew regolatorja, li jistgħu 
jwasslu biex ir-regoli tal-kompetizzjoni li japplikaw għall-intrapriżi ma jibqgħux effettivi. L-
eżerċizzju tal-awtorità pubblika, b'definizzjoni, ma jaqax fl-ambitu tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni. 

Fuq din il-bażi, il-Qorti tenniet li jekk Stat Membru jirrikjedi jew jiffavorixxi l-adozzjoni ta' 
deċiżjonijiet jew prattiki miftehma li jmorru kontra l-Artikolu 82 jew jirrinforza l-effetti 
tagħhom, jew ineħħi l-awtorità tar-regoli tiegħu stess ta’ karattru leġiżlattiv billi jiddelega lil 
operaturi ekonomiċi privati r-responsabiltà li jieħdu deċiżjonijiet li jaffetwaw il-qasam 
ekonomiku, tista’ tqis li l-Istat Membru qed imur kontra l-obbligi tiegħu skont l-Artikoli 
3(1)(g), 10(2) u 82. 

M’hemm l-ebda indikazzjoni li l-miżuri leġiżlattivi li qed jirreferi għalihom il-petizzjonant 
huma miżuri li jistgħu jiġu attribwiti għal atturi privati, li sussegwentement ġew awtorizzati 
mill-Istat Finlandiż. Jidher li dawn il-miżuri jistgħu jiġu attribwiti biss għall-Istat Finlandiż. 
Għalhekk dawn il-miżuri ma jaqgħux fl-ambitu tar-regoli tal-KE dwar il-kompetizzjoni.

L-ilment nru 2002/5276 li jirreferi għalih il-petizzjonant, ingħalaq mill-Kummissjoni fil-15 ta’ 
Ottubru 2003 peress li l-liġi Komunitarja ma setgħetx tobbliga lill-awtoritajiet Finlandiżi biex 
jestendu l-lista ta’ servizzi mediċi li kienet responsabbli minnhom is-sistema Finlandiża tas-
saħħa. 

Sadanittant, il-Kummissjoni rċeviet lmenti oħra rigward din l-istess problema. Fil-fatt, diversi 
pazjenti lmentaw mal-Kummisjoni dwar il-fatt li l-awtoritajiet Finlandiżi rrifjutaw li jieħdu r-
responsabiltà finanzjarja għat-trattamenti mediċi partikolarment tal-programmi ta' 
riabilitazzjoni ta' persuni bi bżonnijiet speċjali li saru fi Stati Membri oħra. Dawn il-każijiet 
jiġu trattati fi ħdan il-qafas tal-proċeduri ta’ ksur nru 2003/4986. Il-petizzjonant jaf b’dawn il-
proċeduri ta’ ksur u fil-fatt f’waħda mill-korrispondenzi tiegħu lill-Kummissjoni qal li dawn 
huma marbuta mal-proċedura tiegħu. Skont l-ittra tas-7 ta' Jannar 2007 mis-Sur M Niemelä 
lill-Kummissjoni jirriżulta li l-awtoritajiet Finlandiżi tawh aċċess għal diversi dokumenti li 
għandhom x’jaqsmu ma’ dawn il-proċeduri. Fl-ittra tiegħu, is-Sur Niemelä jagħti l-opinjoni 
tiegħu partikolarment dwar il-pożizzjonijiet ippreżentati mill-awtoritajiet Finlandiżi.

Fil-fatt, fil-qafas tal-investigazzjoni dwar dan il-każ, il-Kummissjoni bagħtet ittra ta’ avviż 
formali lill-awtoritajiet Finlandiżi fit-18 ta’ Ottubru 2004. It-tweġiba mibgħuta mill-
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awtoritajiet Finlandiżi kienet tirrispondi biss għal ftit mill-allegazzjonijiet li dehru fl-ittra ta’ 
avviż formali u għalhekk il-Kummissjoni bagħtet opinjoni motivata lill-Finlandja fit-13 ta’ 
Lulju 2005.

