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Tárgy: J. S., finn állampolgár által benyújtott 0753/2008. számú petíció az állami 
tulajdonban lévő finn Finavia légitársaság tevékenységei kapcsán az EU 
versenyjogi rendelkezéseinek állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az állami tulajdonban lévő Finavia kereskedelmi 
légitársaság hozzájárul a finn légi közlekedésen belüli szabad verseny megakadályozásához. 
A petíció benyújtója rámutat, hogy a Finavia felel 24 finnországi repülőtér karbantartásáért, 
de a vállalat módszeresen előnyben részesíti a helsinki repülőteret, ami negatív hatást 
gyakorol a többi repülőtér, többek között olyan jelentős repülőterek üzemeltetésére, mint a 
tamperei. A petíció benyújtója rámutat, hogy a Bizottság már több alkalommal is foglalkozott 
az EU versenyjogi rendelkezéseinek hiányos betartásával Finnországban, és kéri az Európai 
Parlamentet, hogy tűzze napirendre az általa említett esetet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

„A petíció

A Finavia állami tulajdonban lévő társaság, amely szinte valamennyi finnországi repülőtér 
irányítását és üzemeltetését végzi. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a Finavia 
módszeresen előnyben részesíti a Helsinki-Vaanta repülőteret más finn repülőterek kárára, és 
ily módon a finnországi repülőterek közötti verseny torzulását okozza.
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A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A Bizottság tudomása szerint a Helsinki-Vaanta repülőtér bármely egyéb finn repülőtérnél 
jelentősen magasabb bevételt termel, és a Finavia repülőterek 17 milliós teljes 
utasforgalmából 13 milliós utasforgalmat bonyolít. A Bizottság ezenkívül úgy tudja, hogy a 
Helsinki-Vaanta repülőtér által termelt bevételek egy részét néhány kisebb finn repülőtér 
támogatására használják fel, mivel azok túl kicsik ahhoz, hogy valamennyi költségüket 
fedezni tudják. Következésképpen a finn repülőterek jelenlegi rendszere – a petíció benyújtója 
által ismertetett állításokkal ellentétben – előnyös a Helsinki-Vaanta repülőtértől eltérő 
repülőterek, és ily módon a Helsinkin kívül eső térségek számára. 

Ezenkívül a petíció benyújtója egy folyamatban lévő uniós intézkedésre is hivatkozik a finn 
repülőtereken megvalósuló versennyel összefüggésben. A Bizottság arról értesült, hogy ez 
egy, az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alapján végzett vizsgálathoz kapcsolódik, 
amely egy légitársaság (Ryanair) és egy Airpro elnevezésű társaság – a Finavia egyik 
leányvállalata a Tampere-Pirkkala repülőtér vonatkozásában – közötti kereskedelmi 
kapcsolattal foglalkozik. A szóban forgó vizsgálat jelenleg is zajlik.

Ezenfelül a Bizottság arra is rá kíván világítani, hogy méretéből kifolyólag a Helsinki-Vantaa 
repülőtérre szigorúbb uniós szabályok érvényesek, mint más finn repülőterekre. Az utas- és 
árukezeléssel kapcsolatos szolgáltatások a Helsinki-Vantaa repülőtér esetében megnyíltak a 
piac előtt, lévén, hogy ez az egyetlen finn repülőtér, amely több mint 2 milliós éves 
utasforgalmat, illetve több mint 50 000 tonnányi áruforgalmat bonyolít1. Következésképpen a 
légitársaságoknak jogukban áll olyan szolgáltatót választani, amely nem a repülőtér 
tulajdonában és ellenőrzése alatt áll. 

Következtetés

Következésképpen a Bizottság nem igazán érti a petíció benyújtójának állításait, miszerint a 
Helsinki-Vantaa repülőtér és egyéb, kisebb haszonnal működő finnországi repülőterek
Finavia által történő irányítása és üzemeltetése a kisebb repülőterek, valamint a helsinki 
régión kívül eső térségek kárára valósul meg.

                                               
1 A Tanács 1996. október 15-i 96/67/EK irányelve a közösségi repülőterek földi 
kiszolgálási piacára való bejutásról. (HL L 302., 1996.11.26., 28. o.)


