C 118/4

FIÚ

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Vähäinen vaikutus kilpailuun
13.ÙEnnen kyseisille markkinoille tuloa kumpikaan sopimuspuolista ei ole liikennöinyt reitillä. Niinpä molemmat lentoyhtiöt ovat uusia markkinatulokkaita.
Lisäksi sopimuspuolten markkinaosuudet kyseessä
olevilla lentokentillä ovat melko vaatimattomat eivätkä ne sen vuoksi pysty rajoittamaan tai vääristämään kilpailua.
Etu kuluttajille
14.ÙReitillä on tällä hetkellä määräävässä asemassa yksi
lentoyhtiö (SAS), joka lentää 18 edestakaista lentoa
(yhteistunnuksin Lufthansan kanssa), ja ainoa vaihtoehto on TAP:n lähes päivittäin tarjoamat palvelut.
Ehdotettu yhteisyritys tarjoaa todellisen vaihtoehdon
liike- ja lomamatkustajille.
15.ÙSen jälkeen kun sopimuspuolet laskivat hintojaan, on
määräävässä asemassa oleva lentoyhtiö sopimuspuolten mukaan myös laskenut hintojaan Kööpenhaminan ja Tukholman välisellä reitillä. Tämän vuoksi
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ehdotetun yhteistyön katsotaan johtavan yleiseen
hintojen laskuun ja siten markkinoiden kasvamiseen,
josta on etua kuluttajille. Sopimuspuolten mukaan
sama koskee rahtiliikennettä, tosin pienemmässä mittakaavassa.
KOMISSIO EI OLE TÄSSÄ VAIHEESSA OTTANUT
KANTAA EY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 85 ARTIKLAN SOVELTAMISEEN

Komissio kehottaa jäsenvaltioita ja muita, joiden
etua asia koskee, lähettämään mahdolliset huomautuksensa 30 päivän kuluessa tämän tiedonannon julkaisemisesta seuraavaan osoitteeseen:
Euroopan komissio
Pääosasto IV/D/2
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussell
Tämä julkaiseminen aloittaa neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 3975/87 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 90 päivän määräajan.

Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää
(Tapaus N:o IV/M.1037 – Nomura/Blueslate)
(98/C 118/04)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Komissio päätti 17. marraskuuta 1997 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 4064/89 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti
sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:
—Ùpaperipainoksena Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston myyntitoimistoista
(ks. luettelo viimeisellä sivulla),
—Ùelektronisessa muodossa Celex-tietokannan CEN-versiona asiakirjanumerolla 397M1037.
Celex on Euroopan yhteisön oikeuden asiakirjojen automaattinen käsittelyjärjestelmä;
lisätietoja tilauksista osoitteella:
EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Puhelin: (352) 29Ø29-424Ø55, telekopio: (352) 29Ø29-427Ø63