Fl-istqarrija għall-istampa ppubblikata f’din l-okkażżjoni, il-Kummissjoni wriet li:

"Skont l-Artikolu 49 tat-Trattat, kif interpretat mill-Qorti, il-pazjenti għandhom id-dritt li jiġu 
rrimborsati mis-sistema tas-sigurtà soċjali tagħhom għall-ispejjeż għall-kura tas-saħħa li huma 
jieħdu barra minn pajjiżhom jekk l-ispejjeż għall-kura kkonċernata jiġu rrimborsati fl-Istat 
Membru li l-pazjent huwa ċittadin tiegħu. Il-proċeduri ta’ ksur jikkonċernaw l-assigurazzjoni 
Finlandiża tas-saħħa u r-riabilitazzjoni medika li tipprovdi l-istituzzjoni tal-assigurazzjoni 
Finlandiża tas-saħħa (Kela). Il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-liġi l-ġdida dwar l-
assigurazzjoni tas-saħħa tillimita d-dritt tal-moviment ħieles tal-pazjenti u ta’ dawk li 
jipprovdu l-kura tas-saħħa billi tistabbilixxi rekwiżiti differenti ta’ reġistrazzjoni u ta’ 
awtorizzazzjoni li dawk li jipprovdu s-servizzi jridu jissodisfaw sabiex il-pazjenti tagħhom 
ikunu jistgħu jiksbu rimbors mill-assigurazzjoni tas-saħħa. Il-Kummissjoni taħseb ukoll li s-
sistema li tagħti d-dritt ta' riabilitazzjoni medika fl-Istati Membri l-oħra tillimita b'mod mhux 
ġustifikat il-moviment ħieles tas-servizzi".

L-iżviluppi li saru fil-Finlandja minn meta ntbagħtet l-opinjoni motivata rriżultaw f’emenda 
tal-kapitolu 2, taqsima 6, it-tieni paragrafu tal-Att dwar l-Assigurazzjoni tal-Ħajja sabiex 
tippermetti r-rimbors tal-kura tas-saħħa li tingħata minn persuna professjonali fil-qasam tal-
kura rrikonoxxuta bħala tali fl-Istat Membru li fih hija stabbiliet ruħha.

Madankollu, fir-rigward tar-riabilitazzjoni tal-persuni li jbatu minn diżabilità serja, minkejja l-
progress li sar, xorta għad baqa’ ċerti kwistjonijiet li għadhom ma ġewx solvuti. Huwa previst 
li l-Kummissjoni tikkuntattja lill-awtoritajiet Finlandiżi sabiex tiċċara ċerti punti u bil-għan li 
jiġu previsti xi soluzzjonijiet sodisfaċenti fir-rigward tal-liġi Komunitarja.

III. KONKLUŻJONI

Il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-elementi ppreżentati f’din il-petizzjoni ma jippermettulhiex 
li tasal għal konklużjoni li sar xi ksur tar-regoli tal-KE dwar il-kompetizzjoni. Madankollu, 
kieku l-petizzjonant ikollu jikseb elementi oħrajn li jindikaw xi ksur, ovvjament il-
Kummissjoni se teżamina l-kwistjoni mill-ġdid fid-dawl ta’ dawn l-elementi l-ġodda.

Fir-rigward tal-proċeduri ta' ksur nru 2003/4986, u meta jitqies il-progress li diġà sar mill-
Finlandja sabiex il-leġiżlazzjoni relatata mal-assigurazzjoni tas-saħħa tiġi konformi mal-liġi 
Komunitarja, il-Kummissjoni tixtieq tistabbilixxi djalogu kostruttiv mal-awtoritajiet 
Finlandiżi sabiex l-Istat Membru jikkonforma b'mod volontarju fir-rigward tal-kwistjonijiet li 
għadhom pendenti. F’każ li dawn id-diskussjonijiet ifallu, il-Kummissjoni tista’ tikkunsidra li 
tressaq il-każ quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. 

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

Fir-rigward tal-liġi tal-kompetizzjoni
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Skont ir-regoli tal-KE dwar il-kompetizzjoni, kull ftehima bejn intrapriżi li tista’ taffettwa 
b’mod konsiderevoli l-kummerċ bejn l-Istati Membri, u li tista’ twaqqaf, tillimita jew tfixkel
il-kompetittività fi ħdan is-suq komuni, hija inkompatibbli mas-suq komuni u pprojbita.
Min-naħa l-oħra, kwalunkwe abbuż minn intrapriża jew intrapiżi f’pożizzjoni dominanti fi 
ħdan is-suq komuni jew f'parti sostanzjali minnu, huwa ipprojbit ladarba jista' jaffettwa l-
kummerċ bejn l-Istati Membri. 

