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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0753/2008, którą złożył J.S. (Finlandia), w sprawie domniemanego 
naruszenia zasad konkurencji UE w związku z działalnością fińskich 
państwowych linii lotniczych Finavia

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że państwowe komercyjne linie lotnicze Finavia utrudniają 
wolną konkurencję w lotnictwie fińskim. Składający petycję zaznacza, że linie Finavia są 
odpowiedzialne za utrzymanie 24 lotnisk w Finlandii, jednak przedsiębiorstwo to w sposób 
systematyczny preferencyjnie traktuje lotnisko w Helsinkach, co ma negatywny wpływ na 
działalność pozostałych lotnisk, w tym głównych portów lotniczych, takich jak Tampere. 
Składający petycję informuje, że Komisja badała już kilka przypadków nieodpowiedniego 
stosowania w Finlandii unijnych przepisów dotyczących konkurencji i dlatego zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o zajęcie się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Petycja

Finavia to należący do państwa podmiot, który zarządza i prowadzi niemal wszystkie lotniska 
w Finlandii. Składający petycję zapewnia, że Finavia w sposób systematyczny preferencyjnie 
traktuje lotnisko Helsinki-Vaanta kosztem innych fińskich portów lotniczych i w ten sposób 
zniekształca konkurencję między nimi.
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Komisja rozumie, że lotnisko Helsinki-Vaanta generuje znacząco większe dochody niż 
jakikolwiek inny fiński port lotniczy. Obsługuje około 13 milionów z około 17 milionów 
pasażerów przewijających się przez wszystkie lotniska Finavia. Komisja uznaje też, że część 
dochodów wypracowanych przez lotnisko Helsinki-Vaanta jest wykorzystywana w celu 
wspierania niewielkich lotnisk, ponieważ są one zbyt małe, aby pokrywać wszystkie swoje 
koszty. A zatem obecna organizacja fińskich lotnisk, w przeciwieństwie do zarzutów 
stawianych przez składającego petycję, jest korzystna dla portów innych niż Helsinki Vantaa, 
a tym samym regionów poza Helsinkami. 

Składający petycję nawiązuje do toczących się działań UE w odniesieniu do konkurencji na 
fińskich lotniskach. Komisja rozumie, że wiążą się one z opartym o przepisy o pomocy 
państwa badaniem relacji handlowych między liniami lotniczymi (Ryanair) 
i przedsiębiorstwem o nazwie Airpro, podmiotem zależnym Finavia, a lotniskiem Tampere-
Pirkkala.

Ponadto Komisja pragnie zaznaczyć, że ze względu na wielkość lotniska Helsinki-Vantaa 
stosują się do niego bardziej rygorystyczne przepisy niż w przypadku innych fińskich portów 
lotniczych. Rynek pasażerskich i towarowych usług naziemnych na lotnisku Helsinki-Vantaa 
jest otwarty, ponieważ jest to jedyny fiński port lotniczy, na którym ruch w skali roku jest 
większy niż 2 miliony pasażerów lub 50 000 ton ładunku1. Linie lotnicze mogą zatem wybrać 
dostawcę usług, który nie należy do lotniska i nie jest przez nie kontrolowany. 

Wniosek

Komisja nie rozumie zatem twierdzeń składającego petycję, że zarządzanie i obsługa przez
Finavię lotniska Helsinki-Vantaa i innych mniej dochodowych portów lotniczych w Finlandii 
jest prowadzona ze szkodą dla mniejszych lotnisk i regionów innych niż region Helsinek.

                                               
1 Dyrektywa Rady 96/67/WE z dnia 15 października 1996 r. w sprawie dostępu do 
rynku usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Wspólnoty. (Dz.U. L 302 z 26.11.1996, 
str. 28).


