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Sammanfattning 

För att start- och landningsrutiner ska fungera på en flygplats krävs en organiserad fördel-

ning av ankomst- och avgångstider. Hur dessa ska fördelas på flygplatser i Europeiska un-

ionen regleras i nuläget av Europaparlamentet och rådets förordning (EEG) nr 95/93 om gemen-

samma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser. Att bli tilldelad 

en bra ankomst- och avgångstid är centralt för flygbolagen. På grund av detta finns ett in-

tresse bland flygbolagen att byta och överföra tilldelade tider mellan sig, en form av andra-

handsmarknad. Huruvida sådana förfaranden är tillåtna eller ej regleras inte speciellt utför-

ligt i förordningen, något som leder till ett oklart rättsläge. Som ett led i att klargöra union-

ens förhållningssätt till nämnda andrahandsmarknad har ett förslag på en lagändring lagts 

fram av kommissionen, det så kallade flygplatspaketet. I flygplatspaketet föreslås en uttrycklig 

tillåtelse av andrahandsmarknaden.  

Uppsatsen diskuterar de konsekvenser som den nuvarande formuleringen av förordningen 

bidrar till samt vad de ursprungliga förslaget från kommissionen skulle kunna bidra med. 

Men också vilka konsekvenser flygplatspaketet skulle kunna komma att innebära. Frågan 

som uppstår är vilket lösning som innebär minst nackdelar i förhållande till mest fördelar. 

Uppsatsens slutsats är att flygplatspaketet innebär en frihet som öppnar upp för möjlighet-

en till missbruk. Förordningens nuvarande formulering är otydlig, vilket även det öppnar 

upp för möjligheten till missbruk. Det förslag på formulering som lades fram av kommiss-

ionen från början, innan den nuvarande formuleringen antogs, förefaller som den mest 

lämpade formuleringen. 
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Abstract 
In order to make take-off and landing procedures possible at an airport, an organized allo-

cation of slots is necessary. How these slots shall be distributed among airlines is, at pre-

sent, governed by the European Parliament and Council Regulation (EEC) No 95/93 of 18 Janu-

ary 1993 on common rules for the allocation of slots at Community airports. It is important for the air-

lines to be allocated a beneficial slot. Hence it is of great interest for the airlines to ex-

change and transfer the allocated times among themselves, a form of secondary market. 

Whether such practices are allowed or not is not regulated by specific detail in the regula-

tion, which leads to legal uncertainty. As a step in clarifying the Union's approach to the 

secondary market the commission presented an amendment suggestion, the so-called air-

port package. The Airport package proposes an admissable secondary market.  

This essay is analyzing the impact of the current wording of the regulation, but also the im-

pact made if accepting the airport package. The question that arises is which amendment 

contains the least disadvantages compared to most advantages. The conclusion of this es-

say is that the current wording of the Regulation is unclear, as it opens up the possibility for 

abuse. The airport package leads to a great amount of freedom; that also opens up the pos-

sibility for abuse. The proposal originally made by the commission, before the present 

wording of the Regulation, should be seen as the most suitable solution.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Flygtrafiken är en viktig del i infrastrukturen för Europeiska unionens medlemsländer, både 

för att transportera varor men också för att minska avståndet mellan medlemsländerna för 

invånarna. EU har därför ett intresse1 av att se till att flygtrafiken är så effektiv som möjligt, 

något EU försökt nå genom att förordna om regler för fördelning av ankomst- och av-

gångstider på flygplatserna i unionen. 

 

För att ett flygbolag ska kunna flyga mellan två medlemsländer krävs tillstånd att lyfta på 

den ena flygplatsen samt att landa på den andra. Sådana tillåtelser är begränsade till flygplat-

sens kapacitet och blir hårdvaluta för flygbolagen; utan landningsrättigheter kan planen inte 

lyfta och inbringar därför inte några pengar. EUs förordning Europaparlamentet och rådets för-

ordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemen-

skapens flygplatser; reglerar hur dessa rättigheter ska fördelas för att det ska ske på ett så ne-

utralt, öppet, opartiskt och icke-diskriminerande sätt som möjligt. 

 

Fördelningen sker i olika led där en del av de landningsrättigheter som finns tilldelas 

samma flygbolag som hade dem året tidigare, genom så kallade grand-father-rights.2 Dessa 

rättigheter uppstår exempelvis om ett flygbolag använt sina landningsrättigheter under en 

viss period till minst 80 procent. Flygbolaget har då rätten att få samma landningsrättighet-

er igen.3 Resterande rättigheter fördelas på begäran av flygbolagen, så långt de kan tillgodo-

ses.4 Fördelningen ska göras av en neutral samordnare, vars rättigheter och skyldigheter 

även de är reglerade i förordningen.  

 

 

                                                
1Syftet med EUs regionalpolitik är att minska de strukturella klyftorna mellan unionens regioner och främja en balanserad ut-
veckling av gemenskapens territorium samt lika möjligheter för alla.  
http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/index_sv.html  2012-04-16. 
 
2 Behandlas djupare senare i uppsatsen, avsnitt 2.2.2. 

3 Artikel 8.2 (EEG) nr 95/93. 

4 Det finns även reglerat hur samordnaren ska gå tillväga för de fall där flygbolagens begäran inte kan tillgo-
doses. Art 8.3. (EEG nr 95/93). 
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Förordning har uppdaterats5 för att förtydliga vissa delar6 men också för att hålla jämna 

steg med utvecklingen på området.7 Ett tillägg i den nya versionen av förordningen är arti-

kel 8a som reglerar överförbarheten för ankomst- och avgångstider. Här stadgas att överfö-

ring av ankomst- och avgångstider mellan bolag som drivs av samma lufttrafikföretag8, 

samt mellan bolag som är besläktade eller som på något sätt kontrolleras av samma part är 

tillåten .9 Det är även tillåtet med byten mellan olika lufttrafikbolag,10 men här ska observe-

ras att det inte är tillåtet att överföra utan endast att byta tider när det gäller konkurrerande 

verksamhet. Hur ett sådant byte ska gå till är ej reglerat, vilket leder till viss förvirring. I och 

med att det finns mer och mindre attraktiva landningsrättigheter11 kan svårigheter uppstå i 

byten där en attraktiv tid bytes mot en mindre attraktiv tid, speciellt när sådant byte sker 

mellan konkurrerande bolag då man knappast vill ge motparten några fördelar gratis.  

 

Syftet bakom förordningen är att effektivisera flygplatsernas kapacitet i unionen och se till 

att ankomst- och avgångstider används av dem som kan använda tiderna på bästa sätt. Det 

blir därför av intresse att utreda huruvida byten av ankomst- och avgångstider bidrar till att 

detta syfte uppnås eller inte. Det finns studier som bemöter problemen och föreslår för-

ändringar samt ett förslag från kommissionen på hur en förändring skulle kunna ske. Frå-

gan är dock om detta är lämpliga lösningar på problemet samt vilka konsekvenser dessa 

lösningar kan innebära. 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 (EG) nr 793/2004, 21 april 2004. 

6 (2) Ingressen, (EG) nr 793/2004. 

7 (1) Ingressen (EG) nr 793/2004. 

8 Artikel 8a 1a., (EEG) nr 95/93, ändrad genom (EG) nr 793/2004. 

9 Artikel 8a 1c, ii & iii, (EEG) nr 95/93, ändrad genom (EG) nr 793/2004. 

10 Artikel 8a 1c, (EEG) nr 95/93, ändrad genom (EG) nr 793/2004. 

11 Exempelvis är ankomsttider på morgonen mer attraktiva än tider på natten. Se avsnitt 3.1. 
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1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att analysera vilka konsekvenser byte av ankomst- och av-

gångstider mellan flygbolag ger samt huruvida ett sådant byte är förenligt med syftet bakom 

Europaparlamentet och rådets förordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning av an-

komst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser12. Vidare ska även utredas huruvida främst 

flygplatspaketets13 förslag på att förändra artikeln rörande andrahandshandel förbättrar 

möjligheten att uppnå sagda syfte. 

 

Uppsatsen avgränsas till att endast behandla byten mellan konkurrerande flygbolag då såd-

ana byten inte behandlas särskilt utförligt i förordningen.  Vidare utgår uppsatsen från arti-

kel 8 a i förordningen och främst de byten som faller in under 8 a 1 c då det är denna arti-

kel som är mest central för ämnet. För att uppnå syftet måste även en grundläggande ge-

nomgång av hur regleringen av fördelning av ankomst- och avgångstider ser ut i övrigt gö-

ras. Uppsatsen behandlar byten av ankomst- och avgångstider samt de problem dessa för-

faranden kan innebära.  

Fokus kommer framförallt att ligga på de engelska flygplatserna Heathrow och Gatwick då 

det är här förfarandet med byten mellan flygbolag i nuläget uppmärksammats mest.14 Öv-

riga europeiska flygplatser nämns endast mindre utförligt.15 De förslag som diskuteras är 

främst flygplatspaketet men även ett tidigare förslag från kommissionen som inte antogs.16 

Utöver detta kommer mer fokus att på läggas regional flygverksamhet än på kommersiell 

trafik.  

 

 

                                                
12 Främst revidering (EG) nr 793/2004. 

13 KOM (2011) 827 slutlig. 

14 SDG, s. 85, punkt 5.9. 

15 Samordnaren på Bromma flygplats informerade om att inga falska transaktioner förekommit på flygplatsen 
samt att så inte heller var fallet på någon av de övriga svenska flygplatserna. Steer Davies Gleeve s. 85, table 
5.3. 

16 Ett förslag som slags ned på och ändrades till nuvarande formuleringen. KOM 2001/0335. 
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1.3 Metod och material 
Till att börja med ska informeras om den brist på doktrin som föreligger gällande detta 

ämne. Det infrastrukturella området är inte lika utrett och omskrivet som många andra om-

råden inom juridiken, detta medför en brist på doktrin och uttalade åsikter.  

Avstamp tas i den förordning Europeiska unionen givit ut på området. Förordningen, 

främst artikel 8a, analyseras grundligt och det är även här problematiken bakom uppstatsen 

uppstår. För att få en ökad förståelse av bakgrunden till förordningen studeras IATA:s 

Worldwide slot guidelines, även här med fokus på de artiklar som rör andrahandshandeln. 

