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av 23. juli 1992
om endring av forordning (EØF) nr. 3975/87 om fastsettelse av
framgangsmåten ved anvendelse av konkurransereglene på foretak
innen lufttransport(1)

RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap, særlig artikkel 87,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen(2),
under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(3),
under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(4), og
ut fra følgende betraktninger:
Forordning (EØF) nr. 3975/87(5) inngikk i en samlet rekke tiltak
som Rådet vedtok som første skritt mot gjennomføringen av det
indre marked på transportområdet. Forordningens
anvendelsesområde var derfor begrenset til internasjonal
lufttransport mellom flyplasser i Fellesskapet.
Kommisjonen har derfor i øyeblikket intet middel til å undersøke
på direkte vis tilfeller av antatt overtredelse av traktatens artikkel
85 eller 86, og har heller ikke myndighet til å gjøre vedtak eller
ilegge de sanksjoner som er nødvendige for å godkjenne avtaler
i henhold til artikkel 83 paragraf 3 og bringe til opphør de
overtredelser den fastslår når det gjelder innenlands transport i
en medlemsstat.

Lufttransport som i sin helhet finner sted innenfor en medlemsstat,
er nå underlagt Fellesskapets liberaliseringstiltak. Det er derfor
ønskelig å fastsette regler som gir Kommisjonen mulighet til, i
nært og løpende samarbeid med vedkommende myndigheter i
medlemsstatene, å treffe de tiltak som er nødvendige for
anvendelse av traktatens artikkel 85 og 86 på denne
lufttransportsektoren, når handelen mellom medlemsstatene kan
bli berørt.
Det er nødvendig å fastsette en sikker og klar juridisk ramme for
innenlands lufttransport i den enkelte medlemsstat og samtidig
sikre en ensartet anvendelse av konkurransereglene. Forordning
(EØF) nr. 3975/87 bør derfor få anvendelse også for denne
sektoren VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
I artikkel 1 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 3975/87 utgår ordet
«internasjonal».
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.
Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til
anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 23. juli 1992.
For Rådet
J. COPE
Formann

(1)

Følgende EF-rettsakt, offentliggjort i EFT nr. L 240 av 24.8.1992, s. 18,
er omhandlet EØS-komiteens beslutning nr. 3/94 av 8. februar 1994 om
endring av EØS-avtalens protokoll 21 om gjennomføring av
konkurranseregler for foretak, se EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 1 av 30.3.1994, s. 5.

(2)

EFT nr. C 225 av 30.8.1991, s. 9.

(3)

EFT nr. C 125 av 18.5.1992, s. 130.

(4)

EFT nr. C 169 av 6.7.1992, s. 13.

(5)

EFT nr. L 374 av 31.12.87, s. 1.

