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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0753/2008, ippreżentata minn J S , ta’ nazzjonalità Finlandiża, dwar l-
allegat ksur tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE fid-dawl tal-attivitajiet tal-linja tal-
ajru tal-istat Finlandiż Finavia 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li Finavia, il-linja tal-ajru kummerċjali tal-istat, hija involuta fit-tfixkil 
tal-kompetizzjoni ħielsa fl-avjazzjoni Finlandiża. Il-petitizzjonant jiġbed l-attenzjoni li 
Finavia hija responsabbli għat-tiswijiet ta’ 24 ajruport fil-Finlandja iżda li l-kumpanija 
sistematikament tagħti trattament preferenzjali lill-ajruport f’Ħelsinki, li għandu impatt 
negattiv fuq l-operat tal-ajruporti oħra, li jinkludu ajruporti ewlenin bħal dak ta’ Tampere. Il-
petizzjonant jindika li l-Kummissjoni diġà eżaminat diversi każijiet ta’ applikazzjoni mhux 
xierqa tar-regoli tal-kompetizzjoni fil-Finlandja, u għalhekk jitlob lill-Parlament Ewropew 
biex jieħu l-każ f’idejh.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

‘Il-petizzjoni

Finavia hija entità tal-Istat li timmaniġġja u topera kważi l-ajruporti kollha fil-Finlandja. Il-
petizzjonant isostni li Finavia b’mod sistematiku tagħti trattament preferenzjali lill-Ajruport 
Helsinki-Vaanta b’detriment għall-ajruporti l-oħra Finlandiżi u dan joħloq tfixkil tal-
kompetizzjoni bejn l-ajruporti Finlandiżi.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni
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Mill-informazzjoni li għandha l-Kummissjoni, l-Ajruport Helsinki-Vaanta jiġġenera dħul 
sostanzjalment ogħla minn kull ajruport Finlandiż ieħor, għax jipprovdi s-servizzi tiegħu lil 
madwar 13-il miljun passiġġier minn total ta’ 17-il miljun passiġġier għall-ajruporti kollha ta’
Finavia. Dejjem skont il-Kummissjoni, parti mid-dħul iġġenerat mill-Ajruport Helsinki-
Vaanta jintuża biex jappoġġja xi ajruporti iżgħar fil-Finlandja għax huma wisq żgħar biex 
ikopru l-ispejjeż kollha tagħhom. Konsegwentement, għall-kuntrarju tal-allegazzjonijiet li 
għamel il-petizzjonant, l-organizzazzjoni attwali tal-ajruporti Finlandiżi hija ta’ benefiċċju 
għall-ajruporti minbarra Helsinki Vantaa, u għalhekk għal reġjuni barra minn Helsinki. 

Il-petizzjonant jirreferi wkoll għal azzjoni attwali tal-UE fir-rigward tal-kompetizzjoni fl-
ajruporti Finlandiżi. Il-Kummissjoni tifhem li din għandha x’taqsam ma’ analiżi, skont ir-
regoli tal-għajnuna mill-Istat, tar-relazzjoni kummerċjali bejn linja tal-ajru (Ryanair) u 
kumpanija li jisimha Airpro, kumpanija sussidjarja ta’ Finavia, relatata mal-Ajruport 
Tampere-Pirkkala. Din l-investigazzjoni għadha għaddejja.

Barra dan, minħabba d-daqs tiegħu, il-Kummissjoni tindika li l-UE tapplika regoli aktar severi 
għall-Ajruport Helsinki-Vantaa milli għal ajruporti Finlandiżi oħra.  Is-suq tas-servizzi tat-
trasport tal-passiġġieri u tal-merkanzija huwa miftuħ fl-Ajruport Helsinki-Vantaa minħabba li 
huwa l-uniku ajruport Finlandiż bi traffiku annwali ta’ aktar minn 2 miljuni passiġġieri jew 50 
000 tunnellata ta’ merkanzija1. Għalhekk, il-linji tal-ajru jagħżlu fornitur tas-servizzi li mhux 
tal-ajruport jew ikontrollat minnu. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni għalhekk ma tistax tifhem l-allegazzjonijiet imressqa mill-petizzjonant li l-
immaniġġjar u l-operazzjoni minn Finavia tal-Ajruport Helsinki-Vantaa u ajruporti oħra fil-
Finlandja b’inqas qligħ qed isiru b’detriment għal dawn l-ajruporti iż-żgħar u għar-reġjuni l-
oħra barra r-Reġjun ta’ Ħelsinki.

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 96/67/KE tal-15 ta’ Ottubru 1996 dwar l-aċċess għas-suq tal-
groundhandling fl-ajruporti tal-Komunità.  (ĠU L 302, 26.11.1996, p. 28)