De exempel som ges för att förtydliga värdet på ankomst- och avgångstider samt proble-

matiken med byten av tiderna är egenhändigt konstruerade efter övervägande av informat-

ionen i uppsatsen. För att ytterligare kunna förstå anledningarna och orsakerna bakom de 

formuleringar som finns i förordningen tas uttalanden från kommissionen och Europa par-

lamentet i beaktning. Även KOM-dokument används för att få större klarhet i de bakom-

liggande anledningarna till ändringar av förordningen.17 För att kunna precisera och tydlig-

göra att ett faktiskt problem föreligger används ett rättsfall från the High Court. Anled-

ningen till att just ett Brittiskt rättsfall används är att det främst är i England som detta 

problem uppmärksammats. Eftersom det finns svårigheter att hitta rättsfallet finns detta 

som bilaga. 

Gällande förslag på förändring studeras studier från Steer Davies Gleeve samt Mott Mac-

Donald. Dessa känns som pålitliga källor då Europeiska Unionen använt sig av undersök-

ningar från dessa organisationer. Förslaget, flygplatspaketet, är fortfarande ett väldigt nytt för-

slag.18 Detta försvårar möjligheten att finna några uttryckliga åsikter om förslaget. Luft-

fartsverket har i en remiss ombett intressenter att kommentera förslaget. De åsikter som 

inkommit hjälper till att ytterligare få en bild av vad marknaden anser om flygplatspaketet.  

Doktrin används i mycket liten utsträckning, anledningen till detta är svårigheten att hitta 

doktrin på området. I den doktrin som använts har endast få delar av litteraturen varit av 

intresse för uppsatsen. Utöver detta hämtas information samt åsikter i allmänhet från 

                                                
17 KOM-dokumenten fyller en funktion liknande en svensk SOU. 
Bernitz, Ulf och Heuman, Lars m.fl, Finna rättt, s.83. 

18 1 December 2011. 
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European Regions Airline Association19 samt Kommissionens avdelning för rörlighet och 

transport.20 

I uppsatsen menas med uttrycket förordningen Europaparlamentet och rådets förordning (EEG) 

nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser 

samt revideringen som tillkom år 2004.21 Citat samt uttryck eller ord som vill framhävas är 

kursiverade i uppsatsen.   

1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds med en översiktlig presentation av de lege lata; både internationellt och 

inom Europeiska unionen. Detta för att ge läsaren förståelse för gällande lagstiftning på 

området. I detta avsnitt beskrivs även en del uttryck som läsaren behöver ha förståelse för i 

den fortsatta läsningen. Därefter inleds ett mer djupgående avsnitt på just andrahandshan-

del, framförallt byten av ankomst- och avgångstider.  I detta avsnitt beskrivs de lege lata gäl-

lande just andrahandshandeln samt problematiken bakom förfarandet. Uppsatsen fortsätter 

med ett avsnitt där konsekvenserna av andrahandshandeln preciseras. Avsnittet delas upp i 

en del där studier samt övergripande konsekvenser på området framläggs samt en del om 

hur konsekvenserna kommer till uttryck i praktiken. Därefter ges en grundlig introduktion 

till de tilltänkta förändringar som flygplatspaketet innehåller samt konsekvenserna de skulle 

bidra till. Här presenteras även olika intressenters åsikter om flygplatspaketet. Uppsatsen 

avslutas med en analys uppdelad i tre delar. Först analyseras de lege lata, därefter de lege ferenda 

samt en sammanfattande diskussion. Slutligen avslutas det hela med en slutsats. 

                                                
19 European Regions Airport Association, http://www.eraa.org/issues/airports-a-ground-ops/133-slot-
allocation, 2012-04-13. 

20 European commission, Mobility and Transport http://ec.europa.eu/transport/air/airports/slots_en.htm 
2012-04-12. 

21 (EG) nr 793/2004. 
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2 Fördelning av avgångs- och ankomsttider 

2.1 Internationellt 

2.1.1 IATA 

The international air transport association (IATA) är en global handelsorganisation som har 

ca 84 % av den totala flygtrafiken22 som sina medlemmar. Den ger ut en guide, worldwide slot 

guidelines (WSG) som uppdateras frekvent.23 Syftet bakom denna guide är att öka förståelsen 

för flygindustrin samt att se till att effektiviteten ökar och att reglerna på området är rim-

liga. WSG har varit under utveckling sedan 1974 och utvecklas fortfarande ständigt för att 

följa utvecklingen på marknaden. Guiden har också fungerat som ledning i många staters 

egen lagstiftning, däribland EU:s förordning på området. Tanken är att det ska finnas ett 

regelverk för fördelningen av ankomst- och avgångstider, dock tydliggörs att WSG är un-

derordnad alla typer av lokala regler på området, vilket alltså betyder att förordningen går 

före.  

 

Det huvudsakliga syftet med WSG är att se till att flygbolag får möjlighet att förvärva, bi-

behålla samt byta tider som behövs för att flygbolagen ska kunna fungera ordentligt på 

flygplatser. Utöver detta har WSG fyra huvudsakliga funktioner; (i) att utveckla och förvalta 

industristandards genom att konsultera WSG, samordnare samt flygbolag som är medlem-

mar i IATA, (ii) att organisera en konferens om ankomst- och avgångstidsfördelning två 

gånger om året, (iii) att sammanlänka tolkningen av lokala regler som kan påverka fördel-

ningsprocessen med statliga organ, samt slutligen (iiii) att deltaga i relevanta kommittéer 

och grupper som är av intresse för schemaläggsningsstandards och processer.24 

 

I WSG delas flygplatserna in i olika nivåer, nivå ett – tre, beroende på hur väl flygplatsen 

kan möta efterfrågan gällande ankomst- och avgångstider25 Den typ av flygplatser som be-

handlas i denna uppsats är nivå tre flygplatser som definieras enligt följande; en flygplats 

där;  

                                                
22 Ca. 240 flygbolag. 
 
23 Senast januari 2012.  

24 International Air transport  Association, 
http://www.iata.org/whatwedo/passenger/scheduling/Pages/index.aspx  2012-04-06. 

25 IATA Worldwide Slot Guidelines, part 1, kapitel 3-5. 
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 a. Den efterfrågan som finns inte kan mötas,  

b. En utökning av infrastrukturen på kort sikt inte är möjlig,  

c. Försök att lösa problemet genom frivillig tidtabells anpassning antingen är inef-

fektiva eller inte fungerar samt  

d. Det som en följd av ovanstående krävs att alla ankomst- och avgångstider förde-

las mellan flygbolagen genom en samordnare.26 

 

WSG har reglerat frågan om byte av tider mellan flygbolag relativt utförligt. Reglerna är 

stadgade i 7.12 WSG och uppmuntrar flygbolag att byta tider.27 Flygbolagen tillåts byta ti-

der, en-mot-en, med varandra på en nivå tre flygplats. Dock finns undantag, bolagen kan 

bli nekade ett byte om ett sådant byte involverar nyligen tilldelade tider, det vill säga tider 

som inte omfattats av grand-father-rights, under förutsättning att samordnaren inte är över-

tygad om att bytet förbättrar bolagets förmåga att flyga.28 Alla byten måste delges samord-

naren som godkänner och registrerar bytet. Skulle ett sådant byte innehålla någon form av 

vederlag utöver bytet i sig, alltså inget renodlat bytesavtal, finns vissa krav på insyn. Flygbo-

lagets namn, de tider som utbytts samt för vilken period detta byte ska ske publiceras då på 

samordnarens hemsida för att intresserade parter ska kunna få insyn i bytet.29 Slutligen 

finns även en reglering om att sådant byte som har någon annan form av vederlag endast är 

tillåtet om det inte finns något förbud i det land som är inblandat i bytet.30 

 

Det skiljs på byte och överförande av tider mellan flygbolag i WSG, det senare regleras i 

7.13. Även här stadgas att överföringar mot vederlag inte är tillåtet om det på något sätt 

finns lagstadgat emot detta i det relevanta landet.31 Vidare är reglerna även hårdare gällande 

nyutdelade tider; sådana tider får endast överföras efter att de använts i två säsonger. Syftet 

bakom detta krav är att man inte ska kunna utnyttja den status som ett nytt flygbolag får, 

för att endast ta emot tider som senare byts ut eller överförs.  

                                                
26 IATA Worldwide Slot Guidelines, part 1, kapitel 5. 

27 WSG artikel 7.12.1. 
 
28 WSG artikel 7.12.2. 
 
29 WSG artikel 7.12.3. 
 
30 WSG artikel 7.12.5. 

31 WSG artikel 7.13.1. 
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2.2 Europeiska unionen 

2.2.1 Gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångsti-
der vid gemenskapens flygplatser 

Efter en ökad användning av flygtrafik, både kommersiellt och regionalt ansåg EU att det 

behövdes en reglering gällande hur landningsrättigheter fördelades. Därför skapades för-

ordning (EEG) nr 93/95 som reglerar allmänt om hur denna fördelning ska gå till. Förord-

ningen har uppdaterats i flera led32 och är under ständig utveckling. Det är tydligt att för-

ordningen är utformad i led med IATAs WSG, då många av förordningens artiklar efterlik-

nar WSG:s artiklar och ibland till och med ser identiska ut. Förordningen är tilltänkt för 

och endast användbar på samordnade flygplatser, det vill säga en flygplats där alla land-

ningsrättigheter fördelas av en samordnare.33 Anledningen till detta är att problemet med 

fördelning av landningsrättigheter främst uppstår på flygplatser med problem att möta ef-

terfrågan på ankomst- och avgångstider. Det är också på dessa flygplatser det finns en 

samordnare.   

