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Utifrån den förtroende kris som nu råder i Sverige gentemot EU-kommissionen, efter avslöjandet 

om kommissionären John Dalli, ytterst ansvarig för GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- 

OCH KONSUMENTFRÅGOR, en korruptionsskandal som EU:s egen OLAF ytterst granskat, delges 

EU-kommissionär Vivianne Reding och EU-kommissionens Stockholmskontor och ansvarige chef 

Pierre Schellekens följande: 

 

Området hälso- och konsumentfrågor inom EU-kommissionen har visat sig sedan tidigare icke 

vara att lita på, då utifrån att allmänheten/vi från Sverige, via otaliga anmälningar mot staten Sverige, 

om fördragsbrott, har handlagts som allmänheten upplever det, synnerligen mycket märkligt och för 

oss helt oförståligt utifrån substansen i alla anmälningar som gjorts. 

 

Sådan Herre sådan hund, ett känt talesätt här i Sverige som förmodligen också finns nere i 

Bryssel! 

De anmälningar som undertecknad har kännedom om och har handlagts av detta 

Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor, som nu är involverat direkt via sin nu 

före detta ledare kommissionären John Dalli i korruptionsskandal av digert mått, har 

förmodligen implementerat dennes korrupta sätt. 

 

Det kan icke uteslutas utifrån det som allmänheten i Sverige fått åtnjuta utifrån dessa 

anmälningar mot staten Sverige har substans och torde gått via kommissionen till EU-

domstolen för att där avgöras, men så blev det icke! 

 

Vi har sett och genomläst domar från EU-domstolen där kommissionen dragit medlemsländer 

inför EU-domstolen och domstolen har fällt dessa medlemsländer utifrån fördragsbrott, som 

kommissionen fört sin talan om och i inför EU-domstolen mot dessa medlemsländer. 

 

Mycket bra EU-rättspraxis som vi nyttjar i våra skrivelser i mål inom Sverige i 

förvaltningsdomstolarna men får inget gehör för av svenska förvaltningsrättsväsendet, 

motpart är då myndigheten Försäkringskassan, nu senast i Umeå förvaltningsrätt i mål som 

vid muntlig förhandling avhandlades 2012-09-07, då rörande gränsöverskridande vård för 

svenska unionsmedborgarna Jan Axelsson och Anders Lundgren. 

 

Trots dessa digra bevis via EU-rättspraxis så dömer svensk förvaltningsdomstol till motparten 

Försäkringskassans fördel och det kan icke på något sätt gått rätt till, domstolskorruption är 

känt sedan tidigare i Sverige var ett problem. 

 

Vädjan till EU-kommissionär Vivianne Reding 
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Vi ser fram emot och begär att alla anmälningar som gjorts från Sverige av svenska 

unionsmedborgare, då utifrån just gränsöverskridande vård och fördragsbrott, sedan 2009 och 

fram till dags dato, överprövas/omprövas av EU-kommissionen via ansvarige EU-

kommissionär Viviane Reding yttersta ansvar. 

 

Alltså då utifrån att det sedan tidigare och nu efter vad som framkommit om kommissionären 

John Dalli icke på något sätt kan uteslutas att det gått rätt till utifrån de bevisen som 

överlämnats, de bevisen är gott och väl, som lägst, i paritet med vad EU-domstolen fällt andra 

medlemsländer för via fördragsbrottstalan förd av EU-kommissionen gentemot dessa 

medlemsländer. 

 

De flesta ärendena har handlagts av och under Demetris Vryonides, enhetschef, 

Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor och allmänheten i Sverige ser fram 

emot att få dessa anmälningar granskade utifrån att maktkorruption icke på något sätt 

går att utesluta. 

 

Det är icke i ett ärende/anmälning utan i flera anmälningar så det är konstaterat ett generellt 

och systematiskt förfarande dels inom kommissionens handläggning och dels inom Sverige då 

utifrån att allmänheten konstaterar att fördragsbrott sker generellt och systematiskt inom 

myndigheten Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna.  

 

Då utifrån de många EU-rättspraxis vi genomläst, där EU-domstolen fällt medlemsländer, 

som kommissionen dragit inför EU-domstolen. Det vi reagerar på är just att Sverige som stat 

via kommissionen får tillåtelse att komma undan med fördragsbrott, vilket drabbar oss i 

allmänheten i Sverige, svenska unionsmedborgare, mer eller mindre dagligen! 

 

Svenska unionsmedborgare diskrimineras därför och därtill så snedvrids konkurrensen 

inom EU och vårdgivare utanför Sverige diskrimineras pga. av snedvriden otillåten 

konkurrensfördel gentemot svenska vårdgivare som då uppenbart skyddas av staten Sverige 

för att konkurrensutsättas, någon annan konklusion går icke att se. 

 

För att komma vidare ber vi kommissionär Viviane Reding på att visa ledaregenskaper 

och civilkurage, Viviane Reding är tillskriven sedan tidigare flertalet gånger av undertecknad 

men har hittills icke agerat. Vi har planerat att göra anmälan direkt till EU-ombudsmannen 

och samla ihop alla ärenden i en anmälan men det torde vara av vikt att återupprätta ert 

förtroende inom kommissionen, som nu i Sverige förmodligen gentemot kommissionen är 

synnerligen mycket lågt, då utifrån vad som kommit återigen i dager om korruption inom EU-

kommissionen. 

 

Arbetsgruppen AMBU ser fram emot att kommissionär Viviane Reding inbjuder 

arbetsgruppen och därtill står för alla kostnader och tidspillan för att gå igenom det 

mycket digra bevismaterial som synnerligen pekar på att handläggningen inom detta 

Generaldirektoratet hälso- och konsumentfrågor följer vad ordspråket sådan herre sådan hund 

ger vid handen, då utifrån de anmälningar mot staten Sverige som är av oss kända från 2009 

till dags dato. 

 

Kommunicera ert ställningstagande via e-post till voulf56@gmail.com mycket skyndsamt 

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 
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