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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1507/2009 dėl oro linijų bendrovių SLM ir KLM galimo
susitarimo dėl skrydžių iš Amsterdamo į Paramaribą (Surinamą) kainos, 
kurią pateikė Nyderlandų pilietis R. C.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad oro linijų bendrovės SLM ir KLM yra sudariusios kartelinį 
susitarimą dėl skrydžių iš Amsterdamo į Paramaribą kainų, ir mano, kad minėtų skrydžių 
bilietų kainos yra gerokai per didelės. Jam taip pat atrodo keista tai, kad į Paramaribą skraido 
tik oro linijos SLM ir KLM, todėl jis prašo ištirti šį atvejį.
2.
Priimtinumas
Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„ES draudimas sudaryti kartelinius susitarimus ir susitarimus dėl kainų nustatymo numatytas 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 101 straipsnyje, kuriame įmonėms 
draudžiama sudaryti susitarimus ir atlikti suderintus veiksmus, kurių tikslas ar poveikis yra 
vidaus rinkos konkurencijos ribojimas. Be to, SESV 102 straipsnyje numatytas draudimas 
vienai ar kelioms įmonėms piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi vidaus rinkoje arba 
didelėje jos dalyje. Šios nuostatos taikomos tik tuo atveju, jeigu toks elgesys turi arba gali 
turėti didelį poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai. 
Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad tik SLM ir KLM vykdo skrydžius maršrutu 
Amsterdamas–Paramaribas. Nyderlandų ir Surinamo oro susisiekimo susitarime, t. y. 
susitarime, kuriame nustatytos skrydžių minėtu maršrutu taisyklės, numatyta, kad kiekviena iš 
šių valstybių gali skirti iki trijų oro linijų skraidyti minėtu maršrutu. Kitaip tariant, teisiniu 
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požiūriu, minėtu maršrutu gali skraidyti dar dvi konkurencinės oro linijos. Tačiau dėl 
maršruto Amsterdamas–Paramaribas paklausos ir jo specifiškumo (t. y. per vasaros atostogas 
šis maršrutas gana apkrautas, o likusį laiką jis mažiau pelningas) trečiajam konkurentui 
pradėti juo pelningai skraidyti gali būti gana sudėtinga. Esant tokioms aplinkybėms, gana 
normalu, kad be SLM ir KLM, tiesiogiai iš Amsterdamo į Paramaribą neskraido jokios kitos 
oro linijos. Iš tiesų tai yra gana įprasta, kad tolimųjų skrydžių maršrutais tiesioginius 
skrydžius vykdo ne daugiau kaip dvi bendrovės. Komisija neturi galimybių priversti trečią 
bendrovę vykdyti skrydžius minėtu maršrutu. Pasirinkimas vykdyti skrydžius tam tikrais 
maršrutais yra verslo sprendimas, kurį priima oro linijų bendrovės, remdamosi (tarp kitų 
dalykų) galima paklausa ir investicijų grąža.
Iš esmės peticijos pateikėjui susirūpinimą kelia tai, kad SLM ir KLM gali būti sudariusios 
kartelinį susitarimą. Komisija yra informuota apie tai, kad 1993 m. SLM ir KLM sudarė 
bendradarbiavimo susitarimą dėl skrydžių maršrutu Amsterdamas–Paramaribas vykdymo. 
Tačiau šis susitarimas nutrauktas 2006 m. kovo mėn. (daugiau informacijos apie tai rasite 
Nyderlandų konkurencijos tarnybos (NMa) interneto svetainėje 
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/index.asp. Kaip Nyderlandų konkurencijos tarnyba 
pranešė 2006 m. birželio 21 d. sprendimu (Nr. 3475-182, byla Nr. 3475/VVR), SLM ir KLM 
patvirtino, kad nutraukusios savo bendradarbiavimą, abi oro linijos toliau individualiai vykdo 
skrydžius maršrutu Amsterdamas–Paramaribas.
Išvada
Esant dabartinei padėčiai, dėl pirmiau išvardytų priežasčių Komisija neketina pradėti 
oficialaus tyrimo.“ 


