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Dotyczy: Petycji 0471/2006, którą złożył Matti Niemelä (Finlandia), w imieniu 
„Centrum Terapii Dynamiki Koordynacji Oy”, w sprawie zakłócenia 
konkurencji będącego wynikiem forsowania narodowych interesów 
finansowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest zdania, że jego firma cierpi z powodu silnego zakłócenia konkurencji 
będącego wynikiem nadużywania dominującej pozycji rynkowej ze strony rządu fińskiego, 
który w ten sposób powoduje naruszenie art. 82 traktatu WE. Składający petycję zwraca 
uwagę na fakt, iż według prawa fińskiego świadczenie usług podlega ograniczeniom, co nie 
gwarantuje przejrzystości czy pewności prawnej. Brak nadzoru ze strony władz krajowych 
oznacza, iż przypadki naruszenia prawa wspólnotowego nie są karane. Składający petycję 
podejrzewa, że wystąpiły nieprawidłowości proceduralne w ramach sprawy przed Naczelnym 
Sądem Administracyjnym i argumentuje, że jeśli Wspólnota Europejska nie zainterweniuje, 
jej autorytet dozna uszczerbku. Wydaje się, iż składający petycję przed czterema laty 
przedłożył skargę Komisji (2002/5276), teraz zaś zwraca się do Parlamentu, oczekując 
przyspieszenia biegu spraw.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 listopada 2006 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 maja 2007 r.

I. PETYCJA

Składający petycję, Matti Niemelä, twierdzi, że jego firma cierpi z powodu zakłócenia 
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konkurencji będącego wynikiem działań rządu fińskiego. Składający petycję utrzymuje, że 
rząd fiński nadużywa dominującej pozycji rynkowej oraz że świadczenie usług podlega 
ograniczeniom przez prawo krajowe. Zarzuca on również nieprawidłowości proceduralne 
w ramach sprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

II. UWAGI KOMISJI DOTYCZĄCE ARGUMENTÓW ZAWARTYCH W PETYCJI

Według reguł konkurencji WE zakazane jest nadużywanie przez jedno lub większą liczbę 
przedsiębiorstw pozycji dominującej na wspólnym rynku lub na znacznej jego części, 
w zakresie, w jakim może ono wpływać na handel pomiędzy państwami członkowskimi.

Tym samym zasady konkurencji WE dotyczą wyłącznie zachowania przedsiębiorstw. Jednak 
wraz z art. 10 ust. 2 i art. 3 ust. 1 lit. g) Traktatu art. 82 zakazuje państwom członkowskim 
wprowadzania lub utrzymywania w mocy środków, nawet o charakterze ustawowym lub 
normatywnym, które mogą skutkować pozbawieniem skuteczności zasad konkurencji 
mających zastosowanie do przedsiębiorstw. Sprawowanie władzy publicznej z definicji nie 
podlega zakresowi prawa konkurencji.

Zgodnie z powyższym Trybunał wielokrotnie stwierdzał, że jeżeli państwo członkowskie 
wymaga przyjmowania decyzji bądź uzgodnionych praktyk stojących w sprzeczności 
z art. 82, popiera je, wzmacnia ich skutki lub zrzeka się własnych zasad o charakterze 
ustawodawczym poprzez oddelegowanie do prywatnych podmiotów gospodarczych 
odpowiedzialności za decyzje wpływające na sferę gospodarczą, takie państwo członkowskie 
może być pociągnięte do odpowiedzialności na mocy art. 3 ust. 1 lit. g), art. 10 ust. 2 i art. 82.

Nic nie wskazuje na to, że środki ustawodawcze, do których nawiązuje składający petycję, są 
środkami, które można przypisać podmiotom prywatnym, aprobowanymi następnie przez 
władze fińskie. Wydaje się, że środki te można przypisać wyłącznie władzom fińskim. Tym 
samym nie wchodzą one w zakres reguł konkurencji WE.

