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Weinig gevolgen voor de mededinging
13.ÙVoordat partijen besloten op de betreffende markt
actief te worden, exploiteerde geen van hen vluchten
op de route Kopenhagen-Stockholm. Beide Luchtvaartmaatschappijen zijn derhalve nieuwe partijen op
de markt. Voorts hadden beide partijen relatief
kleine marktaandelen op de betrokken luchthavens
en waren zij derhalve niet in een positie om de mededinging te beperken of te vervalsen.
Voordelen voor de consument
14.ÙHet luchtverkeer op de route wordt thans gedomineerd door ~~n luchtvaartmaatschappij (SAS), die
dagelijks 18 retourvluchten (gedeelde vluchtnummers
met Lufthansa) uitvoert; het enige alternatief vormen
de bijna dagelijkse diensten van TAP. De voorgestelde joint venture biedt een reñel alternatief voor
passagiers die dit traject uit zakelijke overwegingen
of voor hun vrijetijdsbesteding met het vliegtuig
wensen af te leggen.
15.ÙPartijen voeren aan dat hun lagere tarieven de dominerende luchtvaartmaatschappij reeds hebben aange-

17.4.98

zet tot een vergelijkbare tariefverlaging op de route
Kopenhagen-Stockholm. Derhalve wordt gesteld dat
de voorgestelde joint venture zal leiden tot een algemene tariefverlaging en derhalve tot groei van de
markt, hetgeen de consument ten goede zal komen.
Tot slot voeren partijen aan dat hetzelfde, zij het in
mindere mate, geldt voor het vrachtvervoer.
DE COMMISSIE HEEFT IN DIT STADIUM NOG
GEEN STANDPUNT INGENOMEN OMTRENT DE
TOEPASBAARHEID VAN ARTIKEL 85 VAN HET
EG-VERDRAG

De Commissie verzoekt alle lidstaten en andere belanghebbenden binnen 30 dagen na de publicatie van
onderhavige bekendmaking op onderstaan adres hun
opmerkingen kenbaar te maken:
Europese Commissie
DG IV/D/2
Wetstraat 200
B-1049 Brussel.
Met deze publicatie gaat de periode van 90 dagen in
zoals bedoeld in artikel 5, lid 3, van Verordening
(EEG) van de Raad nr. 3975/87.

Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie
(Zaak nr. IV/M.1037 — Nomura/Blueslate)
(98/C 118/04)
(Voor de EER relevante tekst)

Op 17 november 1998 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovengenoemde aangemelde concentratie en ze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EEG)
nr.Ù4064/89 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is enkel beschikbaar in het
Engels en zal openbaar gemaakt worden na verwijdering van alle zakengeheimen. De tekst zal
verkrijgbaar zijn
—Ùop papier bij de verkooppunten van het Bureau voor Officiñle Publicaties der Europese
Gemeenschappen (zie lijst op de laatste omslagzijde);
—Ùin elektronische vorm in de ,,CEN’’-versie van de Celex-database, onder documentnummer
397M1037. Celex is het geautomatiseerde documentatiesysteem van het Europees gemeenschapsrecht; voor verdere informatie in verband met abonnementen, gelieve contact op te
nemen met
EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Telefoon: +352-2929Ø42Ø455, fax: +352-2929Ø42Ø763.

