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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0753/2008 af J S, finsk statsborger, om påstået krænkelse af EU's 
konkurrenceregler i forbindelse med det statsejede finske flyselskab Finavia's 
aktiviteter

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at det statsejede kommercielle flyselskab Finavia er medvirkende til at 
hindre den fri konkurrence inden for den finske luftfart. Andrageren påpeger, at Finavia er 
ansvarlig for vedligeholdelsen af 24 lufthavne i Finland, men at virksomheden systematisk 
favoriserer lufthavnen i Helsinki, hvilket har negativ indvirkning på driften af de øvrige 
lufthavne og navnlig store lufthavne som f.eks. lufthavnen i Tampere. Andrageren påpeger, at 
Kommissionen allerede flere gange har beskæftiget sig med tilfælde af manglende 
håndhævelse af EU's konkurrenceregler i Finland, og han anmoder derfor Europa-Parlamentet 
om at tage indeværende sag op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andragendet

Finavia er den statsejede virksomhed, som leder og driver næsten alle lufthavne i Finland.
Andrageren hævder, at Finavia systematisk favoriserer Helsinki-Vaanta lufthavn på 
bekostning af de øvrige finske lufthavne og dermed forvrider konkurrencen mellem de finske 
lufthavne.

Kommissionens bemærkninger



PE423.662v01-00 2/2 CM\777621DA.doc

DA

Det er Kommissionens opfattelse, at Helsinki-Vaanta lufthavn, som håndterer ca. 13 mio. 
passagerer ud af de i alt ca. 17 mio. passagerer, som anvender Finavias lufthavne, har en 
betydeligt større indtjening end nogen anden finsk lufthavn. Det er ligeledes Kommissionens 
opfattelse, at en del af Helsinki-Vaanta lufthavns indtjening bliver brugt til at støtte nogle af 
de mindre finske lufthavne, da de er for små til selv at kunne dække alle deres omkostninger.
Som følge heraf er den eksisterende organisering af de finske lufthavne - i modsætning til 
andragerens påstande - gavnlig for andre lufthavne end Helsinki-Vantaa og dermed også for 
regionerne uden for Helsinki.

Andrageren henviser desuden til en igangværende EU-indsats i forbindelse med konkurrencen 
i de finske lufthavne. Kommissionen er klar over, at der er tale om en undersøgelse i henhold 
til statsstøttereglerne af de handelsmæssige forbindelser mellem luftfartselskabet Ryanair og 
Finavias datterselskab Airpro vedrørende Tampere-Pirkkala lufthavn. Dette er en 
igangværende undersøgelse

Endvidere ønsker Kommissionen at understrege, at der grundet dens størrelse gælder 
strengere EU-regler for Helsinki-Vantaa lufthavn end for de øvrige finske lufthavne.
Markedet for passagertjenester og godshåndtering er åbent i Helsinki-Vantaa lufthavn, 
eftersom det er den eneste finske lufthavn med en årlig trafik på mere end 2 mio. passagerer 
eller 50.000 tons gods1. Luftfartselskaberne kan derfor vælge en tjenesteudbyder, som ikke er 
ejet og kontrolleret af lufthavnen.

Konklusion

Kommissionen står derfor uforstående over for andragerens påstande om, at Finavia leder og 
driver Helsinki-Vantaa lufthavn og andre mindre indbringende lufthavne i Finland på 
bekostning af disse mindre lufthavne og af andre regioner end Helsinkiregionen."

                                               
1 Rådets direktiv 96/67/EF af 15. oktober 1996 om adgang til ground handling-markedet i Fællesskabets 
lufthavne (EFT L 302 af 26.11.1996, s. 28).


