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Temats: Lūgumraksts Nr. 1507/2009, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais R. C., 
par iespējamām saskaņotām cenām lidsabiedrībām SLM un KLM lidojumiem 
no Amsterdamas uz Paramaribo (Surinama)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka lidsabiedrības SLM un KLM darbojas kā cenu kartelis 
lidojumos starp Amsterdamu un Paramaribo, un uzskata, ka lidojuma cenas ir pārāk augstas.
Viņam arī šķiet dīvaini, ka tikai SLM un KLM veic lidojumus uz Paramaribo, un viņš lūdz 
veikt izmeklēšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 29. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„ES aizliegums attiecībā uz karteļiem un cenu noteikšanas līgumiem ir ietverts Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 101. pantā, kas aizliedz līgumus starp uzņēmumiem un 
saskaņotas darbības, kuru mērķis vai rezultāts ir konkurences ierobežošana kopējā tirgū. 
Turklāt LESD 102. pants nosaka aizliegumu viena vai vairāku uzņēmumu dominējošā 
stāvokļa ļaunprātīgai izmantošanai iekšējā tirgū vai ievērojamā tā daļā. Šie noteikumi ir 
piemērojami vienīgi tad, ja minētajai rīcībai ir vai iespējams būs būtiska ietekme uz 
tirdzniecību dalībvalstu starpā. 
Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka tikai SLM un KLM veic lidojumus maršrutā 
Amsterdama–Paramaribo. Gaisa pakalpojumu līgums (GPL) starp Nīderlandi un Surinamu, 
t. i., līgums, kas izvirza noteikumus lidojumiem starp šīm divām valstīm, nosaka, ka katra no 
tām var izraudzīties līdz trim lidsabiedrībām. Citiem vārdiem sakot, no likumiskā viedokļa 
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attiecīgajā maršrutā ir iespēja darboties vairāk nekā diviem konkurentiem. Tomēr maršruta 
Amsterdama–Paramaribo pieprasījuma līmeņa un maršruta īpatnību dēļ (t. i., diezgan 
noslogots maršruts vasaras atvaļinājumu laikā un mazāk ienesīgs pārējā gadā) var būt 
sarežģīti šādā maršrutā iesaistīties un gūt peļņu arī trešajam konkurentam. Ņemot vērā šos 
apstākļus nav neparasti, ka neviena cita lidsabiedrība, izņemot SLM un KLM, neveic tiešos 
lidojumus no Amsterdamas uz Paramaribo. Patiesībā garos maršrutos ir diezgan plaši izplatīts, 
ka tiešos lidojumus veic ne vairāk kā divi uzņēmumi. Komisijai nav iespējas piespiest 
maršrutā iesaistīties trešajam uzņēmumam. Izvēle iesaistīties maršrutā ir lidsabiedrību izdarīta 
uzņēmējdarbības izvēle, kas cita starpā ir atkarīga no iespējamā pieprasījuma un ieguldījumu 
atgūšanas.
Pēc būtības lūgumraksta iesniedzējs ir norūpējies, ka iespējams pastāv SLM un KLM kartelis. 
Komisijai ir zināms, ka SLM un KLM 1993. gadā noslēdza sadarbības līgumu attiecībā uz 
lidojumiem maršrutā Amsterdama–Paramaribo. Tomēr 2006. gada martā šis līgums tika 
pārtraukts (sīkāku informāciju skatīt Nīderlandes konkurences iestādes (NMa) tīmekļa vietnē: 
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/index.asp).
Kā NMa norādīja savā 2006. gada 21. jūnija lēmumā (Nr. 3475-182, lieta 3475/VVR), SLM
un KLM ir apstiprinājušas, ka pēc viņu sadarbības pārtraukšanas abas turpināja darboties 
maršrutā Amsterdama–Paramaribo individuāli.
Secinājums
Iepriekš paskaidroto iemeslu dēļ Komisija, ņemot vērā esošo situāciju, neplāno uzsākt oficiālu 
izmeklēšanu.”


