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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 1507/2009, внесена от R. C., с нидерландско гражданство, 
относно предполагаемо съгласувано ценообразуване от страна на 
авиокомпаниите SLM и KLM за полетите от Амстердам до Парамарибо 
(Суринам)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че авиокомпаниите SLM и KLM са организирали 
ценови картел за полетите между Амстердам и Парамарибо, като е на мнение, че 
цените са прекалено високи. Той също така счита за странно, че само SLM и KLM 
осъществяват полети до Парамарибо и отправя искане да се проведе разследване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

Действащата в ЕС забрана на картелите и споразуменията за фиксиране на цени се 
съдържа в член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), 
който забранява споразуменията между предприятия и съгласуваните практики, които 
имат за своя цел или резултат ограничаването на конкуренцията в рамките на общия 
пазар. Освен това член 102 от ДФЕС налага забрана на злоупотреби с господстващо 
положение от страна на едно или няколко предприятия в рамките на вътрешния пазар 
или на съществена част от него. Тези разпоредби се прилагат само ако въпросното 
поведение има или би могло да има значителен ефект върху търговията между 
държавите-членки.
Вносителят на петицията се оплаква от това, че само SLM и KLM извършват полети по 
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маршрута Амстердам-Парамарибо. Спогодбата за въздушни съобщения (ASA) между 
Нидерландия и Суринам, т. е. споразумението, което определя правилата за въздушните 
полети между двете страни, предвижда възможността всяка страна да посочи до три 
авиокомпании. С други думи, от юридическа гледна точка по въпросния маршрут могат 
да извършват полети повече от две конкуриращи се авиокомпании. Търсенето на 
въздушни превози между Амстердам и Парамарибо обаче, както и особеностите на 
маршрута (т. е. значителна натовареност през летния сезон и понижена рентабилност 
през останалата част от годината) биха могли да затруднят печелившо участие на трети 
конкурент по този маршрут. При тези обстоятелства не е необичайно, че няма друга 
авиокомпания, освен SLM и KLM, която да извършва директни полети между 
Амстердам и Парамарибо. В действителност за дългите маршрути е твърде обичайно не 
повече от две авиокомпании да извършват непрекъснати полети. Комисията не 
разполага с възможности да принуди трети превозвач да извършва полети по който и да 
било маршрут. Това е въпрос на стопанска преценка от страна на авиокомпаниите, 
зависеща от фактори като потенциалното търсене и възвръщаемостта на инвестицията.
По същество вносителят на петицията изразява загриженост, че е възможно да 
съществува предполагаем картел между SLM и KLM. Комисията е осведомена, че през 
1993 г .  SLM и KLM са сключили споразумение за сътрудничество във връзка с 
полетите по маршрута Амстердам-Парамарибо. Споразумението обаче е прекратено 
през март 2006 г. (за повече информация вж. страницата в Интернет на нидерландския 
орган за защита на конкуренцията NMa:
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/index.asp). Както се отбелязва от NMa в 
решението му от 21 юни 2006 г. (№ 3475-182, дело 3475/VVR), SLM и KLM са 
потвърдили, че след като са прекратили сътрудничеството си, двете авиокомпании са 
продължили самостоятелно да обслужват маршрута Амстердам-Парамарибо.
Заключение
Поради причините, изложени по-горе, Комисията не възнамерява, при сегашното 
положение, да започва официално разследване.


