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Suġġett: Petizzjoni Nru 1507/2009, imressqa minn R. C., ta’ nazzjonalità Olandiża, 
dwar l-allegat iffisar ta’ prezzijiet mil-linji tal-ajru SLM u KLM b’mod 
konġunt għal titjiriet minn Amsterdam lejn Paramaribo (is-Surinam)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-linji tal-ajru SLM u KLM ingħaqdu flimkien biex jikkontrollaw il-
prezzijiet għal titjiriet bejn Amsterdam u Paramaribo, u huwa tal-opinjoni li l-prezzijiet huma 
għoljin wisq. Huwa jsibha stramba wkoll li l-linji tal-ajru SLM u KLM biss itiru lejn 
Paramaribo u jixtieq li ssir investigazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.

Il-projbizzjoni, mill-UE, tal-ftehimiet dwar il-kontroll u l-iffissar tal-prezzijiet tinsab fl-
Artikolu 101 tat-TFUE, li jipprojbixxi l-akkordji bejn l-impriżi u l-prattiki miftiehma li
jkollhom bħala għan jew riżultat tagħhom ir-restrizzjoni tal-kompetizzjoni fi ħdan is-suq 
komuni. Barra minn hekk, l-Artikolu 102 tat-TFUE jimponi projbizzjoni tal-abbuż, minn 
impriża waħda jew iktar, minn pożizzjoni dominanti fi ħdan is-suq intern, jew fi ħdan parti 
sostanzjali tiegħu. Dawn id-dispożizzjonijiet japplikaw biss jekk il-kondotta inkwistjoni 
għandha jew x’aktarx ikollha effett sinifikanti fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri. 
Il-petizzjonant jilmenta li l-SLM u l-KLM biss joperaw fir-rotta Amsterdam–Paramaribo. Il-
Ftehima dwar is-Servizzi tal-Ajru (ASA) bejn il-Pajjiżi l-Baxxi u s-Surinam, jiġifieri l-
ftehima li tiffissa r-regoli għat-titjiriet bejn dawn iż-żewġ pajjiżi, tistipula li kull wieħed 
minnhom jista’ jaħtar sa tliet linji tal-ajru. Fi kliem ieħor, legalment, hemm lok għal aktar 
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minn żewġ kompetituri fuq ir-rotta inkwistjoni. Madankollu, il-livell tad-domanda għar-rotta 
bejn Amsterdam u Paramaribo u l-ispeċifiċitajiet ta’ dik ir-rotta (jiġifieri rotta li pjuttost 
tintuża ħafna fil-vaganzi tas-sajf li tagħmel inqas qligħ tul il-kumplament tas-sena) jistgħu 
jagħmluha diffiċli għal kompetitur terz biex jidħol għal tali rotta u jagħmel il-qligħ minnha. 
Taħt tali ċirkostanzi, huwa normali li l-ebda linja tal-ajru oħra għajr l-SLM u l-KLM ma tmur 
dirett minn Amsterdam għal Paramaribo. Infatti, fir-rigward tal-vjaġġi fuq distanzi twal, huwa 
pjuttost komuni l-fatt li mhux aktar minn żewġ kumpaniji joperaw titjiriet bla waqfien. Il-
Kummissjoni m’għandha l-ebda mezz biex iġġiegħel kumpanija terza biex tidħol f’rotta. L-
għażla li kumpanija tidħol f’rotta hija għażla ta’ negozju magħmula mil-linji tal-ajru, li 
tiddependi, fost affarijiet oħra, mid-domanda potenzjali u r-redditu fuq l-investiment.
F’linja ġenerali, il-petizzjonant huwa mħasseb dwar l-allegat akkordju li jista’ jkun hemm 
bejn l-SLM u l-KLM. Il-Kummissjoni hija konxja li fl-1993, l-SLM u l-KLM ikkonkludew 
ftehima ta’ koperazzjoni fir-rigward tat-titjiriet fuq ir-rotta Amsterdam–Paramaribo. 
Madankollu, din il-ftehima twaqqfet f’Marzu 2006 (għal aktar informazzjoni, ara l-websajt 
tal-awtorità għall-kompetizzjoni tal-Pajjiżi l-Baxxi, l-NMa: 
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/index.asp). Kif imsemmi mill-NMa fid-deċiżjoni 
tagħha tal-21 ta’ Ġunju 2006 (Nru 3475-182, kawża 3475/VVR), l-SLM u l-KLM 
ikkonfermaw li, wara li waqqfu l-koperattiva tagħhom, it-tnejn komplew jaħdmu fuq ir-rotta 
bejn Amsterdam u Paramaribo fuq bażi individwali.

Konklużjoni
Għar-raġunijiet imsemmija hawn fuq, il-Kummissjoni m’għandhiex l-intenzjoni, fis-
sitwazzjoni attwali, tiftaħ investigazzjoni formali. 


