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Petiția nr. 0471/2006, adresată de Matti Niemelä, de naționalitate finlandeză, în numele 
„Centrului de Coordonare a Terapiei Dinamice Oy”, privind afectarea concurenței ca 
urmare a intereselor financiare naționale

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă că societatea sa este supusă unei denaturări grave a concurenței cauzate 
de abuzul unei poziții dominante pe piață din partea guvernului finlandez, care astfel încalcă 
articolul 82 din Tratatul CE.  Acesta menționează că, în conformitate cu legislația finlandeză, 
prestarea de servicii este restricționată, iar în consecință nu există garanții privind transparența 
și siguranța juridică. Absența supravegherii de către autoritățile naționale desemnează că 
încălcarea legislației comunitare nu este sancționată. Petiționarul suspectează nereguli 
procedurale privind un caz aflat pe rolul Curții Supreme Administrative și susține că 
autoritatea Comisiei Europene va fi subminată în cazul în care nu va interveni.  Se pare că 
acesta a înregistrat o plângere la Comisie în urmă cu patru ani (2002/5276), iar în prezent 
solicită intervenția Parlamentului pentru urgentare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 noiembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 mai 2007.

I. PETIȚIA

Petiționarul, Matti Niemelä, susține că societatea sa este supusă unei denaturări grave a 
concurenței cauzate de guvernul finlandez. Petiționarul susține că guvernul finlandez 
abuzează de poziția sa dominantă de piață, că prestarea de servicii este restricționată de 
legislația națională, și susține că există nereguli procedurale într-un caz aflat pe rolul Curții 
Supreme Administrative.
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II. OBSERVAȚIILE COMISIEI PRIVIND ARGUMENTELE PETIȚIEI

În conformitate cu regulamentele CE privind concurența, orice abuz comis de una sau mai 
multe persoane juridice cu poziție dominantă în cadrul pieței comune sau pe o parte 
semnificativă a acesteia este interzis în măsura în care acesta afectează comerțul între statele 
membre. 

Astfel, regulamentele CE privind concurența se referă exclusiv la conduita persoanelor 
juridice. Cu toate acestea, coroborat cu articolul 10 alineatul (2) și cu articolul 3 alineatul (1) 
litera (g) din tratat, articolul 82 le impune statelor membre să nu introducă sau să mențină în 
vigoare măsuri, chiar de natură legislativă sau de reglementare, care pot conduce la 
inaplicabilitatea regulamentelor de concurență aplicabile persoanelor juridice. Exercitarea 
autorității publice, prin definiție, se află în afara sferei de incidență a legislației din domeniul 
concurenței. 

Pe aceste baze, Curtea a declarat în repetate rânduri faptul că dacă un stat membru impune sau 
favorizează adoptarea de decizii sau practici concertate contrare articolului 82 sau întărește 
efectele acestora, sau privează propriile regulamente de natură legislativă delegând unor 
operatori economici privați adoptarea deciziilor care afectează sfera economică, statul 
membru poate fi tras la răspundere în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (g), al articolului 
10 alineatul (2) și al articolului 82.

Nu există nicio indicație potrivit căreia măsurile legislative la care se referă petiționarul 
reprezintă măsuri care pot fi atribuite unor persoane private, ulterior sancționate de statul 
finlandez. Se pare că măsurile pot fi atribuite exclusiv statului finlandez. În consecință, 
măsurile în cauză nu fac obiectul normelor CE privind concurența. 

Plângerea nr. 2002/5276 la care face referire petiționarul a fost clasată de Comisie la 15 
octombrie 2003 în temeiul faptului că legislația comunitară nu poate avea ca efect obligarea 
autorităților finlandeze la extinderea listei de servicii medicale acoperite de sistemul de 
sănătate finlandez. 

Între timp, Comisia a primit alte plângeri referitoare la aceeași problemă. În fapt, numeroase 
plângeri reprezintă plângeri adresate Comisiei ca urmare a refuzului autorităților finlandeze de 
a suporta costurile financiare aferente tratamentelor medicale, în special ale programelor de 
reeducare a persoanelor cu dizabilități, efectuate în alte state membre. Aceste cazuri sunt 
instrumentate în cadrul procedurii privind încălcarea nr. 2003/4986. Petiționarul cunoaște 
procedura, pe care a menționat-o într-una din scrisorile adresate Comisiei ca fiind direct 
legată de propria sa procedură. Acesta se referă la scrisoarea din 7 ianuarie 2007 adresată 
Comisiei de domnul Niemela, potrivit căreia autoritățile finlandeze i-au acordat acces la 
numeroase documente privind procedura. În scrisoarea în cauză, domnul Niemela își exprimă 
opinia privind, în principal, poziția prezentată de autoritățile finlandeze. 