2.2.2 Grand-father-rights 

Grand-father-rights34 är en rättighet som är till för att säkerställa och öka förutsebarheten 

med fördelningen av landningsrättigheter. Reglerna är en säkerhet för flygbolagen, så länge 

bolagen sköter sina tider och använder dem på rätt sätt kan de försäkra sig om att ha rätten 

till samma tider även följande säsong. Omvänt blir flygbolagen av med landningsrättighet-

erna om de inte använder sig av sina tider tillräckligt eller på rätt, den så kallade use-it-or-lose-

it regeln.35  

Frågan om var gränsen för att sköta sina tider och att använda dem på rätt sätt dras blir 

genast av intresse. Reglerna finns i artikel 8.2 och är ett undantag till hur fördelningen ska 

gå till enligt huvudregeln i artikel 8.1. För att reglerna ska kunna tillämpas finns villkor;  

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 7, 8a, 9, 10.1 och 14 skall punkt 1 i den här arti-

keln inte till- lämpas om 

  – ett lufttrafikföretag har använt en serie av ankomst- och avgångstider för luftfart i regelbunden 

                                                
32 (EG) nr 894/2002, (EEG) nr 1554/2003, (EG) nr 793/2004, (EG) nr 545/2009. 

33 Mer om detta i avsnitt 2.2.3. 

34 Även kallat hävdvunna rättigheter. 

35 Regeln är en naturlig följd av grand-father rights och är till för att man inte ska utnyttja systemet.  
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trafik och seriemässig luftfart i icke-regelbunden trafik och  

  — lufttrafikföretaget kan visa på ett för samordnaren till- fredsställande sätt att det utnyttjat se-

rien enligt samordnarens anvisningar under minst 80 % av tiden under den period för vilken se-

rien beviljades. 36 

Skulle dessa förutsättningar vara uppfyllda erhåller flygbolaget, efter att de ansökt37 om 

detta, rättigheten till samma serie38 med landningsrättigheter till nästkommande period.39 

Egentligen är det ganska logiskt att det finns ett behov av regler likt dessa då flertalet flyg-

bolag investerar enorma summor pengar för att kunna bemanna och använda sig av de till-

delade tiderna. Skulle flygbolagen till nästa år riskera att bli av med dessa tider och bli tillde-

lade nya tider som inte alls är lika ekonomiskt fördelaktiga som tidigare skulle det kunna 

innebära en stor ekonomisk smäll. I förlängningen skulle detta också kunna innebära att 

flygbolag drar sig för att investera alltför mycket pengar, vilket skulle inkräkta på förord-

ningens mål att landningsrättigeterna används på bästa sätt. 

2.2.3 Samordnare 

Det är samordnaren som sköter fördelningen av landningsrättigheter på flygplatser som är i 

behov av att någon strukturerar upp fördelningen, då ett problem med att möta efterfrågan 

finns. Det finns två olika typer av samordnade flygplatser; samordnad flygplats samt fullständigt 

samordnad flygplats.  

En samordnad flygplats är en flygplats där hjälp har tagits av en samordnare för att underlätta 

bedrivandet av luftfart på flygplatsen för flygbolag.40 En fullständigt samordnad flygplats är en 

flygplats där det är tvunget att ha en samordnare som fördelar ankomst- och avgångstider 

för att kunna möjliggöra bedrivandet av luftfart. På dessa flygplatser måste flygbolagen 

alltså bli tilldelade en tid för att kunna landa och lyfta.41 Samordnaren ska försöka ta hänsyn 

till de önskemål flygbolagen har. De tider som inget flygbolag är intresserade av läggs i nå-

                                                
36 Artikel 8.2 första och andra stycket, (EEG) nr 95/93, ändrad genom (EG) nr 793/2004. 

37 Artikel 8.1 (EEG) nr 95/93, ändrad genom (EG) nr 793/2004. 

38 Innebär att man erhållit flertalet specifika landningsrättigheter, dessa behandlas som en klump. 

39 Artikel 8.2 sista stycket, (EEG) nr 95/93, ändrad genom (EG) nr 793/2004. 

40 Artikel 2 f, (EEG) nr 95/93. 

41 Artikel 2 g, (EEG) nr 95/93. 
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got som kallas reserven. Ur reserven kan flygbolag söka tider om ett behov skulle uppstå. Det 

är också i reserven som de ankomst- och avgångstider som inte används hamnar. 

En samordnares arbete blir följaktligen komplicerat, det är inte bara fördelning av ankomst- 

och avgångstider som tillhör arbetsuppgifterna utan det är även samordnaren som måste 

godkänna eventuell andrahandshandel med landningsrättigheter samt att hänsyn måste tas 

till grand-father-rights. Samordnarens skyldigheter42 och rättigheter finns reglerade i för-

ordningen.43 Det största ansvaret samordnaren har är dock att sköta fördelningen på ett 

öppet, icke-diskriminerande och neutralt sätt, samordnaren får på inga sätt vara partisk. 

Hög prioritet ligger på att se till att samordnaren sköter fördelningen i enlighet med detta.  

                                                
42 Samordnarens skyldigheter har även diskuterats i bland annat Guernsey-case, se avsnitt 4.3.2. 

43 Artikel 4, (EEG) nr 95/93, ändrad genom (EG) nr 793/2004. 
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3  Andrahandshandel på området 

3.1 Ankomst- och avgångstiders värde 
För att kunna förstå komplexiteten i byten av landningsrättigheter måste först en förklaring 

av de olika ”värden” landningsrättigheter har ges. Det finns, som sagts tidigare, ett begrän-

sat antal landningsrättigheter och därmed även ett begränsat antal tider på dagen respektive 

kvällen. De mest attraktiva tiderna är, föga förvånande, de tider som ger störst ekonomisk 

utdelning.44 Det vill säga de tider då flest passagerare vill anlända till flygplatsen. När det 

gäller flygtrafik tillhör tiderna på morgonen respektive förmiddagen de mest attraktiva ti-

derna, vid en landning kl. 09.00 finns gott om tid att utföra det resenären vill göra på dagen. 

Däremot är tiderna på kvällen och natten nästintill oanvändbara; att anlända till Heathrow 

kl. 03.00 innebär problem med boende och risken att resenären är trött resten av resan ökar 

och så vidare. Detta leder ofta till att biljetter till ett flyg som innebär en landning kl. 03.00 

också är billigare än en som landar kl. 9.00. Passagerare landar hellre på förmiddagen än 

sent på natten, vilket i sin tur innebär att flygbolagen inte tjänar lika mycket på den sena 

landningen som på den tidiga.45 Därför är det också mycket svårare och längre köer för att 

få tag på en ”attraktiv” ankomst- och avgångstid. Tider som är mindre attraktiva är enklare 

att få tag på och även billigare. 

3.2 Byten av ankomst- och avgångstider 
Ett byte av avgångstider är tillåtet och innebär helt enkelt att ett flygbolag byter ut sin tid 

mot ett annat flygbolags ankomst- och avgångstid.46 Anledningen till ett sådant byte kan 

vara att bolaget inte kan använda sig av den, av samordnaren tilldelade, tiden men också att 

flygbolaget hellre vill ha en annan tid som blivit tilldelad ett annat flygbolag.47 

Exempelvis; ett flygbolag A har en ankomst- och avgångstid som innebär landning på 

Heathrow kl. 09.00 på förmiddagen. Av någon anledning kan A inte använda sig av denna 

tid utan skulle behöva en något senare tid. Flygbolag B har en ankomst- och avgångstid 

med landning kl. 10.00 på Heathrow men skulle föredra en tidigare landning. Därför kan 

dessa två bolag byta sina tider och på så sätt utnyttjas båda ankomst- och avgångstiderna.  

                                                
44 SDG studie, s. 84, punkt 5.8. 

45 SDG studie, s. 89, punkt 5.19. 

46 SDG studie, s. 84, punkt 5.7. 

47 Czerny, Forsyth, Gillen, Niemeier, The Development of the Regulatory Regime of Slot Allocation in the 
EU - Matthias Killian (Red.), Airport slots:International experiences and options for reform, (s. 255-256). 
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Naturligtvis uppstår ibland mer komplicerade byten där en tid som är attraktiv ska bytas 

mot en mindre attraktiv tid. De svårigheter som uppstår är att man helst inte vill gynna sin 

konkurrent.  

Exempelvis; ett flygbolag A har en avgångs- och ankomsttid på förmiddagen kl. 9.00, A 

kan inte använda sin tid och skulle därför kunna byta ut den mot en annan tid. Flygbolag B 

är i samma situation men har blivit tilldelade en tid på natten kl. 03.00. Dessa bolag skulle 

kunna byta tider med varandra, men då tiden på förmiddagen är mer attraktiv på mark-

naden, och således värd mer pengar, finns en risk att A inte vill byta och ge sin konkurrent 

en mer fördelaktig tid. Istället underlåter A att använda sin tid, vilket leder till att tiden för-

brukas och effektiviteten på flygplatsen minskar, något som förordningen vill förhindra. 

 

Ett byte tillsammans med ett ekonomiskt vederlag skulle däremot innebära att A kunde få 

en viss ekonomisk kompensation för att ha avsagt sig en mer fördelaktig tid till förmån för 

effektiviteten på flygplatsen. Samtidigt innebär det inte, ur konkurrenshänsyn, ett lika för-

delaktigt byte för konkurrenten. A kan på så sätt genomgå bytet utan att känna att det givit 

bort en stor fördel till en konkurrent gratis.  

3.3 Falska transaktioner 
En falsk transaktion innebär att ett flygbolag med en relativt oduglig ankomst- och av-

gångstid byter till sig en ekonomiskt fördelaktig tid med hjälp av någon annan form av ve-

derlag.48 Flygbolaget som genom bytet fick den mindre attraktiva tiden väljer då att inte an-

vända sig av tiden och låta den gå tillbaka till reserven. Detta eftersom det inte skulle ge nå-

gon ekonomisk vinning alls eller en relativt liten sådan att använda sig av tiden. På så vis är 

det egentligen inget byte längre utan en form av köp, något som inte är tillåtet enligt den 

nuvarande förordningen. Det blir ett kringgående av den tilltänka regleringen som i nuläget 

alltså inte kan stoppas.49 

Problemet som uppstår vid dessa byten är dels att det egentligen inte är ett tillåtet förfa-

rande men också det faktum att många ankomst- och avgångstider lämnas tillbaka till re-

serven i sista stund. Ett sådant sent återlämnande innebär ofta en minskad möjlighet för 

något annat flygbolag att kunna ta över tiden och i förlängningen innebär det att tiden inte 

                                                
48 Czerny, Forsyth, Gillen, Niemeier, The Development of the Regulatory Regime of Slot Allocation in the 

EU - Matthias Killian (Red.), Airport slots:International experiences and options for reform, (s. 257). 

