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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0753/2008, του J S, φινλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη 
παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ όσον αφορά τις δραστηριότητες 
της κρατικής φινλανδικής αεροπορικής εταιρείας Finavia

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η κρατική εταιρεία πολιτικής αεροπορίας Finavia εμπλέκεται σε 
δραστηριότητες παρεμπόδισης του ελεύθερου ανταγωνισμού στη φινλανδική αεροπορία. Ο 
αναφέρων επισημαίνει ότι η Finavia είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση 24 αεροδρομίων στη 
Φινλανδία, αλλά ότι η εταιρεία συστηματικά μεταχειρίζεται προνομιακά το αεροδρόμιο του 
Ελσίνκι, κάτι που έχει αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία των άλλων αεροδρομίων, 
περιλαμβανομένων και μεγάλων αεροδρομίων όπως αυτό του Τάμπερε. Ο αναφέρων 
επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει ήδη εξετάσει αρκετές υποθέσεις ανεπαρκούς εφαρμογής των 
κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ στη Φινλανδία και ως εκ τούτου ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με την εν λόγω υπόθεση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η αναφορά

H Finavia είναι η κρατική εταιρεία που διοικεί και διαχειρίζεται όλους σχεδόν τους 
αερολιμένες στη Φινλανδία. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η Finavia συστηματικά 
μεταχειρίζεται προνομιακά τον αερολιμένα Vantaa του Ελσίνκι σε βάρος των άλλων 
φινλανδικών αερολιμένων και με τη μεταχείριση αυτή στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ 
των φινλανδικών αερολιμένων.



CM\777621EL.doc PE423.662v01.002/2CM\777621EL.doc

EL

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι ο αερολιμένας Vantaa του Ελσίνκι παράγει σημαντικά 
υψηλότερα έσοδα από οποιονδήποτε άλλο αερολιμένα της Φινλανδίας, καθώς διαχειρίζεται 
περίπου 13 εκατομμύρια επιβάτες σε σύνολο περίπου 17 εκατομμυρίων επιβατών που 
δέχονται όλοι οι αερολιμένες της Finavia. Η Επιτροπή επίσης αντιλαμβάνεται ότι ορισμένα 
από τα έσοδα που παράγει ο αερολιμένας Vantaa του Ελσίνκι χρησιμοποιούνται για την 
υποστήριξη ορισμένων μικρότερων φινλανδικών αερολιμένων επειδή είναι πολύ μικροί και 
δεν μπορούν να καλύψουν όλα τα έξοδά τους. Συνεπώς, η υφιστάμενη οργάνωση των 
φινλανδικών αερολιμένων είναι, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς που διατυπώνει ο 
αναφέρων, επωφελής για τους αερολιμένες εκτός του Vantaa του Ελσίνκι και συνεπώς για 
περιφέρειες εκτός του Ελσίνκι. 

Ο αναφέρων κάνει επίσης λόγο για μια εν εξελίξει προσφυγή της ΕΕ σε σχέση με τον 
ανταγωνισμό στους φινλανδικούς αερολιμένες. Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι αυτό 
σχετίζεται με εξέταση, στο πλαίσιο των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, της εμπορικής 
σχέσης μεταξύ μιας αεροπορικής εταιρείας (Ryanair) και μιας εταιρείας με την επωνυμία 
Airpro, μιας θυγατρικής της Finavia, σε σχέση με τον αερολιμένα Pirkkala του Τάμπερε. 
Αυτή η έρευνα είναι σε εξέλιξη.

Επιπλέον, λόγω του μεγέθους του, η Επιτροπή επισημαίνει ότι στον αερολιμένα Vantaa του 
Ελσίνκι ισχύουν αυστηρότεροι κοινοτικοί κανόνες από ό,τι σε άλλους φινλανδικούς 
αερολιμένες. Η αγορά για υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιβατών και διαχείρισης εμπορευμάτων 
είναι ανοικτή στον αερολιμένα Vantaa του Ελσίνκι καθώς είναι το μοναδικό φινλανδικό 
αεροδρόμιο με ετήσια κίνηση που υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια επιβάτες ή τους 50 000 
τόνους εμπορευμάτων1. Οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν συνεπώς να επιλέξουν πάροχο 
υπηρεσιών που δεν ανήκει και δεν ελέγχεται από τον αερολιμένα. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή συνεπώς δεν αντιλαμβάνεται τους ισχυρισμούς του αναφέροντος ότι η διοίκηση 
και διαχείριση από τη Finavia του αερολιμένα Vantaa του Ελσίνκι και άλλων λιγότερο 
κερδοφόρων αερολιμένων σε όλη τη Φινλανδία διεξάγεται σε βάρος αυτών των μικρότερων 
αεροδρομίων και των περιφερειών εκτός της περιφέρειας του Ελσίνκι.

                                               
1 Οδηγία 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της Κοινότητας.  (EE L 302 της 26.11.1996, σ. 28)


