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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0471/2006, ingiven av Matti Niemelä (finsk medborgare) (för 
Coordination Dynamic Therapy Center Oy), om snedvridning av konkurrensen 
grundad på nationella ekonomiska intressen

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot en allvarlig snedvridning av konkurrensen som ska ha drabbat 
hans företag på grund av att Finlands regering missbrukat sin dominerande ställning, vilket 
innebär en överträdelse av artikel 82 i EG-fördraget. Framställaren uppger att serviceutbudet 
begränsas av den finländska lagstiftningen, vilket varken ger ökad insyn eller rättssäkerhet. 
Eftersom nationella myndigheter inte utför några kontroller ger brott mot gemenskapsrätten
ingen påföljd. Framställaren misstänker att det förekommit oegentligheter i behandlingen av 
ett mål i Högsta förvaltningsdomstolen och anser att uteblivet ingripande skulle skada EU:s 
auktoritet. Framställaren inkom med klagomål till Europakommissionen för fyra år sedan
(5276/2002) och uppmanar nu parlamentet att ingripa för att påskynda behandlingen av 
ärendet. 

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 6 november 2006. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 7 maj 2007

I. Framställningen

Framställaren, Matti Niemelä, hävdar att hans företag har drabbats av en snedvridning av 
konkurrensen som orsakats av Finlands regering. Framställaren anser att Finlands regering 
missbrukar sin dominerande ställning på marknaden och att serviceutbudet begränsas av den 
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nationella lagstiftningen. Han misstänker dessutom att det förekommit oegentligheter i 
behandlingen av ett mål i Högsta förvaltningsdomstolen.
II. Kommissionens kommentar till framställningen 

Vad gäller konkurrens förbjuder gemenskapsrätten att ett eller flera företag på ett oegentligt 
sätt utnyttjar en dominerande ställning på den gemensamma marknaden eller en viktig del av 
denna, när det kan skada handeln mellan medlemsstaterna.

Gemenskapslagstiftningen om konkurrens gäller endast företag. Men om den läses parallellt 
med artikel 10.2 och artikel 3.1 g i EG-fördraget, förbinds medlemsstaterna genom 
bestämmelserna i artikel 81 att inte vidta eller behålla åtgärder, inte ens vad gäller lagstiftning 
eller andra bestämmelser, som riskerar att den positiva effekt som konkurrensreglerna för 
företag har. Myndighetsutövning omfattas per definition inte av konkurrensrättens räckvidd. 

Mot denna bakgrund har EG-domstolen upprepade gånger meddelat att om en medlemsstat 
framtvingar eller främjar avtal som strider mot artikel 82 eller förstärker avtalets verkningar, 
eller fråntar de egna bestämmelserna dess lagstiftande natur och överlåter ansvaret att fatta 
beslut som påverkar ekonomin till privata aktörer, kan medlemsstaten hållas ansvarig i 
enlighet med artikel 3.1 g, artikel 10.2 och artikel 82.

Det finns ingenting som bekräftar att de lagstiftande åtgärder som framställaren tar upp skulle 
kunna anförtros privata aktörer, och således skulle kunna överlåtas av staten Finland. Det 
verkar som att dessa åtgärder endast kan tillskrivas staten Finland och ingen annan. 
Följaktligen tillhör inte åtgärderna konkurrensrättens räckvidd. 

Klagomål 5276/2002 som framställaren hänvisar till avskrevs av kommissionen 
den 15 oktober 2003 eftersom man inte genom gemenskapsrätten kunde förbinda finländska 
myndigheter att utvidga listan över de vårdsubventioner som det finländska vårdsystemet 
svarar för. 

Under tiden har kommissionen mottagit andra klagomål som berör samma problem. Flera 
patienter har kommit till kommissionen med klagomål om finländska myndigheters vägran att 
ge ekonomisk ersättning för vård, som till exempel rehabilitering av handikappade som sker i 
annan medlemsstat. Dessa ärenden behandlas i samband med överträdelse 4986/2003. 
Framställaren är medveten om förfarandet, som han själv omnämner i en av sina skrivelser till 
kommissionen som nära kopplat till sitt eget förfarande. I en skrivelse av den 7 januari 2007 
från Matti Niemelä till kommissionen framgår att finländska myndigheter har gett honom 
tillgång till flera handlingar som hör till förfarandet. I skrivelsen uttrycker Niemelä sina 
synpunkter, bland annat vad gäller de finländska myndigheternas ståndpunkt. 