49 SDG studie, s. 84, punkt 5.8 samt 5.9. 
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används alls, något som definitivt inte ökar effektiviteten. Det finns även en risk att flygbo-

lag väljer att ansöka om tider från samordnaren, trots att de inte har för avsikt att använda 

sig av ankomst- och avgångtiden. Istället riskeras att flygbolag ansöker om tider endast för 

att kunna ta sig in på bytesmarknaden och kunna göra ett byte till en mer attraktiv tid. 

3.4 Reglering av byten i förordningen 
I den ursprungliga artikel 8 i förordningen50 regleras att byten av tider inom bolaget är tillå-

tet.  Byte i övrigt får också ske under förutsättning att vissa kriterium uppfylls; (i) bytet får 

ej påverka flygplatsen negativt, (ii) hänsyn ska tagas till eventuella reservationer som gäller 

för regionaltrafik samt (iii) inte inkräkta på skyddsmekanismerna i artikel 11. Häri reglera-

des alla typer av andrahandshandel, vilket alltså nu uppdaterats. Artikel 8a51 är helt hängiven 

åt andrahandshandel där lagstiftaren förtydligat förfarandet. Dock kan förordningen fortfa-

rande tyckas undermålig gällande byten mellan konkurrerande flygbolag då sådana transakt-

ioner fortfarande inte beskrivs utförligt. 

I den senaste uppdateringen av förordningen utvecklas den tidigare artikel 8 för att klargöra 

reglerna kring byten och överföringar ytterligare. Detta regleras nu i artikel 8a.52 Det är arti-

kel 8a 1c som är av störst intresse för uppsatsen eftersom det är denna del av artikeln som 

reglerar hur byten ska ske mellan olika flygbolag. Artikeln är formulerad enligt följande;  

 

Ankomst och avgångstider får bytas, en mot en, mellan lufttrafikföretag.  

 

Denna formulering är inte speciellt uttömmande och lämnar därmed en hel del frågetecken. 

Det enda egentliga tillägg eller krav som finns utsatt i förordningen framkommer av artikel 

8a 3c; nämligen att ett sådant byte som involverar en tid som tilldelats ett nytillträtt lufttra-

fikföretag först får ske efter två likvärdiga tidtabellsperioder. Ett sådant byte kan ändå vara 

godkänt om det förbättrar ankomst- och avgångstiderna för trafiken. Dessa kan liknas med 

WSG artikel 7.12.2 samt 7.13.2, även om formuleringen är något annorlunda gällande den 

första artikeln.  

 

                                                
50 (EEG) nr 95/93. 

51 (EEG) nr 95/93, ändrad genom (EG) nr 793/2004. 

52 De resterande delar som behandlades av artikel 8 i (EEG) nr 95/93 regleras fortfarande i artikel 8 även i 
ändradringen (EG) nr 793/2004. 
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Den stora skillnaden mellan WSG och förordningen i detta avseende är att förordningen 

varken nämner eller reglerar byten som involverar någon form av vederlag. Frågan som 

uppstår blir då huruvida detta är tillåtet eller ej, då det faktiskt varken förbjuds eller tillåts i 

förordningens nuvarande formulering. WSG tillåter, som sagt, vederlag såvida det inte 

finns någon nationell lagstiftning i de berörda länderna som skulle förbjuda ett sådant byte.  

 

Problemet har uppmärksammats och kommenterats av kommissionen53 där de uttalar att 

Kommissionen inte planerar på att inleda någon form av överträdelseförfaranden mot de 

länder som har någon form av andrahandshandel med avgångs- och ankomsttider. Detta så 

länge det är en transparent transaktion, eftersom det inte uttryckligen är förbjudet i enlighet 

med förordningen. Detta öppnar upp för möjligheten att göra byten med ett ekonomiskt 

vederlag från ena parten, för att kompensera för den mer attraktiva tid som erhållits. I för-

längningen öppnas marknaden även upp då det torde bli färre byten om det skulle förbju-

das. Kommissionen har vidare uttalat att om ett behov av reglering på området skulle upp-

stå så kommer ett förslag på förändring att läggas fram.54 Det finns ett förslag på en om-

formulering, frågan är bara hur detta kommer att bemötas samt om en bra lösning på pro-

blemet kan framkomma genom detta.55  

3.5 Syftet bakom regleringen i förordningen 
Förordningen och även IATA vill möjliggöra för andrahandshandel, däribland byten, för 

att uppnå målet med större effektivitet. Man har dock bemött det på olika sätt och som 

klargjorts tidigare är formuleringen i förordningen väldigt vag. I det ursprungliga förslaget56 

från kommissionen hade artikeln om byte mellan flygbolag en annan utformning, nämligen; 

 

Ankomst- och avgångstider får bytas, en mot en, mellan två lufttrafikföretag som förbinder sig att använda 

de ankomst- och avgångstider de får i utbyte. 

 

I den versionen läggs ett hårdare tryck på att tiderna ska användas och eliminerar därför 

möjligheten att utföra denna typ av falska transaktioner. Utöver detta fanns i förslaget en 

                                                
53 KOM (2008) 227 slutlig, punkt 5. 

54 KOM (2008) 227 slutlig, punkt 5. 

55 Se avsnitt 5.2. 

56 KOM 2001/0335. 
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artikel 8a 2 som formulerats enligt följande;  

 

Ankomst- och avgångstider får inte överföras till andra lufttrafikföretag än de som anges i punkt 1 b, eller 

till någon annan enhet, med eller utan ekonomisk ersättning. 

 

Genom detta förtydligas ytterligare att det endast är byten som är godkända transaktioner 

mellan flygbolag som inte har koppling till varandra. Dock stötte detta förslag på problem 

hos Europeiska rådet57 där framförallt Storbritannien ansåg att andrahandshandel med tider 

inte borde förbjudas helt.58 Därför beslutades att formuleringen av artikel 8a 1c skulle för-

ändras till nuvarande lydelse samt att artikel 8a 2 skulle avlägsnas helt. Ytterligare en artikel 

ingick i detta förslag att förbjuda andrahandshandeln; artikel 14 3. Artikeln fick vara kvar 

och finns alltså med i den nuvarande förordningen. Den lyder enligt följande;  

 

Samordnaren skall dra tillbaka och placera i reserven sådana serier av ankomst- och avgångstider som ett 

lufttrafikföretag fått genom överföring eller byte i enlighet med artikel 8a.3 om serierna inte använts i enlig-

het med artikel 8a.3 d. 

 

I ljuset av den först föreslagna59 formuleringen av artikel 8a 1c är artikeln fullt förståelig 

men när artikeln formulerats om torde det förefalla tämligen konstigt att artikel 14 3 inte 

också togs bort. Artikelns formulering bygger på att det finns någon form av krav i artikel 

8a 1c vilket det alltså inte finns i dagens förordning. Denna artikel är ett tydligt spår efter 

den formulering kommissionen föreslog ursprungligen. Formuleringen innebär en möjlig-

het att stoppa så kallade falska transaktioner.60  

3.6 Problematiken 
I grund och botten rör det sig om en brist på avgångs- och ankomsttider på många flyg-

platser i Europa. I och med denna brist är det omöjligt för flygplatser att möta den efter-

frågan som finns från olika flygbolag. När problemet uppstår fördelas de tider som finns av 

                                                
57 Council of the European Union, 16257/03 aviation 265 codec 1856 (18 december 2003). 

58 Czerny, Forsyth, Gillen, Niemeier, The Development of the Regulatory Regime of Slot Allocation in the 
EU - Matthias Killian (Red.), Airport slots:International experiences and options for reform, (s. 264). 

59 KOM (2001) 0335. 

60 Czerny, Forsyth, Gillen, Niemeier, The Development of the Regulatory Regime of Slot Allocation in the 
EU - Matthias Killian (Red.), Airport slots:International experiences and options for reform, (s. 264). 
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en samordnare och denna samordnare ska följa förordningen som EU stadgat på området. 

Naturligtvis innebär det fortfarande att efterfrågan inte kan mötas, men man vill se till att 

fördelningen sker på ett neutralt, öppet, opartiskt och icke-diskriminerande sätt. 

 

Problemet består inte bara i att få tag på en serie med avgång- och ankomsttider utan också 

av att få tag på de tider som ger ekonomisk vinning. Detta gör att tider på de mest populära 

flygplatserna blir hårdvaluta för flygbolagen. Erhålls ingen avgångs- och ankomsttid kan 

inte några flygningar göras och man tjänar därmed inte några pengar. I detta ska nämnas att 

det på exempelvis Heathrow kan ligga väldigt mycket pengar i att ha rätt tid. Då många fler 

passagerare väljer flygbiljett efter vilken tid planet avgår och anländer vilket i sin tur leder 

till att priserna på dessa biljetter kan ökas eftersom det finns stor efterfrågan.  

 

Avgångs- och ankomsttider har därför, främst på Heathrow, blivit något som handlas med 

för att byta till sig en mer ekonomiskt fördelaktig tid. Dessa förfaranden består både av 

överföringar och byten. Överföringar är tillåtet enligt förordningen om flygbolaget har nå-

gon form av släktskap61 med det andra bolaget i transaktionen. Skulle ett sådant samband 

inte föreligga är det endast tillåtet med byten. 

 

Formuleringen av artikel 8a 1c kan tyckas vara relativt intetsägande och ger inte mycket 

ledning i hur ett sådant förfarande skulle se ut och inte heller under vilka förutsättningar 

sådana byten får ske. Detta ger intrycket av en relativt öppen inställning till byten från för-

ordningens sida. Dessvärre uppstår problem med dessa byten då många av dem är så kal-

lade ”falska” byten. Eftersom det inte finns några krav på en bytestransaktion kan liknande 

byten ske utan problem.  

I förlängningen innebär detta en relativt tandlös reglering på området. En reglering som är 

enkel att kringgå och som innebär att falska transaktioner kan ske fritt. Tanken bakom för-

ordningen är att reglera och styra upp fördelningen av ankomst- och avgångstider. Den nu-

varande formuleringen ger inte speciellt mycket klarhet. 