Dawn ir-regoli kollha huma mmirati għall-intrapriżi, għalhekk japplikaw biss għall-attivitajiet 
ekonomiċi, u mhux għall-eżerċizzju ta’ prerogattivi tal-awtorità tal-Istat. 

Fil-każ ta’ intrapriżi pubbliċi jew intrapriżi li l-Istati Membri jagħtuhom drittijiet speċjali jew
esklussivi, l-Istati Membri m’għandhom jadottaw jew iħallu fis-seħħ l-ebda miżura li tmur 
kontra r-Regolamenti tat-Trattat.

Fl-aħħarnett, f’konformità mal-prinċipju tal-koperazzjoni leali ddikjarat fl-Artikolu 10 KE, l-
Istati Membri għandhom joqogħdu lura milli jirrikjedu jew jiffavorixxu proċeduri ta’ ksur tal-
Artikoli 81 jew 82 KE min-naħa ta’ intrapriżi, isaħħu l-effetti tagħhom, jew inkella jneħħu 
mil-leġiżlazzjoni tagħhom stess in-natura pubblika tagħhom billi jiddelegaw lill-operaturi 
ekonomiċi privati r-responsabiltà li jintervjenu f’deċiżjonijiet ta’ interess ekonomiku.

Ir-regoli dwar l-għajuna tal-Istat japplikaw ukoll kemm għall-impriżi privati u kemm għal 
dawk pubbliċi.

Ta’ min ifakkar, madankollu, li fir-rigward tal-iffinanzjar mill-Istat ta’ inpriżi li jwettqu 
attivitajiet identifikati bħala servizz pubbliku, l-Artikolu 86(2) KE tat-Trattat jipprevedi li r-
regoli tal-kompetizzjoni jkunu applikabbli sakemm ma jfixklux il-prestazzjoni, fil-liġi jew fil-
fatt, ta’ ħidmiet partikolari assenjati lil dawn l-impriżi.

Skond ir-regoli tal-UE li jirregolaw it-twettiq ta’ servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali
(SGEI),1 bħal servizzi tas-saħħa, l-istati Membri huma ħielsa li jagħżlu l-fornitur u 
jikkumpensawh għas-servizzi fornuti sakemm jiġu osservati l-kundizzjonijiet li ġejjin: a) is-
servizz pubbliku jkun definit b’mod ċar u fdat f’idejn l-impriżi relattivi; b) l-ammont tal-
kumpens jiġi kkalkukat abbażi ta’ parametri ċari u oġġettivi ffissati minn qabel, u ma jisboqx 
l-ispejjeż u profitt raġonevoli; u c) l-Istati Membri jiżguraw li ma jkun hemm kumpens żejjed.

F’dan il-każ speċifiku, bl-elementi pprovduti f’din il-petizzjoni, ir-regoli tal-KE dwar il-
kompetizzjoni ma jistgħux jiġu applikati. Ikun x’ikun il-każ, jidher li lment eventwali jista’ 
jiġi investigat biss mill-Awtorità nazzjonali Finlandiża tal-kompetizzjoni.

Fir-rigward tal-libertà tal-provvista ta’ servizzi, garantita mill-Artikolu 49 tat-Trattat KE

Kif imsemmi fl-ewwel risposta tagħha, il-Kummissjoni tirċievi ħafna lmenti dwar il-fatt li l-

                                               
1 Ara 'Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Novembru 2005 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 86(2) tat-Trattat 
tal-UE għall-għajnuna statali f’forma ta’ kumpens għal servizz pubbliku mogħti lil ċerti impriżi fdati bit-twettiq 
ta’ servizz ta’ interess ekonomiku ġenerali', ĠU L 312/67 tad-29.11.2005 u l-Qafas Komunitarju għall-Għajnuna 
Statali f’forma ta’ kumpens għal servizz pubbliku', ĠU C 297/4 of 29.11.2005 
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awtoritajiet Finlandiżi rrifjutaw li jieħdu r-responsabiltà finanzjarja għat-trattamenti mediċi 
partikolarment tal-programmi ta' riabilitazzjoni ta' persuni bi bżonnijiet speċjali li saru fi Stati 
Membri oħra. Dawn il-każijiet jiġu trattati fi ħdan il-qafas tal-proċeduri ta’ ksur nru 
2003/4986. 

