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Ref.: Petiția nr. 0753/2008, adresată de J S, de naționalitate finlandeză, privind 
presupusa încălcare a normelor de concurență UE în legătură cu activități ale 
întreprinderii finlandeze de stat de transport aerian Finavia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că societatea comercială de stat de transport aerian Finavia este implicată 
în obstrucționarea concurenței libere în aviația finlandeză. Petiționarul subliniază că Finavia 
este responsabilă pentru întreținerea a 24 de aeroporturi din Finlanda, dar că, în mod 
sistematic, întreprinderea acordă tratament preferențial aeroportului din Helsinki, fapt care are 
un impact negativ asupra funcționării celorlalte aeroporturi, inclusiv a aeroporturilor 
principale cum este cel de la Tampere. Petiționarul subliniază că Comisia a examinat deja 
câteva cazuri de aplicare inadecvată a normelor de concurență UE în Finlanda și, prin urmare, 
solicită Parlamentului European să examineze cazul.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

„Petiția

Finavia este o întreprindere de stat care gestionează și exploatează toate aeroporturile din 
Finlanda. Petiționarul afirmă că Finavia acordă în mod sistematic tratament preferențial 
Aeroportului Helsinki-Vaanta în dauna celorlalte aeroporturi finlandeze și, astfel, denaturează 
concurența între aeroporturile finlandeze.

Observațiile Comisiei cu privire la petiție
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Comisia înțelege că Aeroportul Helsinki-Vaanta generează venituri substanțial mai ridicate 
decât orice alt aeroport finlandez, gestionând aproximativ 13 milioane de călători dintr-un 
total de 17 milioane de călători pentru toate aeroporturile Finavia. De asemenea, Comisia 
înțelege faptul că o parte din veniturile generate de Aeroportul Helsinki-Vaanta sunt utilizate 
pentru sprijinirea unor aeroporturi finlandeze mai mici, întrucât acestea sunt foarte mici 
pentru a-și acoperi toate cheltuielile. În consecință, contrar afirmațiilor formulate de către 
petiționar, organizația existentă a aeroporturilor finlandeze are un efect pozitiv asupra 
aeroporturilor, altele decât Helsinki Vantaa, și, prin urmare, asupra regiunilor din afara 
orașului Helsinki.

Petiționarul face referire, de asemenea, la o acțiune a UE în derulare referitoare la concurența 
în cadrul aeroporturilor finlandeze. Comisia înțelege că aceasta se referă la o examinare, în 
conformitate cu normele privind ajutoarele de stat, a relației comerciale dintre o companie 
aeriană (Ryanair) și o companie denumită Airpro, o filială a Finavia având legături cu 
Aeroportul Tampere-Pirkkala. Ancheta respectivă este în curs de desfășurare.

În plus, datorită dimensiunii sale, Comisia dorește să sublinieze că, în cazul Aeroportului 
Helsinki-Vantaa, se aplică norme ale UE mai stringente decât în cazul altor aeroporturi 
finlandeze. Piața serviciilor de handling al călătorilor și mărfurilor este deschisă la Aeroportul 
Helsinki-Vantaa, întrucât acesta este singurul aeroport finlandez cu un trafic anual de peste 2 
milioane de locuitori sau 50 000 de tone de mărfuri.1 Companiile aeriene pot, prin urmare, să 
aleagă un furnizor de servicii care să nu fie deținut și controlat de aeroport.

Concluzie

În consecință, Comisia nu reușește să înțeleagă afirmațiile petiționarului conform cărora 
gestionarea și operarea de către Finavia a Aeroportului Helsinki-Vantaa și a altor aeroporturi 
mai puțin profitabile de pe tot cuprinsul Finlandei se realizează în dezavantajul acestor 
aeroporturi mai mici și al altor regiuni decât regiunea Helsinki.”

                                               
1 Directiva 96/67/CE a Consiliului din 15 octombrie 1996 privind accesul la piața serviciilor de handling la sol 
în aeroporturile Comunității. (JO L 302, 26.11.1996, p. 28)