Som en del av behandlingen av klagomålet skickade kommissionen en formell underrättelse 
till de finländska myndigheterna den 18 oktober 2004. Eftersom de finländska 
myndigheternas svar endast besvarade vissa av de klagomål som tagits upp i den formella 
underrättelsen skickade kommissionen ett motiverat yttrande till Finland den 13 juli 2005. 

I sitt pressmeddelande i samband med detta yttrande, påpekade kommissionen följande:

”Enligt artikel 49 i EG-fördraget, i EG-domstolens tolkning, har patienter rätt att få ersättning 
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genom socialförsäkringssystemet för vård i utland om denna vård är ersättningsberättigad i 
patientens medlemsstat. Överträdelsen rör den finländska sjukförsäkringen och den 
rehabilitering som erbjudes av Finlands folkpensionsanstalt (FPA). Kommissionen anser att 
den nya sjukförsäkringslagens krav på inskrivning och tillstånd som vårdföretag måste 
uppfylla för att deras patienter ska kunna få ersättning från sjukförsäkringen begränsar både 
patienternas och vårdföretagens rätt till fri rörlighet. Kommissionen anser även att eftersom 
systemet tillåter rehabilitering i andra medlemsstater begränsas den fria rörligheten för tjänster
på ett obefogat sätt”.

Utvecklingen som skett i Finland efter det motiverade yttrandet har lett till att ändringar gjorts
i kapitel 2, avsnitt 6, punkt 2 i sjukförsäkringslagen, så att det nu är möjligt att få ersättning 
för vård som ges av hälso- och sjukvårdpersonal som anses behörig i den medlemsstat där 
verksamheten bedrivs.

Trots de framsteg som gjorts kvarstår dock vissa frågor avseende rehabilitering för personer 
som lider av allvarligt handikapp. Kommissionen kommer att kontakta finländska 
myndigheter för att klarlägga vissa saker och hitta tillfredsställande lösningar med hänsyn till 
gemenskapsrätten.

III. Slutsatser

Kommissionen anser att de fakta som läggs fram i framställningen inte är tillräckliga för att 
anta att det gjorts en överträdelse av gemenskapsrätten vad gäller konkurrens. Om 
framställaren inkommer med nya fakta som fastställer en överträdelse, kommer dock 
kommissionen, som sig bör, analysera saken på nytt med hänsyn till de nya upplysningarna. 

Angående överträdelseförfarande 4986/2003, och med tanke på de framsteg som Finland gjort
när det gäller att göra sjukförsäkringslagen förenlig med gemenskapsrätten, hoppas 
kommissionen kunna inleda en konstruktiv dialog med finländska myndigheter i syfte att 
denna medlemsstat frivilligt ska anpassa sig när det gäller de frågor som kvarstår. Om 
diskussionerna inte leder någon vart, kan kommissionen komma att vända sig till 
EG-domstolen. 

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 21 oktober 2008

Angående konkurrensregler

Gemenskapens konkurrensregler förklarar oförenliga och förbjuder avtal mellan företag som 
kan skada handeln mellan medlemsstater märkbart och vars syfte eller verkan är att förhindra, 
begränsa eller snedvrida  konkurrensen på den gemensamma marknaden. 

Å andra sidan, är det förbjudet för ett eller flera företag att på ett oegentligt sätt utnyttja en 
dominerande ställning på den gemensamma marknaden eller en viktig del av denna, om 
handeln mellan medlemsstaterna kan ta skada.

Då dessa regler gäller företag berör de endast ekonomisk verksamhet, och inte 
myndighetsutövning.
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När det gäller statliga företag eller företag som medlemsstaterna ger särskilda rättigheter eller 
ensamrätt, ska medlemsstaterna vare sig påbjuda eller behålla åtgärder som står strid med 
reglerna i EG-fördraget.

Slutligen, i enlighet med principen om lojalt samarbete i artikel 10 i EG-fördraget, ska 
medlemsstaterna avstå från att framtvinga eller befrämja företags överträdelser av 
artiklarna 81 eller 82 i EG-fördraget, att förstärka verkningarna av sådana överträdelser, eller
att frånta de egna bestämmelserna dess statliga natur och överlåta beslutsfattande i
ekonomiska frågor till privata aktörer. 

Reglerna för statligt stöd är även tillämpliga på både privata och statliga företag. 

Det bör dock påpekas att när det gäller statligt stöd till företag vars verksamhet klassas som 
offentliga tjänster, fastställs i artikel 86.2 i EG-fördraget att konkurrensreglerna ska tillämpas 
i den mån tillämpningen, rättsligt eller i praktiken, av de särskilda uppgifter som tilldelats 
reglerna fullgörs.   

