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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0753/2008, внесена от J S, с финландско гражданство, относно 
твърдение за нарушаване на правилата на ЕС в областта на конкуренцията 
във връзка с действията на държавната финландска авиокомпания „Finavia”

1. Резюме на петицията

Вносителят твърди, че държавната търговска авиокомпания „Finavia” на практика 
възпрепятства свободната конкуренция във финландската авиация. Вносителят 
посочва, че „Finavia” е отговорна за поддръжката на 24 летища във Финландия, но 
компанията системно предоставя преференциално обслужване на летището в Хелзинки, 
което се отразява негативно на дейността на другите летища, включително на големи 
летища като това в Тампере. Вносителят посочва, че Комисията вече е разгледала 
няколко случая на неправилно прилагане във Финландия на правилата на ЕС в областта 
на конкуренцията и моли Европейския парламент да се заеме със случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

„Петицията

„Finavia” е държавно предприятие, което поддържа и управлява почти всички летища 
във Финландия. Вносителят твърди, че „Finavia” системно предоставя преференциално 
обслужване на летище Helsinki-Vaanta за сметка на останалите финландски летища и по 
този начин възпрепятства конкуренцията между финландските летища.

Забележки на Комисията относно петицията
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Според информация на Комисията, летище Helsinki-Vaanta генерира значително по-
високи приходи от всички останали финландски летища, като поема около 13 милиона
пътници от общо 17 милиона за всички летища на „Finavia”. Комисията също така е 
наясно, че част от приходите на летището Helsinki-Vaanta се използват за подпомагане 
на някои по-малки финландски летища, тъй като са твърде малки, за да покрият 
всичките си разходи. Следователно, противно на обвиненията на вносителя, 
съществуващата организация във финландските летища е благоприятна и за други 
летища освен летището Helsinki-Vaanta и следователно за региони извън Хелзинки.

Вносителят се позовава и на текущо дело на ЕС във връзка с конкуренцията на 
финландските летища. Според информация на Комисията, това дело е свързано с 
разследване съгласно правилата за държавна помощ на търговските взаимоотношения 
между авиолиния („Ryanair”) и предприятие, което се нарича „Airpro”, дъщерно на 
„Finavia” във връзка с летище Tampere-Pirkkala. Това разследване тече в момента.

Освен това, Комисията отбелязва, че поради размера на летище Helsinki-Vaanta за него 
се прилагат по-строги правила на ЕС в сравнение с други финландски летища. Пазарът 
за услуги за превоз на пътници и товари е отворен на летище Helsinki-Vaanta, тъй като 
това е единственото финландско летище с годишен трафик от повече от 2 милиона 
пътници или 50 000 тона товари1. Следователно, авиолиниите могат да изберат 
доставчик на услуги, който не е собственост на летището, нито е под контрола на 
летището.

Заключение

Поради това Комисията не счита за състоятелни твърденията на вносителя, че 
ръководството и поддръжката от „Finavia”на летище Helsinki-Vaanta и други по-малко 
печеливши летища във Финландия се извършват в ущърб на по-малките летища и 
регионите, различни от Хелзинки.”

                                               
1 Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 година. относно достъп до 
пазара на наземни услуги в летищата на Общността (ОВ L 302, 26.11.1996 г., стр. 28).


