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Tisk a informace 

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 53/06 

4. července 2006 

Rozsudek Soudu prvního stupně ve věci T-177/04 

easyJet Airlines Co. Ltd/Komise Evropských společenství 
 

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ  POTVRZUJE ROZHODNUTÍ KOMISE TÝKAJÍCÍ SE 
SPOJENÍ PODNIKŮ AIR FRANCE A KLM 

Domnívá se, že easyJet předloženými žalobními důvody neprokázala, že by se Komise 
dopustila zjevně nesprávného posouzení tím, že spojení podniků prohlásila za slučitelné se 

společným trhem 

Dne 11. února 2004 Komise přijala na základě nařízení o kontrole spojování podniků1 rozhodnutí 
prohlašující spojení společností Air France a Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV („KLM“) 
za slučitelné se společným trhem pod podmínkou dodržení závazků navržených účastníky tohoto 
spojení. 

easyJet Airline Co. Ltd („easyJet“), nízkonákladová letecká společnost, navrhovala u Soudu 
prvního stupně Evropských společenství zrušení uvedeného rozhodnutí. 

Soud zamítl všechny žalobní důvody, které easyJet předložila. 

Zaprvé se Soud domnívá, že vymezení trhu Komisí, podle kterého každé spojení mezi místem 
odletu a místem příletu přestavuje samostatný trh, je vhodné. Krom toho uvádí, že easyJet právně 
dostačujícím způsobem neprokázala, že se Komise dopustila zjevně nesprávného posouzení tím, že 
nevzala do úvahy i trhy, kde se působení Air France a KLM nepřekrývalo, jelikož tyto trhy easyJet 
jasně neoznačila. Vytvoření nebo posílení dominantního postavení ani odpovídající narušení 
hospodářské soutěže na uvedených trzích tedy nebylo prokázáno. 

 
1 Nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 ze dne 21. prosince 1989 o kontrole spojování podniků [Úř. věst. L 395, s. 1, 
v opraveném znění Úř. věst. 1990, L 257, s. 13, a ve znění nařízení Rady (ES) č. 1310/97 ze dne 30. června 1997 [Úř. 
věst. L 180, s. 1]. 



Zadruhé se Soud domnívá, že easyJet neprokázala, že se Komise dopustila zjevně nesprávného 
posouzení tím, že neprovedla analýzu posílení dominantního postavení spojeného podniku na trhu 
pořizování letištních služeb. Dále má za to, že easyJet nepředložila žádný důkaz, kterým by mohla 
prokázat, že Air France a KLM mohly jakýmkoli způsobem ovlivňovat Aéroports de Paris 
zejména v souvislosti s přidělováním letištních časů. 

Zatřetí má za to, že easyJet nepředložila důkaz, kterým by mohla prokázat, že došlo ke zjevně 
nesprávnému posouzení přičitatelnému Komisi, když letiště Roissy-Charles-de-Gaulle a Paris-Orly 
považovala za zastupitelná. 

Začtvrté se Soud domnívá, že se Komise nedopustila zjevně nesprávného posouzení účinků spojení 
podniků na potenciální hospodářskou soutěž. Zejména s ohledem na činnost, kterou Air France a 
KLM vyvíjejí ve dvou různých přestupních střediscích(hubech), tedy v Paříži a v Amsterodamu, 
má Soud za to, že easyJet neprokázala, že pokud by se spojení podniků neuskutečnilo, KLM by 
z Paříže mohla vyvíjet skutečný konkurenční tlak vůči Air France. 

Zapáté a nakonec se Soud domnívá, že easyJet nebyla schopná prokázat, že by nápravná opatření, 
především závazek Air France a KLM, že na neomezenou dobu postoupí různé letištní časy, 
nepostačovala pro odstranění vážných pochyb Komise o slučitelnosti spojení podniků se 
společným trhem. 

UPOZORNĚNÍ: Proti rozhodnutí Soudu lze podat ve lhůtě dvou měsíců od jeho 
doručení opravný prostředek omezený na právní otázky k Soudnímu dvoru. 

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soud prvního 
stupně. 

Dostupné jazyky: CS, DE, EN, ES, EL, FR, HU, IT, NL, PL, PT, SK, SL 

Úplný text rozsudku se nachází na internetové stránce Soudního dvora 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=CS&Submit=rechercher&numaff=T-177/04  

Obecně ho lze konzultovat od 12 hod SEČ v den vydání. 

Pro více informací kontaktujte prosím Balázse Lehóczkeho 
Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028 
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