Enligt de EU-regler som styr utförandet av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI),1
som till exempel vård, ankommer det på medlemsstaterna att välja en leverantör och ge 
ersättning för dennes tjänster under förutsättning att följande villkor efterlevs: a) de offentliga 
tjänsterna måste vara tydligt formulerade och anförtros lämpligt företag, b) ersättningen måste 
beräknas enligt tydliga och objektiva parametrar som fastställts i förväg och den får inte 
överstiga kostnader plus skälig vinst och c) medlemsstaterna måste se till att det inte 
förekommer överkompensering. 

I detta enskilda fall går det inte utifrån de fakta som ges i framställningen att tillämpa 
gemenskapsrätten vad gäller konkurrens. I vilket fall som helst borde eventuellt klagomål 
handläggas av Finlands konkurrensmyndighet.

Angående friheten att tillhandahålla tjänster enligt artikel 49 i EG-fördraget

Som man angett i första svaret, tar kommissionen emot flera klagomål om finländska 
myndigheters vägran att ge ekonomisk ersättning för vård som till exempel rehabilitering för 
handikappade som utförs i andra medlemsstater. Dessa ärenden behandlas i samband med 
överträdelse 4986/2003. 

Som en del av behandlingen av klagomålet skickade kommissionen en formell underrättelse 
till finländska myndigheter den 18 oktober 2004. Eftersom de finländska myndigheternas svar 
endast besvarade vissa av de klagomål som tagits upp i den formella underrättelsen, skickade 
kommissionen ett motiverat yttrande till Finland den 13 juli 2005. Ändringar gjordes i den 
finländska lagstiftningen som svar på ett av de klagomål som tagits upp i det motiverade 
yttrandet. 

                                               
1 Se kommissionens beslut av den 28 november 2005 om tillämpningen av artikel 86.2 i EG-fördraget på statligt 
stöd i form av ersättning för offentliga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, EUT L 312, 29.11.2005, s. 67, samt Rambestämmelserna för statligt stöd 
i form av ersättning för offentliga tjänster, EUT C 297, 29.11.2005, s. 4. 
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Däremot kvarstår vissa frågor angående ekonomisk ersättning för rehabilitering i annan 
medlemsstat för personer som lider av allvarligt handikapp. Kommissionen sammanträdde 
med finländska myndigheter den 22 maj 2008 för att klarlägga situationen. Vid slutet av 
sammanträdet åtog sig de finska myndigheterna att inkomma med ytterligare upplysningar.
Kommissionen mottog dessa handlingar den 2 september 2008 och undersöker dem för 
närvarande. Mot bakgrund av upplysningarna kommer kommissionen att besluta hur man ska 
agera i frågan i överträdelseförfarande 4986/2003. 

De ytterligare upplysningar som framställaren inkommit med berör främst situationen i 
Finland och kan därför inte användas i överträdelse 4986/2003. 

Angående framställarens begäran att få tillgång till översättningar av de handlingar som hör 
till överträdelseförfarandet, vill kommissionen påpeka att både handlingarna och 
översättningar tillhör undantagen i artikel 4 i förordning nr 1049/20011 om allmänhetens 
tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar, och i synnerhet 
punkt 2, tredje strecksatsen: ”Institutionerna skall vägra att ge tillgång till en handling om ett 
utelämnande skulle undergräva skyddet för ... – syftet med inspektioner, utredningar och 
revisioner.” Överträdelseförfarandet är ett förfarande mellan kommissionen och berörda 
medlemsstat, i detta fall Finland, under vilket förhandlingar mellan kommissionen och 
medlemsstaten kan pågå som uppgetts ovan. För att förhandlingarna ska kunna resultera i en 
vänskaplig lösning på tvisten, är det nödvändigt att upprätthålla förtroendet medan 
diskussionerna pågår och sekretessbelägga vissa handlingar. Målet att nå en vänskaplig 
uppgörelse i tvisten mellan kommissionen och berörda medlemsstat före domstolens dom, 
rättfärdigar att man, för att skydda syftet med inspektioner, utredningar och revisioner, vägrar
att ge tillgång till de handlingar som hör till överträdelseförfarandet. Kommissionen skickade 
ett svar till framställaren den 10 augusti 2008 i enlighet med förordning nr 1049/2001 
angående dennes begäran att få tillgång till nämnda handlingar. 

                                               
1 EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.
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