                                                
61 Moder och dotterbolag, systerbolag, vid övertagande av kontrollen i ett lufttrafikföretag eller vid ett full-

ständigt eller delvis övertagande om tiderna är direkt förknippade med det övertagna företaget. Artikel 8a b 
(i-iii), (EEG) nr 95/93, ändrad genom (EG) nr 793/2004. 
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4 Konsekvenser för byten av avgångs- och ankomsttider 

4.1 Konkurrensen 
Möjligheten att kunna byta bort tider tillsammans med någon form av ekonomisk kompen-

sation när den är nödvändig ökar intresset hos flygbolag att byta bort de tider som inte kan 

användas. Något som är viktigt för att öka effektiviteten på flygplatser i Europa. Skulle 

möjligheten att ge ekonomisk kompensation regleras bort skulle detta med allra största 

sannolikhet leda till ett minskande av förfarandet, då det inte längre finns någon anledning 

att gynna sin konkurrent och byta bort en bättre tid mot en sämre. Skulle däremot möjlig-

heten att företa falska transaktioner regleras bort skulle risken att flygbolag ansöker om 

landningsrättigheter endast för att ta sig in på bytesmarknaden minimeras.  

Det är inte många som skulle vilja gynna sin konkurrent eller ge denne någon form av för-

del till ett lägre pris än vad tiden är värd, därför måste det anses vara ett måste att tillåta nå-

gon form av ekonomisk kompensation. Under förutsättningen att det finns en strävan efter 

att andrahandsmarknaden ska användas av aktörerna på marknaden.  

Överlag ligger det mycket ekonomsikt värde i andrahandshandeln för flygbolagen. Ett ex-

empel är att Continental Airlines betalade 143 miljoner euro för 4 par ankomst- och av-

gångstider på Heathrow år 2008.62 Därmed är det inte speciellt svårt att förstå att det finns 

ett stort intresse för andrahandsmarknaden, även om det från EU:s sida mestadels är ett in-

tresse av att effektivisera området.  

4.2 Steer Davies Gleave-studien 
I maj 2011 gavs en studie ut av Steer Davies Gleave63 med målet att utvärdera vilken påver-

kan förordningen samt de förändringar som gjorts genom åren har på flygmarknaden. Stu-

dien är gjord på uppdrag av kommissionen. Steer Davies Gleave, fortsättningsvis SDG, är 

ett företag som verkar inom transportplanering. Tanken bakom studien var att en tredje 

part skulle få utreda området för att uppmärksamma de delar som eventuellt är oklara eller 

behöver revideras. Studien är mycket omfattande och berör flera olika områden inom för-

                                                
62 KOM (2011) 827, punkt 11. 

63 European Commission, Impact assessment of revisions to Regulation 95/93, final report (sections 1-12), mars 
2011, utförd av Steer Davies Gleave för Europeiska Kommissionens räkning. 
http://ec.europa.eu/transport/air/studies/doc/airports/2011-03-impact-assessment-revisions-regulation-
95-93.pdf . 
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delning av ankomst- och avgångstider. Det som är av störst intresse för denna uppsats är 

givetvis de delar som behandlar andrahandshandeln på området.  

SDG uppmärksammar problemet med andrahandshandel och den knapphändiga reglering-

en som finns på området. SDGbemöter även det problem som uppstår gällande konkur-

rens. Konkurrensmöjligheterna har ökat på de längre flygningarna men minskat på de kor-

tare sträckorna. Anledningen till den minskade konkurrensen på kortare turer är att många 

flygbolag som flög dessa kortare turer köpts ut eller har sålt sina tider och den mottagande 

parten har valt att använda tiderna till att flyga längre rutter.64 Överlag menar dock SDG att 

andrahandshandeln haft mycket positiva effekter på de flygplatser där förfarandet före-

kommer. De positiva effekterna visar sig som mest på Heathrow men också i viss mån på 

Gatwick.65 

4.3 I praktiken 

4.3.1 Flygplatser där byten sker 

I nuläget är förfarandet med byten mellan flygbolag inte speciellt utbrett, i alla fall inte do-

kumenterat. Den största kocentrationen av byten sker på Heathrow samt även i något 

mindre mån på Gatwick. Problemen med att göra en mätning i övriga Europa på området 

är att det inte alltid är transparenta byten. Vidare finns det inget krav på att informera 

huruvida ekonomisk kompensation förekommer tillsammans med bytet. Påpekas ska även 

att det inte är tillåtet på alla europeiska flygplatser att byta landningsrättigheter.66 Det finns 

dock anledning att tro att förfarandet kommer att öka då många av de överbelastade flyg-

platserna inte har några planer på att utöka för att möta efterfrågan.67  

Förekommandet av falska transaktioner är dock något mer utbrett där tyska flygplatser som 

Düsseldorf och Frankfurt uppmärksammat ett visst förekommande. Att någon ekonomisk 

kompensation utbytts i samband med dessa transaktioner förnekas av de inblandade flyg-

bolagen.68 Även Wiens flygplats har upptäckt en ökning av byten men även här är det svårt 

att utröna huruvida någon form av kompensation tagits emot.  

                                                
64 SDG studie, s. 93, punkt 5.34.  

65 SDG studie, s. 103, punkt 5.53. 

66 Spanska flygplatser (förbjudet enligt art. 24 aviation security law 21/2003) samt Paris Orly. 

67 SDG studie, bakgrund, punkt 7. 

68 SDG studie, s. 85, punkt 5.9. 
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På Heathrow och Gatwick förekommer byten, tillsammans med kompensation och även 

falska transaktioner. Frågan huruvida detta kunde anses vara tillåtet enligt förordningen har 

tagits upp i the British High Court.69 På Gatwick är det främst ankomsttider på morgonen 

som är av intresse för byten medan det på Heathrow är utbrett under större delen av da-

gen. Studien gjord av SDG menar att det för närvarande inte finns några dokumenterade 

negativa konsekvenser på Heathrow och Gatwick, dock har det inneburit en del positiva 

konsekvenser eftersom effektiviteten ökar.70 

4.3.2 Guernsey-case 

Ett rättsfall från 25 mars 199971 tar upp problematiken med den otydliga regleringen av 

andrahandshandeln. Frågan rörde en lagprövningsrätt och avgjordes i the British High 

Court of Justice. Bakgrunden till målet var följande; The states of Guernsey transport 

board (SGTB) hade hand om flygningar mellan Heathrow och Guernsey. För att kunna 

möjliggöra dessa flygningar använde de sig av ankomst- och avgångstider fördelade till Air 

UK. Eftersom Air UK inte ansåg att dessa flygningar var lönande beslutade de sig för att 

byta bort de tider de fått fördelade till sig. Tilläggas ska att de tider flygbolagen blivit tillde-

lade inte är bundna till någon speciell rutt, vilket leder till att byten kan ske oberoende av 

vilken rutt de tidigare använts till.72 Air UK beslutade sig för ett byte med British Airways 

(BA) där Air UK, i utbyte mot sina tider, erhöll motsvarande antal mindre lönande tider 

från BA. Utöver detta bör det anses som högst troligt att Air UK också erhöll någon form 

av annan ersättning för att jämna ut de uppenbara skillnaderna i värde gällande de utbytta 

tiderna.73 Air UK underlät sedan att använda de tider som erhållits i utbyte och dessa ham-

nade i reservenen. Eftersom BA inte hade några intentioner att använda sina nyförvärvade 

tider till flygningar mellan Heathrow och Guernsey uppstod en stor irritation hos SGTB.  

 

 

 

                                                
69 Se avsnitt 4.3.2. 

70 SDG studie, s. 103, punkt 5.53. 

71 Regina v. Airport Co-Ordination Ltd. Ex parte the States of Guernsey Transport Board, High Court of Jus-
tice, Queen’s Bench Division (Divisional Court). – European Law Report 3 Eur. L. Rep. s. 745-ff. (1999). 

72 Regina v. Airport Co-Ordination Ltd. Ex parte the States of Guernsey Transport Board, avsnitt, Facts, 
punkt C. 

73 Regina v. Airport Co-Ordination Ltd. Ex parte the States of Guernsey Transport Board, avsnitt, Facts, 
punkt D. 
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SGTB menade att eftersom det var tydligt att Air UK inte hade för avsikt att använda ti-

derna borde samordnaren (ACL74) ha nekat transaktionen. Vidare ansåg SGTB att Air UK 

hade använt sig av ”grand-father-rights” för att bli tilldelade tiderna från samordnaren, utan 

att ha för avsikt att använda dessa och att systemet därför missbrukats. ALC menade att det 

senare förfarandet löstes av sig själv genom ”use-it-or-lose-it”, samt att samordnaren endast 

hade rätt att stoppa en transaktion på grund av de i förordningen angivna anledningarna. 

Denna typ av förfarande reglerades inte i förordningen och ACL hade därmed ingen rätt 

att neka transaktionen. SGTB argumenterade för att transaktionen gick emot reglerna i för-

ordningen eftersom de kunde ses som en förklädd överföring, vilket inte var tillåtet.  

 

STGB ställde upp flertalet frågeställningar där den mest centrala var frågan om huruvida 

det var lagenliga utbyten mellan Air UK och British Airways (BA). Denna fråga besvarades 

genom att först lyssna till parternas åsikter där SGTB tog hjälp av ett uttalande från kom-

missionen75. Uttalandet kom efter det att förordningen trädde i kraft och kunde alltså ej an-

ses som någon form av ”förarbete” till förordningen.76 I uttalandet sades att det skulle vara 

svårt att se det som något annat än en förklädd överföring; när ena parten i bytet inte an-

vänder sig av de förvärvade tiderna. Det uttalades även att det var tillåtet med byten men 

inte med överföringar. ACL ansåg dock att artikel 8.4 och dess formulering ”freely” skulle tol-

kas som att det inte finns några restriktioner. Domstolen anförde vidare att bara för att nå-

gon form av monetära ersättningar är inblandade så borde det ej ses som ett köp.77 Utifrån 

detta ansåg domstolen att utbytet mellan Air UK och BA var lagenligt.  