Skarga nr 2002/5276, do której nawiązuje składający petycję, została umorzona przez 
Komisję w dniu 15 października 2003 r. ze względu na fakt, że prawo wspólnotowe nie może 
działać w sposób zmuszający władze fińskie do wydłużenia listy świadczeń medycznych 
gwarantowanych przez fiński system opieki zdrowotnej.

W międzyczasie Komisja otrzymała kolejne skargi dotyczące tej samej sprawy. Wielu 
pacjentów skierowało skargę do Komisji z powodu odmówienia przez władze fińskie 
poniesienia kosztów leczenia, a w szczególności programów rehabilitacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych realizowanych w innych państwach członkowskich. Przypadki te są 
regulowane w ramach naruszenia nr 2003/4986. Składający petycję śledzi na bieżąco przebieg 
tego postępowania, o którym wspomniał w jednym z pism skierowanych do Komisji, uznając 
je za ściśle związane z jego własnym postępowaniem. Z pisma Mattiego Niemelä 
skierowanego w dniu 7 stycznia 2007 r. do Komisji wynika, że władze fińskie udostępniły mu 
szereg dokumentów związanych z tym postępowaniem. W piśmie tym Matti Niemelä 
przedstawił swój pogląd w szczególności na temat stanowiska przyjętego przez władze 
fińskie.

W ramach rozpatrywania tej skargi, w dniu 18 października 2004 r., Komisja skierowała do 
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władz fińskich wezwanie do usunięcia uchybienia. Ponieważ w odpowiedzi władz fińskich 
uwzględniono tylko niektóre zarzuty przedstawione w wezwaniu do usunięcia uchybienia, 
w dniu 13 lipca 2005 r. Komisja wystosowała do Finlandii uzasadnioną opinię.

W komunikacie prasowym ogłoszonym w związku z tym wydarzeniem Komisja oświadczyła, 
że:

„Na mocy art. 49 traktatu, zgodnie z interpretacją Trybunału, pacjenci mają prawo do zwrotu 
kosztów leczenia odbytego zagranicą przez ich system zabezpieczenia społecznego, jeżeli 
koszty takiego leczenia odbytego w państwie członkowskim pacjenta także podlegają 
zwrotowi. Naruszenie dotyczy fińskiego ubezpieczenia zdrowotnego oraz rehabilitacji 
leczniczej zapewnianej przez fińską instytucję ubezpieczenia zdrowotnego (Kela). Zdaniem 
Komisji nowa ustawa o ubezpieczeniu zdrowotnym ogranicza prawo do swobodnego 
przepływu pacjentów oraz podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki zdrowotnej 
poprzez ustanowienie różnych wymogów dotyczących rejestracji i zezwolenia, które muszą 
spełnić podmioty świadczące te usługi, aby ich pacjenci mogli uzyskać zwrot kosztów 
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Komisja uważa również, że system uprawniający do 
odbycia rehabilitacji leczniczej w innych państwach członkowskich bezzasadnie ogranicza 
swobodny przepływ usług”.

Biorąc pod uwagę postępy poczynione w Finlandii od chwili wystosowania uzasadnionej 
opinii, wydaje się, że rozdział 2 część 6 akapit 2 ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym został 
zmieniony w celu umożliwienia uzyskania zwrotu kosztów opieki zdrowotnej świadczonych 
przez pracownika służby zdrowia w państwie członkowskim, w którym jest on 
zarejestrowany.

Natomiast w odniesieniu do programów rehabilitacyjnych dla osób dotkniętych poważną 
niepełnosprawnością pomimo poczynionych postępów pewne kwestie pozostają nadal 
nierozstrzygnięte. Prawdopodobnie służby Komisji skontaktują się z władzami fińskimi 
w celu wyjaśnienia niektórych kwestii oraz ustalenia zadowalających rozwiązań 
w odniesieniu do prawa wspólnotowego.

III. WNIOSKI

Zdaniem Komisji kwestie przedstawione w niniejszej petycji nie pozwalają na stwierdzenie, 
że zasady konkurencji WE zostały naruszone. Jeżeli jednak składający petycję dostarczyłby 
dodatkowych informacji wskazujących na zaistnienie naruszenia, Komisja oczywiście 
zbadałaby ponownie tę kwestię w oparciu o te nowe informacje.

