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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1507/2009, adresată de R. C., de cetățenie olandeză, privind o 
presupusă politică de prețuri concertată între companiile aeriene SLM și 
KLM pentru zborurile de la Amsterdam către Paramaribo (Surinam)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că este vorba despre o politică de prețuri concertată între companiile 
aeriene SLM și KLM pentru zborurile Amsterdam-Paramaribo, întrucât prețurile acestor 
zboruri sunt mult prea ridicate. De asemenea, acesta consideră că este ciudat faptul că doar 
SLM și KLM zboară spre Paramaribo și solicită o investigație.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Interdicția comunitară în ceea ce privește cartelurile și acordurile de fixare a prețurilor este 
stipulată la articolul 101 din TFUE, care interzice acordurile dintre întreprinderi și practicile 
concertate care au ca obiect sau efect restricționarea concurenței pe piața comună. Mai mult, 
articolul 102 din TFUE interzice folosirea abuzivă a unei poziții dominante de către una sau 
mai multe întreprinderi pe piața internă sau o parte substanțială a acesteia. Aceste prevederi se 
aplică numai în cazul în care conduita în cauză are sau poate avea un efect semnificativ asupra 
schimburilor comerciale dintre statele membre.

Petiționarul reclamă faptul că SLM și KLM sunt singurele companii aeriene care asigură 
zborul pe ruta Amsterdam-Paramaribo. Acordul privind serviciile aeriene (ASA) dintre Țările 
de Jos și Surinam, adică acordul care stabilește regulile privind zborurile între cele două țări,
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prevede că fiecare dintre ele poate să desemneze până la trei companii aeriene. Cu alte 
cuvinte, din punct de vedere juridic, pot exista mai mult de doi concurenți pe ruta în cauză. Cu 
toate acestea, nivelul cererii pe ruta Amsterdam-Paramaribo și particularitățile rutei respective 
(i.e. o rută destul de aglomerată în perioada vacanței de vară, care este mai puțin profitabilă în 
restul anului) fac mai dificil accesul unui al treilea concurent la această rută, în condiții 
profitabile. În aceste circumstanțe, nu este anormal ca nicio altă companie aeriană în afară de 
SLM și KLM să efectueze zboruri directe între Amsterdam și Paramaribo. De altfel, este un 
fapt obișnuit ca pentru cursele pe distanțe lungi să opereze non-stop nu mai mult de două 
companii. Comisia nu dispune de niciun mijloc pentru a obliga o a treia companie să pătrundă 
pe o anumită rută. Această opțiune este una comercială și aparține companiilor aeriene, în 
funcție de, între altele, potențialul cererii și rentabilitatea investiției.
În fond, petiționarul este îngrijorat de faptul că ar exista un presupus cartel între SLM și
KLM. Comisia cunoaște faptul că, în 1993, SLM și KLM a încheiat un acord de cooperare 
privind zborurile pe ruta Amsterdam-Paramaribo. Cu toate acestea, acordul a încetat în martie 
2006 (pentru mai multe informații, a se vedea pagina de internet a autorității olandeze pentru 
concurență, NMa: http://www.nmanet.nl/nederlands/home/index.asp). După cum precizează 
NMa în decizia sa din 21 iunie 2006 (nr. 3475-182, cauza 3475/VVR), SLM și KLM au 
confirmat că, după ce au încetat cooperarea, ambele companii au continuat să fie active pe 
ruta Amsterdam-Paramaribo, pe cont propriu.
Concluzie
Având în vedere motivele explicate mai sus, Comisia nu intenționează, în situația actuală, să 
deschidă o anchetă oficială.