 

De övriga frågorna i målet behövde inte bemötas då de endast hade blivit av intresse om 

utbytet setts som icke lagenligt. Dock valde domstolen att besvara ytterligare en fråga; om 

vad ACLs plikt att bekräfta innebär. SGTB ansåg att det ingår i ACLs plikt att undersöka 

om bytet är tillåtet eller ej, denna åsikt gick en representant från IATA emot och menade 

att samordnaren (ACL) endast har de skyldigheter som stadgas i 8.4.  

 

                                                
74 Samordnaren som är aktiv på Heathrow; Airport coordination limited (ACL). 

75 Regina v. Airport Co-Ordination Ltd. Ex parte the States of Guernsey Transport Board, – European Law 
Report 3 Eur. L. Rep. s. 748. 

76 Något som även domstolen höll med om. 

77 Se C-67/79 Fellinger v. Bundesanstalt für Arbeit (1980). 
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Bland dessa skyldigheter fanns ingen undersökningsplikt gällande huruvida bytet är tillåtet 

eller ej. IATA:s åsikt fick stöd av domstolen som även de ansåg att samordnaren inte hade 

några sådana skyldigheter.78 

 

                                                
78 Det är mycket pågrund av detta mål som Storbritannien valde att rösta emot förslaget som nämns i avsnitt 

3.5. Se Czerny, Forsyth, Gillen, Niemeier, The Development of the Regulatory Regime of Slot Allocation in 
the EU - Matthias Killian (Red.), Airport slots:International experiences and options for reform, (s. 264-265). 
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5 Förslag på lösningar  

5.1 Bakgrund 
Då, som tidigare nämnts, detta område är extremt föränderligt och bevakat av unionen 

finns ständigt tankar och åsikter om hur saker och ting ska kunna förändras till det bättre. 

Även förordningen är under ständig uppdatering, om än inte lika frekvent som IATA:s 

guidelines. Sent förgående år79 framkom ett nytt förslag, som ett led i flygplatspaketet80, på 

hur förordningen skulle kunna förändras på nytt. Bakgrunden till detta förslag är den 

Europeiska kommissionens vitbok Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett 

konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem81 men även SDGs studie. De förändringar 

som IATA beslutar om gällande WSG spelar också in på vilka områden man väljer att in-

rikta sig på, något som ter sig relativt naturligt då IATA uppdaterar WSG två gånger om 

året. De problemområden som IATA inriktar sig på blir också av intresse för unionen att 

försöka lösa på bästa sätt.  

Nedan presenteras det senaste förslaget, flygplatspaketet, samt vad det skulle kunna komma 

att innebära för konsekvenser på flygmarknaden. Vidare presenteras även ett urval av olika 

intressenters åsikter om flygplatspaketet i sig.   

5.2 Flygplatspaketet 
Anledningen till förslaget är att EU vill säkerställa att flygplatsens kapacitet används tillfullo 

och att landningsrättigheterna går till de flygbolag som kan använda sig av tiderna på bästa 

sätt.82 Speciellt då det finns en brist på landningsrättigheter. Kommissionen förutspår vi-

dare att år 2030 kommer en så stor del som 50 procent av alla flygningar vara påverkade av 

förseningar vid antingen ankomst eller avgång. Detta sätts bäst i perspektiv genom en jäm-

förelse med år 2007 då samma procentsats låg på 17 procent.83 Förhoppningen är att för-

slaget ska motverka denna utveckling.  

                                                
79 1 december 2011. 

80 Flygplatspaketet innehåller följande tre dokument;  KOM (2011) 824 slutlig, KOM (2011) 827 slutlig, 
KOM (2011) 828 slutlig. 

81 KOM (2011) 144 slutlig. 

82 European Commission, Mobility and Transport, air slots, hämtad: 2012-04-12. 
http://ec.europa.eu/transport/air/airports/slots_en.htm. 

83 Transportstyrelsen, remiss av kommissionens förslag till förordning om fördelning av ankomst- och av-
gångstider vid flygplats och förslag till förordning om marktjänst, 2011-12-21, Dnr TSL 2011-6109. 
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Förslaget innehåller tre olika varianter (paket) på förändring av förordningen. Av dessa tre 

förslag anser kommissionen att paket två är det som innebär störst fördelar i förhållande till 

nackdelar.84 I det föreslagna paketet finns, bland annat, en förändring som innebär att en 

mer utbredd andrahandshandel med ankomst- och avgångstider ska kunna inrättas. Syftet 

med förslaget är bland annat att främja en sund konkurrens mellan operatörerna vid flyg-

platsen, men också en förhoppning att det genom att tillåta försäljning av ankomst- och av-

gångstider kan sprida ut avgångarna på dygnet.  

Förslaget innebär det ska bli möjligt att överföra landningsrättigheter, med eller utan eko-

nomisk kompensation mellan lufttrafikföretag, oavsett om aktörerna är besläktade eller 

inte. Flygplatspaketet lägger även uttryckligen till en tillåtelse att ge ekonomisk ersättning85 

vid byten mellan lufttrafikföretag. Tillägget med den ekonomiska kompensationen måste 

anses vara ganska väntad då kommissionen tidigare uttalat sig om att de inte hade några 

planer på att företa några rättsliga åtgärder mot sådana förfaranden.86 Vidare är flygplatspa-

ketets formulering också ett tecken på att kommissionen insett att en annan reglering av 

andrahandshandeln är av intresse. 

Detta förslag innebär, förutsatt att det blir antaget, att överföringar mellan två lufttrafikfö-

retag helt plötsligt blir tillåten och att de så kallade falska transaktionerna som nämns ovan 

förmodligen kommer att hamna under denna artikel istället. Artikeln som hanterar byten 

har fortfarande inget tillägg med att båda parter måste använda sig av de tider de erhåller 

vid bytet. Vilket alltså innebär att det fortfarande, enligt denna artikel, är tillåtet med de 

falska transaktionerna. Viktigt att nämna är också att ett antagande av detta förslag skulle 

innebära att utrycket falska transaktioner inte längre är korrekt, då det inte längre handlar 

om en falsk transaktion. På så sätt skulle problematiken med falska transaktioner undanrö-

jas genom att tillåta dem istället.  

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) yttrande sig om detta förslag den 

21 mars 2012.87 Kommittén ansåg att EU bör ha extra kontroll och övervaka konkurrensen 

                                                
84 KOM (2011) 827 slutlig. 

85 Eller annan form av ersättning, ex. en tjänst eller dylikt. 

86 Se avsnitt 3.5. 

87 Utkast till yttrande från facksektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället om 
”Flygplatspaketet”, TEN/475 – CESE/2012. 
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mellan flygbolag då det finns risk att otillbörlig konkurrens kommer att förekomma, detta 

gäller även förbund av flygbolag.  

Region kommittén har även de yttrat sig i frågan.88 Kommittén anser överlag att det är ett 

bra förslag i förhållande till den ökade efterfrågan som kommer att uppstå på unionens 

flygplatser. Kommittén uttrycker dock en oro för vilken eventuell påverkan regleringen 

kommer att ha på den regionala trafiken då de anser att det finns en risk att flygbolagen 

kommer att använda de ankomst- och avgångstider som förvärvats till att flyga kommersi-

ellt. Kommittén kräver därför att lämpliga åtgärder tas för att kunna trygga de regionala 

flygplatserna och rutterernas överlevnad. Utöver detta uttalar sig kommittén om att ett 

eventuellt utnyttjande av fördelningen av ankomst- och avgångstider kan uppstå genom att 

tiderna främst används till långdistanstrafik och önskar därför en något striktare reglering.89 

Kommitténs förslag är att en begränsningska införas för när tilldelade ankomst- och av-

gångstider får säljas. Detta för att förhindra risken att ansökningar om tider endast görs för 

att senare kunna sälja tiderna;   

Kommittén anser att det inte vore ändamålsenligt med en kostnadsfri tilldelning av ankomst- och avgångs-

tider om de sedan bara kan säljas. Flygbolagen bör få tillstånd att handla med ankomst- och avgångstider 

först när de kan visa att de tidigare regelbundet har utnyttjat tiderna.90 

Luftfartsverket bad i en remiss91 den 21 december 2011 om åsikter på flygplatspaketet. 

Bland de svar92 som inkommit finns positiva åsikter om det faktum att förslaget lägger vikt 

vid en ökad kapacitet på unionens flygplatser. Luftfartsverket anser vidare att det är lämp-

ligt att genom en samordnad insats försöka lösa kapacitetsbristen.93 Det uppmärksammas 

också att delar av förslaget skulle kunna leda till en förbättring av kapacitetsutnyttjandet på 

                                                
88 Regionkommittén, Utkast till yttrande från utskottet för territoriell sammanhållningspolitik om ”Flygplats-

paketet”, COTER-V-026. 

89 Regionkommittén, Utkast till yttrande från utskottet för territoriell sammanhållningspolitik om ”Flygplats-
paketet”, COTER-V-026, punkt 32. 

90 Regionkommittén, Utkast till yttrande från utskottet för territoriell sammanhållningspolitik om ”Flygplats-
paketet”, COTER-V-026, punkt 34.  

91 Transportstyrelsen, remiss av kommissionens förslag till förordning om fördelning av ankomst- och av-
gångstider vid flygplats och förslag till förordning om marktjänst, 2011-12-21. 

92 I skrivande stund har remissvaren ej publicerats, dock kommer detta göras inom kort på Transportstyrel-
sens hemsida. http://www.transportstyrelsen.se/. 

