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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1507/2009 af R. C., nederlandsk statsborger, om flyselskaberne 
SLM's og KLM's påståede fælles prisfastsættelse for flyvninger fra Amsterdam til 
Paramaribo (Surinam)

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at flyselskaberne SLM og KLM har indført priskarteller for flyvninger 
mellem Amsterdam og Paramaribo, og han mener, at billetpriserne er alt for høje. Han finder 
det også underligt, at kun SLM og KLM flyver til Paramaribo, og han ønsker en undersøgelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"EU's forbud mod karteller og prisfastsættelsesaftaler er indeholdt i artikel 101 i TEUF, som 
forbyder aftaler mellem virksomheder og samordnet praksis, som har til formål eller hensigt 
at begrænse konkurrence på det indre marked. Endvidere indføres der med artikel 102 i TEUF 
et forbud mod en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på det indre 
marked eller en væsentlig del deraf. Disse bestemmelser er kun gældende, hvis den benyttede 
adfærd har eller sandsynligvis vil have en væsentlig indvirkning på handlen mellem 
medlemsstater.  

Andrageren klager over, at det kun er SLM og KLM, som flyver på ruten mellem Amsterdam 
og Paramaribo. Luftfartsaftalen mellem Nederlandene og Surinam, dvs. den aftale, som 
fastsætter reglerne for flyvning mellem de to lande, forudsat at de hver især kan udpege op til 
tre luftfartsselskaber. Der er med andre ord retligt beset plads til mere end to konkurrenter på 



PE441.344 2/2 CM\816773DA.doc

DA

den relevante rute. Efterspørgslen på ruten mellem Amsterdam og Paramaribo og rutens 
beskaffenhed (dvs. en ret befærdet rute i sommerperioden, som er mindre rentabel resten af 
året) kan gøre det vanskeligt for en tredje konkurrent at komme ind på ruten på rentabel vis. 
Under sådanne omstændigheder er det ikke unormalt, at det kun er SLM og KLM, som flyver 
direkte fra Amsterdam til Paramaribo. Rent faktisk er det ret almindeligt på langdistanceruter, 
at der kun er to selskaber, som flyver uden mellemlanding. Kommissionen har ikke midler til 
at tvinge et tredje selskab til at komme ind på en rute. Valget om at komme ind på en rute er 
en forretningsmæssig beslutning, som træffes af luftfartsselskaber, bl.a. afhængigt af den 
potentielle efterspørgsel og afkastet.

Andrageren er generelt bekymret over, at SLM og KLM kan have dannet et kartel. 
Kommissionen er klar over, at SLM og KLM indgik en samarbejdsaftale om flyvninger på 
ruten mellem Amsterdam og Paramaribo i 1993. Der blev dog sat en stopper for denne aftale i 
marts 2006 (yderligere oplysninger findes på den nederlandske konkurrencemyndigheds 
(NMa's) websted: http://www.nmanet.nl/nederlands/home/index.asp).%20 NMa bemærkede i 
sin beslutning af 21. juni 2006 (nr. 3475-182, sag 3475/VVR), at SLM og KLM har bekræftet, 
at de begge efter at have afbrudt deres samarbejde fortsat var aktive på ruten mellem 
Amsterdam og Paramaribo hver for sig.

Konklusion

Af ovennævnte årsager agter Kommissionen ikke at indlede en officiel undersøgelse, som 
situationen er lige nu. "


