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Utskottet för framställningar

20.3.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0753/2008, ingiven av J. S. (finsk medborgare), om påstådd 
kränkning av EU:s konkurrensregler i samband med det statliga finska 
luftfartsverket Finavias verksamhet

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att det statliga luftfartsverket Finavia medverkar till att hindra den fria 
konkurrensen inom finsk luftfart. Framställaren påpekar att Finavia är ansvarigt för 
underhållet av 24 flygplatser i Finland, men att företaget systematiskt favoriserar flygplatsen i 
Helsingfors och att detta har en negativ effekt på driften av de övriga stora flygplatserna, t.ex. 
flygplatsen i Tammerfors. Framställaren påpekar att kommissionen redan flera gånger har 
behandlat ärenden som handlar om underlåtenhet att följa EU:s konkurrensregler i Finland. 
Han ber därför Europaparlamentet att ta sig an det aktuella ärendet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 22 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställningen

Finavia är en enhet som bedriver affärsverksamhet och som förvaltar och driver nästan alla 
flygplatser i Finland. Framställaren hävdar att Finavia gynnar flygplatsen i Helsingfors, 
Helsinki-Vantaa, och att detta inverkar negativt på driften av de övriga stora flygplatserna. 
Därigenom skulle den fria konkurrensen inom finsk luftfart hindras.
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Kommissionens kommentarer till framställningen

Kommissionen anser att flygplatsen Helsinki-Vantaa genererar betydligt högre intäkter än 
någon annan finsk flygplats; den har cirka 13 miljoner passagerare av totalt cirka 
17 miljoner passagerare på alla flygplatser som Finavia trafikerar. Kommissionen har 
dessutom uppfattningen att vissa av intäkterna från flygplatsen Helsinki-Vantaa används till 
att stödja några av de mindre finska flygplatserna, vilka är för små för att själva täcka alla sina 
kostnader. Den befintliga organisationen av de finska flygplatserna är följaktligen i själva 
verket, i motsats till vad framställaren påstår, gynnsam för andra flygplatser än 
Helsinki-Vantaa och därmed även för områden utanför Helsingfors. 

Framställaren hänvisar också till pågående EU-åtgärder avseende konkurrensen inom finsk 
luftfart. Dessa är kopplade till en undersökning som genomförs i enlighet med reglerna om 
statligt stöd, om affärsförhållandet mellan ett flygbolag (Ryanair) och ett företag vid namn 
Airpro, som är ett dotterbolag till Finavia, vid Tampere-Pirkkala flygplats i Tammerfors. 
Denna undersökning pågår för närvarande. 

Dessutom vill kommissionen påpeka att mer stringenta EU-regler tillämpas för flygplatsen 
Helsinki-Vantaa än för andra finska flygplatser eftersom den är så stor. Marknaden för 
passagerare och godshantering är öppen vid Helsinki-Vantaa flygplats eftersom det är den 
enda finska flygplats som har en årlig trafik på mer än 2 miljoner passagerare eller 50 000 ton 
last1. Flygbolag kan därmed välja en tillhandahållare av tjänster som inte ägs och kontrolleras 
av flygplatsen. 

Slutsats

Kommissionen förstår inte framställarens påståenden att Finavias förvaltning och drift av 
flygplatsen Helsinki-Vantaa och av andra mindre vinstgivande flygplatser i Finland drivs på 
bekostnad av dessa små flygplatser och på bekostnad av andra regioner än 
Helsingforsregionen.

                                               
1 Rådets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996 om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatserna 
inom gemenskapen (EUT L 302, 26.11.1996, s. 28).