W odniesieniu do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego nr 2003/4986, biorąc pod uwagę postępy poczynione dotychczas przez 
Finlandię w celu ujednolicenia ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczenia zdrowotnego 
z prawem wspólnotowym, Komisja pragnie nawiązać konstruktywny dialog z władzami 
fińskimi, aby uzyskać ze strony tego państwa członkowskiego dobrowolne zachowanie 
zgodności w odniesieniu do kwestii, które pozostają nierozstrzygnięte. W przypadku 
nieosiągnięcia porozumienia podczas dyskusji Komisja mogłaby rozważyć skierowanie 
sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.
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4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Prawo konkurencji

Zgodnie ze wspólnotowymi regułami konkurencji za niezgodne ze wspólnym rynkiem 
i zakazane uznaje się wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, które w istotny 
sposób mogą wpływać na handel między państwami członkowskimi i mają na celu 
uniemożliwienie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji na wspólnym rynku albo skutkują 
takimi zjawiskami.
Ponadto nadużywanie przez jedno lub więcej przedsiębiorstw dominującej pozycji na 
wspólnym rynku lub na jego znacznej części jest zakazane w zakresie, w jakim może ono 
wpływać na handel pomiędzy państwami członkowskimi.

Wszystkie reguły konkurencji dotyczą przedsiębiorstw; mają więc zastosowanie wyłącznie do 
działalności gospodarczej, a nie do wypełniania prerogatyw władzy publicznej.

W przypadku przedsiębiorstw publicznych lub przedsiębiorstw, którym państwa 
członkowskie przyznają specjalne lub wyłączne prawa, państwa członkowskie nie mogą ani 
ustanawiać, ani utrzymywać żadnych środków sprzecznych z postanowieniami Traktatu.

Wreszcie, zgodnie z zasadą uczciwej współpracy, o której mowa w art. 10 traktatu WE, 
państwa członkowskie muszą powstrzymać się od zachowań polegających na wymaganiu 
podejmowania przez przedsiębiorstwa działań stanowiących naruszenie art. 81 lub 82 traktatu 
WE lub sprzyjaniu takim działaniom, na nasilaniu ich skutków lub znoszeniu charakteru 
państwowego przepisów w drodze delegowania na podmioty prywatne odpowiedzialności za 
decyzje dotyczące działań podejmowanych w interesie gospodarczym.

Zasady pomocy państwa również dotyczą zarówno przedsiębiorstw prywatnych, jak 
i publicznych.

Należy jednak przypomnieć, że jeżeli chodzi o środki państwowe przyznane 
przedsiębiorstwom prowadzącym działalność uznawaną za usługę publiczną, art. 86 ust. 2 
traktatu WE stanowi, że reguły konkurencji mają zastosowanie w granicach, w jakich ich 
stosowanie nie stanowi prawnej lub faktycznej przeszkody w wykonywaniu poszczególnych 
zadań im powierzonych. 

Zgodnie z przepisami UE regulującymi wykonywanie usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym,1 takich jak opieka zdrowotna, państwa członkowskie mogą według 
własnego uznania wybrać dostawcę usług i wypłacać mu rekompensaty z tytułu 
świadczonych usług, o ile spełnione zostaną następujące warunki: a) usługa publiczna musi 
być wyraźnie określona, a jej wykonanie powierzone odpowiednim przedsiębiorstwom; 
b) kwota rekompensaty musi zostać obliczona na podstawie jasnych i obiektywnych 
parametrów określonych z wyprzedzeniem i nie może przekraczać kosztów powiększonych 
                                               
1 Zob. decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 traktatu WE do pomocy 
państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom 
zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym, Dz.U. L 312/67 
z 29.11.2005 i wspólnotowe ramy dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia 
usług publicznych, Dz.U. C 297/4 z 29.11.2005.
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o racjonalny zysk; c) państwa członkowskie nie mogą dopuścić do nadpłaty rekompensaty.