93 Remissvar från Swedavia, dnr: TSL 2011-6109, ankom 2012-01-29. 
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flygplatser i unionen samt även en juridisk klarhet i frågan om andrahandshandel.94 Bland 

remissvaren finns en oro över vad förslaget skulle kunna komma att innebära för regional-

flyglinjerna. Risken finns att dessa regionalflyg inte får tillgång till ankomst- och avgångsti-

der med bra anslutning till omvärlden. Den fördel flygplatspaketet innebär för stora lufttra-

fikföretag uppmärksammas, och det uttalas att förslaget endast skulle innebära förluster för 

Europas flygbolag, kunder samt anställda på flygplatsen i jämförelse med den nuvarande 

regleringen.95 Konkurrensverket har uttalat sig om att förslaget kan bidra till en mer mark-

nadsstyrt utnyttjande av ankomst- och avgångstider samt ge nytillträdande flygbolag en 

bättre möjlighet att komma in på marknaden. Konkurrensverket anser dock att förslaget 

bör utvärderas med beaktande av att den möjlighet som öppnas upp för större flygbolag 

med bra ekonomi att hålla mindre flygbolag borta från de mest attraktiva tiderna.96 

5.3 Mott MacDonald och European Union airport coordina-
tion association 

Den 23 januari 2012 gav Mott MacDonald och European union airport coordination association 

(ERA) tillsammans sin åsikt om det föreslagna flygplatspaketet. Mott MacDonald är en ut-

vecklingskonsult som hjälper till att utvärdera och komma med lösningar på flera olika om-

råden. Deras utlåtande är föga positivt. Bland annat hävdar de att a bad situation will be made 

worse. Studien granskar flygplatspaketet i sin helhet och är därmed inte fokuserat på endast 

andrahandshandeln. Mott MacDonald är kritisk till den bakgrundsfakta som sägs ligga 

bakom anledningen till flygplatspaketet och menar att det enligt deras beräkningar inte 

kommer att generera 75 000 nya jobb till personer inom unionen. Tvärt om så kommer de 

stora fördelarna att gå till länder och invånare utanför EU, något som får förmodas gå tvärt 

emot vad EU hade hoppats på. Vidare uttrycks en oro för de regionala flygen. Att det finns 

klara fördelar för stora flygbolag samt den kommersiella verksamheten är Mott MacDonald 

överens med EU om. Oron är, likt Region kommitténs, främst att små flygbolag och det 

regionala flyget ska ta alltför mycket stryk till förmån för större flygbolag och den kommer-

siella marknaden.  

                                                
94 Remissvar från Skyways, dnr: TSL 2011-6109, ankom 2012-01-29. 

95 Remissvar från Skyways dnr, TSL 2012-6109 ankom 2012-01-29 samt remissvar från Malmö Aviation dnr: 
2011-6109, ankom 2011-01-29. 

96 Remissvar från Konkurrensverket dnr: TSL, ankom 2012-01-29. 
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I början av mars 2012 valde ERA att gå ut med sin enskilda åsikt om flygplatspaketet97 där 

de även kommenterar alla föreslagna förändringar. ERA anser att en formalisering av en 

andrahandsmarknad är pragmatiskt och förståndigt, trots att en sådan marknad redan exi-

sterar på sina platser.98 De menar ytterligare att den föreslagna regleringen endast kommer 

att snabba på den redan minskande marknaden på regionala flyg.  

Det är tydligt att det finns en oro bland aktörer och intressenter på flygmarknaden gällande 

vad detta flygplatspaket kommer att innebära. Med tanke på att flertalet av intressenterna 

uttalat oro för liknande områden bör en viss försiktighet iakttagas. 

                                                
97 ERA position paper, Common rules for the allocation of slots at European Union airport 2011/0391, 

2012-05-06.  

98 Se avsnitt 4.3.1. 
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6 Analys 

6.1 Inledning 

Infrastrukturella frågor är generellt sett inte speciellt uppmärksammade. Detta då området 

är aningen komplicerat och inte heller särskilt utrett bland sakkunniga. Infrastrukturen är 

dock enormt viktig, utan den skulle den vardag vi alla är vana vid bli oändligt mycket svå-

rare. Infrastruktur är typiskt sett något som man gärna inte tänker på att den finns, trots att 

området infrastruktur rymmer väldigt många marknader. Denna uppsats behandlar luft-

fartsmarknaden och främst den förordning som EU skapat på fördelningen av ankomst- och 

avgångstider.  

Luftfartsmarknaden är enormt utbredd och kräver samverkan mellan olika flygplatser och 

medlemsländer för att fungera, något som naturligtvis leder till svårigheter för lagstiftaren. 

Frågeställningen inför denna uppsats är att diskutera vilka konsekvenser byte av ankomst- 

och avgångstider mellan flygbolag ger samt huruvida ett sådant byte är förenligt med syftet 

bakom förordningen. Vidare analyseras även huruvida främst flygplatspaketets förslag till 

förändring kring artikeln rörande andrahandshandel förbättrar uppnåendet av sagda syfte.  

Analysen kommer att delas upp i tre delar, där i första hand de lege lata diskuteras. Därefter 

diskuteras de lege ferenda analyseras och slutligen en sammanfattande diskussion. 

6.2 De lege lata 

Den gällande lagstiftningen på området i Europa är förordningen (EEG) 95/93. Formule-

ringen gällande andrahandshandel, särskilt byte, är knapphändig och öppnar upp för en rad 

olika tolkningar. Det måste anses vara av intresse för EU att se till att förordningar och dy-

likt är tydliga och tolkas på samma sätt i medlemsstaterna, i och med den knapphändiga 

formuleringen riskeras att medlemsländer tolkar och tillämpar regleringen på olika sätt. 

Frågan uppstår om detta är ett medvetet val av EU eller ej. EU har både blivit uppmärk-

sammade och själva uttalat att problemet med formuleringen uppmärksammats. Ett försök 

till att förändra förordningen och artikeln i fråga sköts effektivt ner av framför allt Storbri-

tannien. Det fanns uppenbarligen en stor oro hos Storbritannien för vad den föreslagna 

formuleringen skulle komma att innebära, speciellt på grund av det domslut som fram-

kommit genom Guernsey-case.  
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EU har tidigare och i gällande lagstiftning varit noga med att begränsa de rättigheter som 

finns till andrahandshandel, detta genom att endast tillåta överföringar mellan ”besläktade” 

lufttrafikföretag. Därmed har EU också varit intresserade av att stoppa alla försök att över-

föra utanför denna reglering. Förordningens nuvarande utformning misslyckas med detta 

då den inte explicit förbjuder de falska transaktioner som uppstår på marknaden. I detta hän-

seende kan förordningen framstå som tandlös och frågan om varför EU valt att reglera om 

byten i förordningen över huvud taget uppstår.  

I min mening fyller artikeln i nuläget ingen funktion, detta på grund av en rad olika pro-

blem; artikeln ger ingen ledning i vilka krav som finns på ett byte mer än att det ska vara 

just ett byte, en mot en. Detta innebär att så länge flygbolag A erhåller lika många ankomst- 

och avgångstider som flygbolag B gör vid bytet, kan bytet anses vara tillåtet enligt artikeln. 

Det faktum att flygbolag B kanske aldrig använder de tider som erhållits eller att en eko-

nomisk kompensation gick hand i hand med bytet spelar ingen roll för godkännandet av 

bytet då det inte finns några krav på samordnaren att undersöka sådant. Det är till och med 

så att samordnaren inte har något rätt enligt förordningen att stoppa sådana transaktioner. 

Det finns i nuläget inte någon möjlighet att hindra dessa transaktioner (som uppenbarligen 

inte uppfyller syftet med artikeln). Genom falska transaktioner kan flygboalgen hävda att 

ett byte görs men i grund och botten vidtas en förtäckt försäljning.  

Förtäckta försäljningar kan innebära problem både när det gäller insynen och öppenheten i 

lufttrafikverksamheten, något som alltså är mycket viktigt enligt förordningen. Det innebär 

också ett problem när flertalet av de tider som används vid falska transaktioner återvänder 

till reserven, eller helt enkelt inte används. Att öka effektiviteten på flygplatser i Europa är 

ett centralt mål med förordningen, hur en sådan effektivitet ökas när tider endast önskas 

från reserven för att kunna ge sig in på marknaden och byta till sig bättre tider är svårt att 

se. I slutändan återgår de värdelösa tiderna likväl till reserven, detta skapar naturligtvis en 

hel del extra arbete för samordnaren.  

6.3 De lege ferenda 
Flygplatspaketet öppnar upp för en helt ny marknad av andrahandshandel. Förslaget tillåter 

överföringar mellan olika flygbolag som inte är nära besläktade, något som alltså i de lege 

lata inte är tillåtet. Anledningen bakom detta är att effektivisera marknaden och att försöka 

förbättra en reglering som tidigare inte varit tillräcklig. Tillägget med att tillåta ekonomisk 

kompensation måste anses vara ganska väntad då kommissionen tidigare uttalat sig om att 
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det inte finns några planer på att företa några rättsliga åtgärder mot sådana förfaranden.99 

Samt att det också skulle bli väldigt svårt för en sådan marknad att fortsätta existera utan 

sådana kompensationer, en existens som IATA och även EU är måna om. Den förändring 

att överföringar mellan flygbolag ska vara tillåten är dock mer överaskande med tanke på 

det tydliga förbud som tidigare funnits i förordningen. Frågan är då om detta är en föränd-

ring till det bättre eller om samma eller nya problem uppstår. I detta fall kommer med 

största sannolikhet inte problemen med falska transaktioner uppstå då inget behov finns i 

att förtäcka överföringen när den är lagenlig. Dock finns en del andra orosmoment; 

transperensen och priserna.  

I och med detta förslag skulle det bli en relativt fri reglering av andrahandshandel. Dock 

finns vissa krav fortfarande på aktörerna, nämligen att en viss transparens vid förfaranden 

av andrahandshandel ska finnas. Detta innebär att flygbolagen ska meddela och informera 

samordnaren om vilken typ av ekonomisk kompensation som utgår, hur mycket pengar 

som växlar händer samt mellan vilka flygbolag överföringar eller byten sker. För det första 

kommer det att vara tidskrävande att få ett fungerande tillvägagångssätt vad gäller informe-

randet av samordnaren. Det kommer även att öka den arbetsbördan samordnaren har.  

Utöver detta kommer det att bli enormt svårt att kontrollera huruvida korrekta uppgifter 

ges, framförallt gällande ekonomisk ersättning, då det redan i nuläget är extremt svårt att få 

ur flygbolagen om sådan kompensation utgått eller ej. Detta trots att det även i nuläget inte 

finns något förbud mot en sådan ekonomisk kompensation. I nuläget hänvisar flertalet 

flygbolag som varit inblandade i byten eller falska transaktioner till att de inte vill uppge in-

formation om ekonomiska ersättningar då detta kan skada företaget. Flygbolagen vill 

ogärna berätta för övriga flygbolag hur mycket pengar de lägger ner på att få tider, detta ses 

som en form av företagshemligheter. Därav tvivlar jag på att förfarandet att hålla transakt-

ionerna transparenta och möjliggöra insyn för övriga aktörer uppskattas av flygbolagen. 

