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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1507/2009, του R. C., ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενο 
συντονισμένο καθορισμό των τιμών από τις αεροπορικές εταιρείες SLM και 
KLM για πτήσεις από το Άμστερνταμ στο Παραμαρίμπο (Σουρινάμ)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι αεροπορικές εταιρείες SLM και KLM έχουν προχωρήσει σε 
καθορισμό των τιμών όσον αφορά τους ναύλους των πτήσεων μεταξύ Άμστερνταμ και 
Παραμαρίμπο. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι τιμές ναύλων των εν λόγω πτήσεων είναι 
υπερβολικά υψηλές. Ο αναφέρων θεωρεί επίσης περίεργο το γεγονός ότι μόνο οι SLM και 
KLM πραγματοποιούν πτήσεις προς το Παραμαρίμπο. Ζητεί τη διενέργεια έρευνας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Η απαγόρευση από την ΕΕ των καρτέλ και των συμφωνιών καθορισμού των τιμών περιέχεται 
στο άρθρο 101 της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύονται οι συμφωνίες μεταξύ 
επιχειρήσεων και κάθε εναρμονισμένη πρακτική που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα 
τον περιορισμό του ανταγωνισμού εντός της κοινής αγοράς. Επιπλέον, το άρθρο 102 ΣΛΕΕ 
απαγορεύει την καταχρηστική εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις της 
δεσπόζουσας θέσης τους εντός της εσωτερικής αγοράς ή σημαντικού τμήματός της. Οι εν
λόγω διατάξεις ισχύουν μόνον εφόσον η επίδικη συμπεριφορά επηρεάζει ή είναι πιθανόν να 
επηρεάσει σημαντικά το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών.
Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι το δρομολόγιο Άμστερνταμ-Παραμαρίμπο 
εκτελείται μόνον από τις αεροπορικές εταιρείες SLM και KLM. Η συμφωνία αεροπορικών 
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υπηρεσιών (ASA) που συνήφθη μεταξύ των Κάτω Χωρών και του Σουρινάμ, ήτοι η 
συμφωνία που καθορίζει τους κανόνες για την πραγματοποίηση πτήσεων μεταξύ των δύο 
αυτών χωρών, προβλέπει ότι καθεμία από τις δύο αυτές χώρες μπορεί να προκρίνει έως και 
τρεις αεροπορικές εταιρείες. Με άλλα λόγια, υπάρχει περιθώριο, από νομικής άποψης, για 
την εκτέλεση του εν λόγω δρομολογίου από περισσότερες από δύο ανταγωνιστικές εταιρείες.
Εντούτοις, το επίπεδο της ζήτησης για το δρομολόγιο Άμστερνταμ-Παραμαρίμπο και οι 
ιδιαιτερότητες του δρομολογίου αυτού (δηλαδή το γεγονός ότι πρόκειται για ένα δρομολόγιο 
με μεγάλη κίνηση κατά την περίοδο των θερινών διακοπών και λιγότερο επικερδές τον 
υπόλοιπο χρόνο) ενδέχεται να καταστήσουν δύσκολη την είσοδο μιας τρίτης ανταγωνιστικής 
εταιρείας στο δρομολόγιο αυτό σε κερδοφόρα βάση. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν είναι 
αφύσικο που καμία άλλη αεροπορική εταιρεία πέραν των SLM και KLM δεν εκτελεί 
απευθείας πτήσεις από το Άμστερνταμ στο Παραμαρίμπο. Επί της ουσίας, είναι αρκετά 
σύνηθες σε δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων να μην εκτελούν απευθείας πτήσεις 
περισσότερες από δύο εταιρείες. Η Επιτροπή δεν μπορεί να εξαναγκάσει μια τρίτη εταιρεία 
να προχωρήσει σε έναρξη δρομολογίου. Η επιλογή έναρξης ενός δρομολογίου αποτελεί 
επιχειρηματική επιλογή των αεροπορικών εταιρειών, η οποία εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από 
την ενδεχόμενη ζήτηση και την απόδοση της επένδυσης.
Επί της ουσίας, ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο ύπαρξης 
εικαζόμενου καρτέλ μεταξύ των SLM και KLM. Η Επιτροπή είναι ενήμερη για το γεγονός 
ότι οι SLM και KLM προχώρησαν το 1993 σε σύναψη συμφωνίας συνεργασίας για πτήσεις 
στο δρομολόγιο Άμστερνταμ-Παραμαρίμπο. Εντούτοις, τον Μάρτιο του 2006 τερματίστηκε 
αυτή η συμφωνία (για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τον ιστότοπο της ολλανδικής αρχής 
ανταγωνισμού, της NMa: http://www.nmanet.nl/nederlands/home/index.asp) Όπως 
επισημάνθηκε από την NMa στην απόφασή της τής 21ης Ιουνίου 2006 (αριθ. 3475-182, 
υπόθεση 3475/VVR) οι SLM και KLM επιβεβαίωσαν ότι, μετά τη διακοπή της συνεργασίας 
τους, συνέχισαν αμφότερες να πραγματοποιούν μεμονωμένα το δρομολόγιο Άμστερνταμ-
Παραμαρίμπο.
Συμπέρασμα
Για τους λόγους που διευκρινίστηκαν ανωτέρω, η Επιτροπή δεν προτίθεται, στην παρούσα 
φάση, να κινήσει επίσημη έρευνα.