Fil-qafas tal-investigazzjoni dwar dan il-każ, il-Kummissjoni bagħtet ittra ta’ avviż formali 
lill-awtoritajiet Finlandiżi fit-18 ta’ Ottubru 2004. It-tweġiba mibgħuta mill-awtoritajiet 
Finlandiżi kienet tirrispondi biss għal ftit mill-allegazzjonijiet li dehru fl-ittra ta’ avviż formali 
u għalhekk il-Kummissjoni bagħtet Opinjoni Motivata lill-Finlandja fit-13 ta’ Lulju 2005. Il-
leġiżlazzjoni Finlandiża ġiet emendata minħabba waħda mill-allegazzjonijiet li dehru fl-
Opinjoni Motivata. 

Madankollu, fir-rigward tar-responsabiltà finanzjarja għar-riabilitazzjoni fi Stat Membru ieħor 
ta’ persuni li jbatu minn diżabiltà serja, xorta għad baqa’ ċerti kwistjonijiet li għadhom ma 
ġewx solvuti. Il-Kummissjoni ltaqgħet mal-awtoritajiet Finlandiżi fit-22 ta’ Mejju 2008 biex 
tiċċara s-sitwazzjoni. Fl-aħħar tal-laqgħa, l-awtoritajiet Finlandiżi ntrabtu li jipprovdu aktar 
informazzjoni. Il-Kummissjoni rċeviet dawn id-dokumenti fit-2 tas-Settembru 2008 u qiegħda 
tistudjahom. Fid-dawl ta’ din l-informazzjoni, il-Kummissjoni se tiddeċiedi s-segwitu tal-
proċedura ta’ ksur 2003/4986 fir-rigward ta’ din il-kwistjoni.

L-informazzjoni addizzjonali pprovduta mill-petizzjonant titkellem fuq is-sitwazzjoni interna 
fil-Finlandja u ma tipprovdix elementi ġodda li jistgħu jintużaw fl-ambitu tal-proċedura ta’ 
ksur nru° 2003/4986. 

Fir-rigward tat-talba tal-petizzjonant li jkollu aċċess għat-traduzzjonijiet tad-dokumenti 
relatati mal-proċedura ta’ ksur, il-Kummissjoni tixtieq tispeċifika li, l-istess bħad-dokumenti 
nfushom, it-traduzzjonijiet jaqgħu taħt sistema ta’ eċċezzjonijiet, kif previst fl-Artikolu 4 tar-
Regolament 1049/20011 relatat mal-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, 
tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, u speċjalment fil-paragrafu 2 tiegħu, fit-tielet inċiż: 
"L-istituzzjonijiet jirrifjutaw l-aċċess għal dokument meta dan idgħajjef il-ħarsien: (…) – tal-
objettivi tal-ispezzjonijiet, l-investigazzjonijiet u l-verifiki.". Fil-fatt, il-proċedura ta’ ksur hija 
proċedura bejn il-Kummissjoni u l-Istat Membru kkonċernat, f’dan il-każ il-Finlandja, li 
matulha jistgħu jsiru negozjati bejn il-Kummissjoni u dan l-Istat Membru, kif speċifikat hawn 
fuq. Biex dawn in-negozjati jwasslu għal soluzzjoni amikevoli tal-kwistjoni, huwa importanti
li waqt id-diskussjonijiet jinżamm sens ta’ fiduċja biex tiġi żgurata ċerta kunfidenzjalità fl-
iskambju tad-dokumenti. Jekk jinżamm dan l-objettiv, jiġifieri jkun hemm soluzzjoni bonarja
tal-kwistjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istat Membru kkonċernat qabel id-Deċiżjoni tal-Qorti, 
ikun hemm raġuni suffiċjenti għan-nuqqas ta’ din tal-aħħar li tagħti l-aċċess għad-dokumenti 
relatati mal-proċedura ta’ ksur, li hija l-protezzjoni tal-interess pubbliku f’dawk li huma
spezzjonijiet u investigazzjonijiet kif ukoll proċeduri legali. Fl-10 ta’ Awissu 2008, il-
Kummissjoni bagħtet risposta lill-petizzjonant, skont ir-Regolament 1049/2001, dwar it-talba 
tiegħu għall-aċċess tad-dokumenti msemmija qabel. 

                                               
1 ĠU L145 tal-31.5.2001, p. 43
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