Problematiken med att kontrollera huruvida uppgifter som lämnas om ekonomisk kom-

pensation är också stor, tilläggas ska också att det finns andra sätt att kompensera på än 

med just ekonomiska medel, såsom exempelvis tjänster. En sådan kompensation blir om 

möjligt ännu svårare att kontrollera.  

Gällande prissättningen blir det enormt svårt för samordnaren att se till att marknaden hålls 

öppen. Svårigheter för små, mindre ekonomiskt starka flygbolag att hålla sig kvar på mark-

                                                
99 Se avsnitt 3.5. 
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naden kan uppstå. De svårigheter som finns i kontrollen bidrar till att priserna kan be-

stämmas relativt fritt mellan flygbolagen och att högre priser därmed kan tas ut. Ett värde 

som redan i nuläget är svårt att bestämma. Ett mindre flygbolag kan få svårt att stå emot 

erbjudanden från större flygbolag om att köpa upp deras ankomst- och avgångstider och 

därmed kan dessa köpas ut och marknaden bli mindre mångsidig.  

Frågan är då hur sund konkurrens kan bli när det är relativt uppenbart att regleringen i 

första hand gynnar de större bolagen på marknaden. Är det speciellt effektivt att bara ha en 

viss sorts aktörer på flygplatser som exempelvis Heathrow där det är hårt tryck på an-

komst- och avgångstiderna och ett stort värde finns i att erhålla rätt tid? I förlängningen 

skulle naturligtvis en lucka likt detta behöva täppas till vilket kommer att leda till en helt ny 

process med ändrade regler. Om en sådan rättelse görs för sent finns en risk att marknaden 

redan består av de större och mer slagkraftiga flygbolagen, tack vare grand-father rights blir 

det också svårt att ändra på detta. Detta ger inte heller speciellt bra förutsebarhet för aktö-

rerna på marknaden och en viss oro kan uppstå. Som bekant är förutsebarheten med lag-

stiftning en viktig komponent vid skapandet av förordningar och även nationell lagstift-

ning.  

6.4  Sammanfattande diskussion  
Det finns ett antal frågor som måste ställas; bör andrahandshandel vara tillåtet överhuvud-

taget? Om andrahandshandel ska vara tillåtet, i vilken utsträckning? Är flygplatspaketet (de 

lege ferenda) ett bra alternativ? 

Huruvida andrahandshandel med ankomst- och avgångstider ska vara tillåtet eller ej är de-

finitivt en fråga som bör diskuteras och som även är central för frågeställningen i denna 

uppsats. Som bekant är IATA väldigt måna om ett en sådan andrahandshandel finns, och 

de uppmuntrar till och med flygbolag att utnyttja möjligheten. Även EU har visat sig posi-

tiva, dock går de inte så långt som att uppmuntra aktörerna än. Av detta kan tydligt ses att 

allmänt sätt så finns det en positiv inställning till andrahandshandeln. Andrahandshandeln 

ökar effektiviteten på flygplatserna vilket är ett måste med den brist som finns på området. 

Trots en del ökat arbete för samordnaren samt en del problematik kring lagstiftning är för-

delarma ändå övervägande och det är knappast troligt att andrahandshandeln skulle förbju-

das eller försvinna. Andrahandshandeln bör därmed i fortsättningen vara tillåten. 

Då återstår att se hur fri denna andrahandshandel bör vara. Oavsett vilken lösning som 

väljs på ett problem så uppstår nästan alltid en negativ konsekvens, så är även i detta fall. 
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Den bästa lösningen är den lösning som innebär minst negativa konsekvenser i förhållande 

till mest positiva konsekvenser. Bland de valmöjligheter som finns och har varit aktuella är 

det främst förordningens utformning idag, flygplatspaketet samt det ursprungliga förslag på 

utformning från kommissionen som blev nedröstat100. Alla dessa alternativ har sina fördelar 

och nackdelar.  

Den ursprungliga utformningen är som sagt tidigare för tandlös, det finns inga egentliga re-

gleringar och risken för olika tillämpning i olika medlemsstater är enorm. När det gäller 

fördelar med denna utformning är det främst det faktum att den fungerat så länge som den 

har, nu har dock ett behov av tydligare reglering uppstått vilket innebär att det är svårt att 

kvarstå vid den nuvarande utformningen.  

Genom flygplatspaketet som nu är uppe som förslag öppnas marknaden upp ytterligare 

och vidgar alltså möjligheterna till överföringar, falska transaktioner och så vidare. Målet 

med denna utformning kan ses som ett försök att minska falska transaktioner genom att 

tillåta transaktionerna istället för att förbjuda dem. Den nya regleringen skulle innebära att 

det inte finns någon anledning att företa falska transaktioner då det faktiskt är tillåtet med 

överföringar och försäljningar av ankomst- och avgångstider. Den föreslagna ändringen in-

nebär alltså ingen hårdare reglering utan snarare en större valmöjlighet för flygbolagen. Det 

kan förefalla aningen konstigt att kommissionen varit så emot det faktum att försäljning av 

ankomst- och avgångstider ska vara tillåten tidigare för att sedan, enligt förslaget, tillåta det 

helt och fullt. Konsekvenserna med denna utformning kan endast spekuleras i då förslaget 

faktiskt inte blivit godkänt ännu. Vidare måste det också ses som en relativt radikal föränd-

ring i kommissionens och EU:s inställning till dessa förfaranden, vilket också kan leda till 

problem för de länder där det faktiskt inte är tillåtet med byten enligt nationell lagstiftning.  

Slutligen måste även det förslag101 som kommissionen framförde till uppdateringen (EG) 

794/2004 men som blev ändrat innan förslaget antogs; att reglera byten med ankomst- och 

avgångstider hårdare. Denna utformning skulle leda till ett mer reglerat förfarande där 

kryphål täpps igen. För att kunna följa den linje som finns bakom förordningens skapande 

bör detta anses som den mest lämpade lösningen, förordningen skulle fortfarande inte till-

låta försäljning av ankomst- och avgångtider vilket skulle innebära att dessa problem med en 

inre marknad på flygplatserna försvann helt. Detta utan att minska möjligheten att byta an-

                                                
100 Se avsnitt 3.5. 

101 KOM 2001/0335, se avsnitt 3.5. 
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komst- och avgångtider mellan flygbolag såvida det faktiskt är ett byte det är frågan om. I 

och med att EU har som mål att tiderna ska gå till de flygbolag som har bäst användning 

för tiderna bör detta ses som ett mer lämpligt förslag, speciellt med tanke på att det inte blir 

en så radikal omvändning som om överföringar helt plötsligt skulle tillåtas fritt.  

Det faktum att en ekonomisk kompensation är nästintill nödvändig för att det ska vara in-

tressant att byta tider gör att en sådan tillåtelse bör finnas med i förordningen. Naturligtvis 

kräver även denna utformning att samordnaren får ökad insyn i transaktionen och de 

summor pengar som överförs. Genom detta nås en gyllene medelväg mellan att faktiskt till-

låta all form av överföring och riskera att små flygbolag utesluts från marknaden helt samt 

att som i nuläget ha en alltför tandlös reglering.  

Genom att öppna upp markanden alltför mycket läggs mycket frihet hos aktörerna, en så-

dan frihet kan också innebära en möjlighet till missbruk. Det måste anses som relativt osä-

kert att ge en sådan frihet till aktörer som först och främst är ute efter att tjäna pengar. Det 

är ju knappt troligt att flygbolagen kommer att använda sin nyförvärvade frihet (förutsatt 

att flygplatspaketet går igenom) till att öka effektiviteten på flygplatsen, speciellt om det inte 

gynnar bolagen själva. 

I slutändan handlar det om enorma pengar som läggs ut på ankomst- och avgångstider 

både i ett första skede och när det gäller andrahandshandel. När det finns så slagkraftiga 

och rika aktörer som i detta fall måste det ses som riskabelt att låta dem få alltför fria tyglar. 

Risken är att det blir pengar som styr marknaden på riktigt vilket skulle kunna få förödande 

konsekvenser för framförallt mindre ekonomiskt starka lufttrafikföretag. Ett område som i 

nuläget är mycket komplicerat behöver strikta och tydliga riktlinjer för att kunna fungera på 

ett bra sätt, inte ökad frihet. Redan med de lege lata uppstår problem som missgynnar de 

små aktörerna på marknaden.102 Frågan som Europeiska Unionen måste ställa sig är 

huruvida man vill ha en frisläppt förordning med allt som det innebär eller om de vill ta sitt 

ansvar och styra upp området. 

                                                
102 Se avsnitt 4.3.2. 
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7 Slutsats 

Att andrahandshandeln med ankomst- och avgångstider är något som ökar effektiviteten på 

flygplatser är IATA och EU överens om. Det är därmed önskvärt att skapa en välfunge-

rande marknad. Syftet bakom förordningen är att effektivisera användandet av landnings-

rättigheter på unionens flygplatser samt att uppmuntra en sund konkurrens på flygplatser-

na. Tanken är även att förordningen ska tolkas på samma sätt oavsett medlemsland. Detta 

syfte uppfylls inte i nuläget då regleringen av andrahandshandeln, främst byten, är för vag. 

Rättsläget är osäkert i och med att regleringen möjliggör för flertalet olika tolkningar.  

I och med Flygplatspaketet hoppas EU kunna ge klarhet i frågan om andrahandshandeln. 

Dock misslyckas detta; visserligen ges klarhet i hur en andrahandshandel får gå till men för-

slaget innebär också en stor frihet på marknaden. En frihet som möjliggör för missbruk. 

Därför bör flygplatspaketet inte ses som en lösning på den nuvarande problematiken.  

Andrahandshandeln bör få existera, dock borde den vara strikt reglerad för att förebygga 

missbruk. Därför borde Kommissionens ursprungliga förslag på reglering av andrahands-

handeln anses vara den mest lämpliga utformningen.  
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