W przedmiotowej sprawie informacje zawarte w petycji nie pozwalają stwierdzić, że 
zastosowanie ma wspólnotowe prawo konkurencji. Bez względu na okoliczności ewentualną 
skargę powinien rozpatrzyć fiński organ krajowy odpowiedzialny za sprawy związane 
z konkurencją.

Swobodne świadczenie usług gwarantowane w art. 49 traktatu WE

Jak poinformowano w pierwszej odpowiedzi Komisja rozpatruje wiele skarg dotyczących 
odmowy pokrycia kosztów zabiegów medycznych przez władze fińskie. Dotyczy to 
w szczególności programów rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizowanych w innych 
państwach członkowskich. Przypadki te są rozpatrywane w ramach postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego nr 2003/4986.

W dniu 18 października 2004 r., w ramach rozpatrywania skargi, Komisja skierowała do 
władz fińskich wezwanie do usunięcia uchybienia. Władze fińskie odpowiedziały jedynie na 
kilka zarzutów przedstawionych w piśmie wzywającym do usunięcia uchybienia. Dlatego też 
w dniu 13 lipca 2005 r. Komisja skierowała do Finlandii uzasadnioną opinię. Ustawodawstwo 
fińskie zostało zmienione, aby odpowiedzieć na jeden z zarzutów przedstawionych 
w uzasadnionej opinii.

Natomiast bez odpowiedzi pozostały pytania dotyczące pokrycia w innym państwie 
członkowskim kosztów rehabilitacji osób dotkniętych poważną niepełnosprawnością. W dniu 
22 maja 2008 r. służby Komisji spotkały się z władzami fińskimi w celu wyjaśnienia sytuacji. 
Po spotkaniu władze fińskie zobowiązały się dostarczyć dodatkowe informacje. Służby 
Komisji otrzymały te dokumenty w dniu 2 września 2008 r. i wciąż je rozpatrują. W świetle 
tych informacji Komisja podejmie decyzję w sprawie dalszego postępowania w tej kwestii 
w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
nr 2003/4986. 

Dodatkowe informacje przekazane przez składającego petycję dotyczą przede wszystkim 
sytuacji wewnętrznej Finlandii i nie wnoszą nowych elementów, które można byłoby 
wykorzystać w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego nr 2003/4986.

Jeżeli chodzi o wniosek składającego petycję w sprawie dostępu do tłumaczenia dokumentów 
dotyczących postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, 
Komisja pragnie poinformować, że podobnie jak dokumenty, tłumaczenia podlegają 
systemowi wyjątków przewidzianemu w art. 4 rozporządzenia nr 1049/20011 w sprawie 
publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, 
a w szczególności w jego ust. 2 tiret trzecie: Instytucje odmówią dostępu do dokumentu, jeśli 
ujawnienie go naruszyłoby ochronę: (…) - celu kontroli, śledztwa czy audytu. Postępowanie 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego toczy się między Komisją 
a danym państwem członkowskim, w tym przypadku Finlandią. W trakcie tego postępowania
można prowadzić negocjacje między Komisją a tym państwem członkowskim, o czym mowa
                                               
1 Dz.U. L145 z 31.5.2001, str. 43
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powyżej. Aby negocjacje zakończyły się polubownym rozwiązaniem sporu, konieczne jest
utrzymanie klimatu zaufania podczas rozmów, a co za tym idzie zapewnienie pewnego 
rodzaju poufności wymiany dokumentów. Ochrona tego celu, czyli polubownego rozwiązania
sporu między Komisją a danym państwem członkowskim przed zapadnięciem wyroku 
Trybunału, uzasadnia, ze względu na ochronę interesu publicznego związanego z działaniami
kontrolnymi i dochodzeniowymi, a także z postępowaniami sądowymi, odmowę dostępu do 
dokumentów dotyczących postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego. W dniu 10 sierpnia 2008 r. służby Komisji skierowały do składającego 
petycję odpowiedź na podstawie rozporządzenia nr 1049/2001 w sprawie jego wniosku 
o udostępnienie wcześniej wymienionych dokumentów.
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