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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0753/2008, ingediend door J. S. (Finse nationaliteit), over 
vermeende schending van de mededingingsregels van de EU in verband met de 
activiteiten van de Finse luchtvaartmaatschappij Finavia, die in handen is van de 
Finse staat

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de commerciële luchtvaartmaatschappij Finavia, die eigendom is van de 
Finse staat, bijdraagt aan belemmering van de vrije concurrentie in de Finse luchtvaart. 
Indiener wijst erop dat Finavia verantwoordelijk is voor het onderhoud van 24 vliegvelden in 
Finland, maar dat het bedrijf stelselmatig voorrang geeft aan het vliegveld van Helsinki, wat 
een negatief effect heeft op de exploitatie van de overige vliegvelden, onder meer grote 
vliegvelden zoals dat van Tampere. Indiener wijst erop dat de Commissie zich al meerdere 
malen heeft beziggehouden met gevallen van niet-nakoming van de mededingingsregels van 
de EU in Finland, en hij verzoekt daarom het Europees Parlement om de onderhavige zaak in 
behandeling te nemen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

‘Het verzoekschrift

Finavia is een staatsbedrijf dat bijna alle vliegvelden in Finland beheert en exploiteert. 
Indiener beweert dat Finavia het vliegveld Helsinki-Vantaa systematisch een 
voorkeursbehandeling geeft, ten koste van de andere Finse vliegvelden, en zodoende de 
concurrentie tussen de Finse vliegvelden verstoort.
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De opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

Voorzover de Commissie bekend is, zijn de opbrengsten van het vliegveld Helsinki-Vantaa 
aanzienlijk hoger dan die van enige andere Finse luchthaven en verwerkt het ongeveer 13 
miljoen passagiers, op een totaal van ongeveer 17 miljoen passagiers voor alle luchthavens 
van Finavia. Het is de Commissie ook bekend dat een deel van de op vliegveld Helsinki-
Vantaa gegenereerde inkomsten gebruikt wordt om sommige kleinere Finse luchthavens te 
ondersteunen, omdat ze te klein zijn om al hun kosten te dekken. Als gevolg daarvan doen de 
luchthavens buiten vliegveld Helsinki-Vantaa, en dus ook de regio's buiten Helsinki, hun 
voordeel met de bestaande organisatie van de Finse vliegvelden, in tegenstelling tot wat 
indiener beweert. 

Indiener verwijst ook naar een lopende EU-maatregel betreffende concurrentie op Finse 
vliegvelden. De Commissie begrijpt dat hier een onderzoek bedoeld wordt – in het kader van 
de regelgeving inzake overheidssteun – naar de commerciële betrekkingen tussen een 
luchtvaartmaatschappij (Ryanair) en een bedrijf met de naam Airpro, een dochtermaatschappij 
van Finavia, in verband met Tampere-Pirkkala Airport. Dat onderzoek is nog gaande.

Bovendien wijst de Commissie erop dat voor het vliegveld Helsinki-Vantaa, vanwege de
omvang ervan, strengere EU-regels gelden dan voor andere Finse luchthavens. Er is op het 
vliegveld Helsinki-Vantaa een open markt voor de afhandeling van passagiers en vracht, 
omdat het het enige Finse vliegveld is met meer dan twee miljoen passagiers per jaar of 
50 000 ton vracht1. Luchtvaartmaatschappijen mogen daardoor een aanbieder kiezen die geen 
eigendom is van de luchthaven en er geen controle over uitoefent. 

Conclusie

De Commissie begrijpt daarom niet de door indiener gedane beweringen dat door het beheer 
en de exploitatie door Finavia van het vliegveld Helsinki-Vantaa en andere, minder 
winstgevende vliegvelden in Finland, deze kleinere luchthavens en de regio's buiten de regio 
Helsinki benadeeld worden.’

                                               
1 Richtlijn 96/67/EG van de Raad van 15 oktober 1996 betreffende de toegang tot de 
grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Gemeenschap. (PB L 302 van 26.11.1996, 
blz. 28)