În fapt, în cadrul examinării acestei plângeri, la 18 octombrie 2004 Comisia a trimis o 
scrisoare de înștiințare autorităților finlandeze. Întrucât răspunsul autorităților finlandeze nu s-
a referit decât la anumite acuzații exprimate în scrisoarea de înștiințare, la 13 iulie 2005 
Comisia a adresat Finlandei un aviz motivat. 
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În comunicatul de presă publicat cu această ocazie, Comisia a menționat că:

„În temeiul articolului 49 din tratat, astfel cum a fost interpretat de către Curte, pacienții au 
dreptul de a li se rambursa de sistemul de asigurări sociale costul tratamentelor administrate în 
străinătate în cazul în care costurile tratamentelor în cauză sunt rambursate în statul membru
de origine al pacientului. Încălcarea privește asigurările de sănătate finlandeze și reabilitarea 
medicală furnizată de instituția finlandeză de asigurări de sănătate (Kela). Comisia consideră 
că noua lege privind asigurările de sănătate limitează dreptul la liberă circulație al pacienților 
și prestatorilor de servicii medicale, stabilind anumite exigențe de înregistrare și autorizare 
care trebuie îndeplinite de prestatorii de servicii pentru ca pacienții acestora să poată beneficia 
de rambursare de către asigurările de sănătate. Comisia consideră, de asemenea, că sistemul 
care acordă dreptul reabilitării medicale în alte state membre restrânge în mod nejustificat 
libera circulație a serviciilor”.

Din schimbările intervenite în Finlanda ulterior acestui aviz motivat rezultă că dispozițiile 
capitolului 2 secțiunea 6 alineatul (2) din Legea asigurărilor de sănătate au fost modificate 
pentru a permite rambursarea costurilor tratamentelor medicale efectuate de un profesionist 
recunoscut în statul membru în care acesta își desfășoară activitatea. 

Cu toate acestea, în ceea ce privește reeducarea persoanelor cu dizabilități severe, în ciuda 
progreselor realizate, anumite probleme nu au fost soluționate. Se așteaptă ca serviciile 
Comisiei să ia legătura cu autoritățile finlandeze în vederea clarificării anumitor aspecte și 
găsirii unor soluții satisfăcătoare privind legislația comunitară.  

III. CONCLUZIE

Comisia consideră că elementele prezentate în această petiție nu îi permit să concluzioneze cu 
privire la încălcarea regulamentelor CE privind concurența. În cazul în care, cu toate acestea, 
petiționarul deține elemente suplimentare care demonstrează o încălcare, Comisia va evalua 
din nou aspectul prin prisma noilor elemente.

În ceea ce privește procedura privind încălcarea nr. 2003/4986, ținându-se seama de 
progresele deja înregistrate de Finlanda în vederea asigurării compatibilității legislației 
privind asigurările de sănătate cu legislația Comunității, Comisia dorește să stabilească un 
dialog constructiv cu autoritățile finlandeze, în vederea asigurării conformării voluntare a 
acestui stat membru în legătură cu aspectele nesoluționate. În cazul eșecului discuțiilor, 
Comisia va putea sesiza Curtea de Justiție. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

În ceea ce privește legislația privind concurența

În temeiul regulamentelor CE privind concurența, sunt incompatibile cu piața comună și 
interzise orice acorduri între persoane juridice care sunt susceptibile a afecta în mod 
semnificativ comerțul între statele membre și care au drept obiect sau efect împiedicarea, 
restrângerea sau denaturarea concurenței în interiorul pieței comune. 
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Pe de altă parte, orice abuz comis de una sau mai multe persoane juridice cu poziție 
dominantă în cadrul pieței comune sau pe o parte semnificativă a acesteia este interzis în 
măsura în care acesta afectează comerțul între statele membre. 

Toate aceste reguli se adresează persoanelor juridice; prin urmare, acestea se aplică exclusiv 
activităților economice și nu exercitării unor prerogative de autoritate publică.

În cazul unor întreprinderi publice sau al unor întreprinderi cărora statele membre le acordă 
drepturi speciale sau exclusive, statele membre nu trebuie nici să adopte, nici să mențină vreo 
măsură contrară normelor tratatului.

În sfârșit, în conformitate cu principiul cooperării loiale enunțat la articolul 10 CE, statele 
membre trebuie să evite orice comportament care ar impune sau ar favoriza încălcări ale 
articolelor 81 sau 82 CE de către întreprinderi, ar întări efectul unor astfel de încălcări sau ar 
înlătura din reglementările acestora caracterul lor public, delegând unor operatori privați 
responsabilitatea de a adopta decizii de intervenție de interes economic. 

Regulile privind ajutorul de stat sunt aplicabile atât întreprinderilor publice, cât și celor 
private.

Cu toate acestea, trebuie amintit că, în ceea ce privește finanțarea de stat acordată 
întreprinderilor care efectuează activități recunoscute ca serviciu public, articolul 86 alineatul 
(2) din Tratatul CE prevede că normele privind concurența se vor aplica în măsura în care 
acestea nu afectează, în drept sau în fapt, misiunea specială care este încredințată 
întreprinderilor respective.  

