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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1507/2009, którą złożył R.C. (Holandia) w sprawie domniemanej 
zmowy cenowej linii lotniczych SLM i KLM w odniesieniu do lotów
z Amsterdamu do Paramaribo (Surinam)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że linie lotnicze SLM i KLM tworzą kartel cenowy
w odniesieniu do lotów między Amsterdamem i Paramaribo; według niego opłaty są 
zdecydowanie zbyt wysokie. Za dziwne uznaje on też to, że tylko linie SLM i KLM latają do 
Paramaribo, i domaga się dochodzenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Unijny zakaz karteli i ustalania cen jest zapisany w art. 101 TFUE, na mocy którego
zabronione jest zawieranie porozumień między przedsiębiorstwami i stosowanie praktyk 
uzgodnionych, których celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji na wspólnym rynku.
Ponadto w art. 102 TFUE wprowadzono zakaz nadużywania przez jedno przedsiębiorstwo lub 
większą ich liczbę pozycji dominującej na rynku wewnętrznym lub na znacznej jego części. 
Postanowienia te mają zastosowanie tylko wówczas, gdy rozpatrywane działanie ma lub może 
mieć znaczący wpływ na handel między państwami członkowskimi.
Składający petycję skarży się, że tylko linie SLM i KLM latają na trasie 
Amsterdam-Paramaribo. Zgodnie z umową o komunikacji lotniczej między Holandią
a Surinamem, tj. umową, w której ustala się zasady przelotów między tymi dwoma krajami, 
każda ze stron może wyznaczyć do trzech linii lotniczych. Innymi słowy, w sensie prawnym 
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na tej trasie jest miejsce dla więcej niż dwóch podmiotów konkurujących. Jednak poziom 
popytu w przypadku trasy Amsterdam–Paramaribo i jej specyfika (tj. trasa dość oblegana
w czasie letnich wakacji, która jest mniej zyskowna przez resztę roku) mogłyby utrudniać 
trzeciemu podmiotowi konkurującemu wejście na trasę w korzystny sposób. W takich 
okolicznościach nie jest niczym nadzwyczajnym to, że oprócz SLM i KLM żadna inna linia 
lotnicza nie lata bezpośrednio z Amsterdamu do Paramaribo. W rzeczywistości w przypadku 
dalekich tras dość powszechne jest to, że nie więcej niż dwa przedsiębiorstwa obsługują 
przeloty bezpośrednie. Komisja nie dysponuje środkami, aby zmusić trzecie przedsiębiorstwo 
do wejścia na jakąś trasę. Decyzja o wejściu na trasę to decyzja biznesowa podejmowana 
przez linie lotnicze między innymi w zależności od potencjalnego popytu i zwrotu
z inwestycji.
W istocie składający petycję jest zaniepokojony tym, że SLM i KLM mogły utworzyć 
rzekomy kartel. Komisja zdaje sobie sprawę, że SLM i KLM zawarły w 1993 roku umowę 
dotyczącą przelotów na trasie Amsterdam–Paramaribo. Umowę tę jednak rozwiązano
w marcu 2006 r. (więcej informacji na stronie internetowej NMa, holenderskiego organu
ds. konkurencji: http://www.nmanet.nl/nederlands/home/index.asp). Zgodnie z informacjami 
podanymi w decyzji NMa z dnia 21 czerwca 2006 r. (nr 3475-182, sprawa 3475/VVR) SLM
i KLM potwierdziły zaprzestanie współpracy i kontynuowanie indywidualnej działalności na 
trasie Amsterdam–Paramaribo.
Wniosek
Z przyczyn wyjaśnionych powyżej Komisja nie zamierza w obecnej sytuacji wszczynać 
oficjalnego dochodzenia.


