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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0753/2008, ko iesniedza Somijas valstspiederīgais J. S., par 
Eiropas Savienības Konkurences likuma pārkāpumu saistībā ar Somijas valstij 
piederošās aviokompānijas „Finavia” aktivitātēm

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka valstij piederošā aviokompānija „Finavia” kavē brīvu 
konkurenci Somijas gaisa satiksmē. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka „Finavia” ir atbildīga 
par 24 lidostu uzturēšanu Somijā, taču uzņēmums sistemātiski izturas priviliģēti pret lidostu 
Helsinkos. Tas negatīvi ietekmē citu lidostu darbību, ieskaitot tādu lielu lidostu kā Tamperes 
lidosta. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Komisija vairākas reizes skatījusi jautājumu par 
nepietiekamo Eiropas Savienības Konkurences likuma izpildi Somijā, un lūdz Eiropas 
Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 22. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Lūgumraksts

„Finavia” ir Somijas valstij piederošs uzņēmums, kas darbojas gandrīz visās Somijas lidostās. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka „Finavia” sistemātiski piešķir Helsinku-Vantas lidostai 
atvieglojuma režīmu uz citu Somijas lidostu rēķinu un tādā veidā kropļo konkurenci starp 
Somijas lidostām.
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Cik zināms Komisijai, Helsinku-Vantas lidosta nodrošina ievērojami lielākus ieņēmumus 
nekā citas Somijas lidostas un pārvadā vairāk kā 13 miljonus pasažieru no kopējiem 
17 miljoniem visu „Finavia” lidostu pasažieriem. Komisijai ir zināms arī tas, ka Helsinku-
Vantas lidostas ieņēmumi tiek izmantoti citu mazāku Somijas lidostu atbalstam, kuras ir pārāk 
mazas, lai pašas varētu segt visus savus izdevumus. Tāpēc esošā Somijas lidostu organizācija 
ir pretēja lūgumraksta iesniedzēja izteiktajiem apgalvojumiem, tā ir izdevīga citām lidostām, 
ne tikai Helsinku-Vantas lidostai, un arī reģioniem ārpus Helsinkiem.

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas arī uz pašreizējo ES darbību saistībā ar konkurenci Somijas 
lidostās. Komisija saprot, ka runa ir par tirdzniecības attiecību pārbaudi saskaņā ar valsts 
atbalsta politiku starp lidsabiedrību („Ryanair”) un kompāniju „Airpro”, kas ir „Finavia” 
meitas uzņēmums attiecībā uz Tampere-Pirkkala lidostu. Izmeklēšana turpinās.

Komisija vēlas piezīmēt arī to, ka Helsinku-Vantas lidostai tās lieluma dēļ tiek piemēroti 
daudz stingrāki ES noteikumi nekā citām Somijas lidostām. Pasažieru un kravu pārvadājumu 
tirgus Helsinku-Vantas lidostā ir atvērts, jo tā ir vienīgā Somijas lidosta ar gada apgrozījumu 
vairāk kā 2 miljoni pasažieru vai 50 000 tonnu kravu pārvadājumu1. Tādējādi lidsabiedrības 
var izvēlēties tādu pakalpojuma sniedzēju, kurš nepieder lidostai un nav lidostas kontrolē.

Secinājums

Komisija pauž neizpratni par lūgumraksta iesniedzēja izvirzītajām sūdzībām par to, ka 
„Finavia” darbība Helsinku-Vantas lidostā un citās mazāk rentablās lidostās visā Somijā 
radītu nelabvēlīgus apstākļus mazajām lidostām šajā reģionā un citos reģionos ārpus 
Helsinkiem.”

                                               
1 1996. gada 15. oktobra Padomes Direktīva 96/67/EK par pieeju lidlauka sniegto 
pakalpojumu tirgum Kopienas lidostās. (OV L 302, 26.11.1996, 28. lpp.)