În conformitate cu normele europene privind realizarea serviciilor de interes economic 
general (SGEI)1 precum serviciile de sănătate, statele membre sunt libere să aleagă un 
furnizor și să îl plătească pentru serviciile oferite atât timp cât sunt respectate următoarele 
condiții: a) serviciul public trebuie să fie clar definit și încredințat unor întreprinderi relevante; 
b) valoarea remunerației trebuie să fie calculată pe baza unor parametri clari și obiectivi, 
stabiliți în prealabil și nu trebuie să depășească costurile plus un profit rezonabil; și c) statele 
membre trebuie să asigure că nu a existat o compensare excedentară.

În cazul în speță, elementele furnizate în petiție nu permit să se considere că dreptul 
comunitar privind concurența este aplicabil. În orice caz, o eventuală plângere ar trebui 
investigată de către Autoritatea națională de concurență a Finlandei.

În ceea ce privește libera circulație a serviciilor garantată de articolul 49 din Tratatul CE

Astfel cum a arătat în răspunsul său inițial, Comisia a primit mai multe plângeri referitoare la 
refuzul autorităților finlandeze de a contribui din punct de vedere financiar la tratamentele 
medicale, în special la programele de reeducare a persoanelor cu dizabilități efectuate în alte 
                                               
1 A se vedea Decizia Comisiei din 28 noiembrie 2005 privind aplicarea articolului 86 alineatul (2) din Tratatul 
CE la ajutorul de stat sub formă de compensație pentru obligația de serviciu public acordat anumitor 
întreprinderi care au sarcina de a gestiona serviciile de interes economic general, JO L 312/67, 29.11.2005 și 
cadrul comunitar pentru ajutorul de stat sub formă de compensație pentru obligația de serviciu public, JO C 
297/4, 29.11.2005 
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state membre. Cazurile sunt tratate în cadrul încălcării nr. 2003/4986. 

În cadrul examinării acestei plângeri, Comisia a trimis autorităților finlandeze o scrisoare de 
punere în întârziere, la 18 octombrie 2004. Pentru că răspunsul dat de autoritățile finlandeze 
nu permitea să se răspundă decât unora dintre obiecțiile ridicate în scrisoarea de punere în 
întârziere, Comisia a adresat Finlandei un aviz motivat, la 13 iulie 2005. Legislația finlandeză 
a fost modificată pentru a răspunde uneia dintre obiecțiile ridicate în avizul motivat. 

În schimb, rămân unele întrebări cu privire la contribuția financiară într-un alt stat membru 
pentru reeducarea persoanelor care suferă de un handicap sever. Serviciile Comisiei au întâlnit 
autoritățile finlandeze la 22 mai 2008 pentru a clarifica situația. La sfârșitul reuniunii, 
autoritățile finlandeze s-au angajat să furnizeze informații suplimentare. Serviciile Comisiei 
au primit documentele în cauză la 2 septembrie 2008 și, în prezent, le examinează. În lumina 
informațiilor, Comisia va lua o hotărâre asupra urmării procedurii privind încălcarea dreptului 
comunitar nr. 2003/4986 în acest caz. 

Informațiile suplimentare transmise de petiționar se concentrează pe situația internă din 
Finlanda și, prin urmare, nu aduc elemente noi care pot fi exploatate în cadrul încălcării nr. 
2003/4986. 

În ceea ce privește cererea petiționarului de a avea acces la traducerile unor documente care 
sunt legate de procedura privind încălcarea, Comisia dorește să menționeze că traducerile, ca 
și documentele însele, fac obiectul excepțiilor prevăzute la articolul 4 din Regulamentul nr. 
1049/20011 privind accesul publicului la documentele Parlamentului European, ale 
Consiliului și ale Comisiei, în special alineatul (2) a treia liniuță : „Instituțiile refuză accesul 
la un document în cazul în care divulgarea acestuia ar aduce atingere protecției: (…) –
obiectivelor activităților de inspecție, de anchetă și de audit”. Într-adevăr, procedura privind
încălcarea este o procedură între Comisie și statul membru în cauză, în acest caz Finlanda, în 
cursul căreia pot avea loc negocieri între Comisie și statul membru, astfel cum s-a arătat mai sus. 
Pentru a permite negocierilor să ajungă la o soluție amiabilă a litigiului, este indispensabil să se 
mențină un climat de încredere în timpul discuțiilor și, prin urmare, să se asigure o anumită 
confidențialitate a schimburilor de documente. Protejarea acestui obiectiv, și anume o soluționare 
amiabilă a litigiului între Comisie și statul membru în cauză înainte de hotărârea Curții, justifică, 
pentru protecția interesului public referitor la activitățile de inspecție și de anchetă și la 
procedurile jurisdicționale, refuzul accesului la documentele legate de procedura privind
încălcarea. Serviciile Comisiei au adresat petiționarului, la 10 august 2008, un răspuns în temeiul 
Regulamentului nr. 1049/2001 privind cererea sa de acces la documentele menționate anterior. 

                                               
1 JO L145, 31.5.2001, p. 43
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