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és KLM légitársaságok Amsterdam–Paramaribo (Suriname) járatai 
tekintetében történő állítólagos árrögzítéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy az SLM és a KLM légitársaság rögzítette az Amsterdam-
Paramaribo (Suriname) járatok árait. A petíció benyújtója szerint az említett járat ára 
túlságosan magas. A petíció benyújtója továbbá furcsállja, hogy csak az SLM és a KLM indít 
járatot Paramaribóra. Vizsgálatot kér az ügyben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 29. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

A kartellek és árrögzítési megállapodások uniós tilalmát az EUMSz. 101. cikke rögzíti, 
amelynek értelmében tilos minden olyan vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt 
magatartás, amelynek célja vagy hatása a belső piacon belüli verseny korlátozása. Továbbá az 
EUMSz. 102. cikkében előírtak szerint tilos egy vagy több vállalkozásnak a belső piacon vagy 
annak jelentős részén meglévő erőfölényével való visszaélése. Az említett rendelkezések csak 
arra az esetre vonatkoznak, amikor a szóban forgó magatartásnak jelentős vagy várhatóan 
jelentős hatása van a tagállamok közötti kereskedelemre. 
A petíció benyújtója kifogásolja, hogy csak az SLM és a KLM üzemeltet járatokat az 
Amszterdam–Paramaribo útvonalon. A Hollandia és Suriname között létrejött légiközlekedési 
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szolgáltatási megállapodás (ASA) – azaz az említett két ország közötti légi közlekedésre 
irányadó szabályokat rögzítő megállapodás – előírja, hogy mindkét fél legfeljebb három 
légitársaságot jelölhet ki. Más szóval jogi szempontból van lehetőség arra, hogy a szóban 
forgó útvonalon kettőnél több versenytárs jelenjen meg. Ugyanakkor az Amszterdam–
Paramaribo útvonal iránti kereslet, valamint az útvonal sajátosságai (például a nyári 
szünidőben viszonylag forgalmas útvonal, az év többi részében azonban kevésbé 
jövedelmező) megnehezíthetik egy harmadik versenytárs nyereséges belépését erre a piacra. 
Adott körülmények között nem szokatlan, hogy az SLM és KLM kivételével egyetlen más 
légitársaság sem üzemeltet közvetlen járatot Amszterdam és Paramaribo között. Sőt, hosszú 
útvonalakon meglehetősen gyakori, hogy legfeljebb két légitársaság üzemeltet leszállás 
nélküli közvetlen járatokat. A Bizottságnak nem áll módjában egy harmadik társaságot arra 
kényszeríteni, hogy meghatározott útvonalon járatot indítson. Az egyes útvonalakon történő 
járatindítás a légitársaságok üzleti döntése, ami többek között a potenciális kereslettől és a 
befektetés megtérülésétől függ.
A petíció benyújtója alapvetően attól tart, hogy az SLM és a KLM esetlegesen kartellbe 
tömörül. A Bizottságnak tudomása van arról, hogy az SLM és a KLM 1993-ban 
együttműködési megállapodást kötött az Amszterdam–Paramaribo útvonalon közlekedő 
járatokra vonatkozóan. Az említett megállapodás azonban 2006 márciusában hatályát veszette 
(részletesebb tájékoztatásért lásd a holland versenyhatóság (NMa) weboldalát:  
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/index.asp). Amint azt az NMa 2006. június 21-i (a 
3475/VVRN. sz. ügyben hozott 3475-182. sz.) határozatában kifejti, az SLM és a KLM 
megerősítették, hogy együttműködésük befejeztével mindkét légitársaság egyéni alapon 
továbbra is aktív tevékenységet fejt ki az Amszterdam–Paramaribo útvonalon.
Következtetés
A fent ismertetett okokból adódóan a Bizottságnak jelen helyzetben nem áll szándékában 
hivatalos vizsgálatot indítani. 


