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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 3976/87 av
14. desember 1987 om anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3
på visse grupper av avtaler og samordnet opptreden innen
lufttransport(1), sist endret ved tiltredelsesakten for Østerrike,
Finland og Sverige, særlig artikkel 3,

etter samråd med Den rådgivende komité for konkurransesaker
på lufttransportens område,

etter offentliggjøring av utkast til forordning(2) og

ut fra følgende betraktninger:

(1) I henhold til kommisjonsforordning (EØF) nr. 1617/93(3),
endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og
Sverige, får traktatens artikkel 85 nr. 3 anvendelse på avtaler
mellom lufttransportforetak, på beslutninger truffet av
sammenslutninger av lufttransportforetak og på samordnet
opptreden mellom slike lufttransportforetak som bl.a. har
som siktemål tilrettelegging av tariffkonsultasjoner om
transport av passasjerer med bagasje og av gods ved
ruteflyging mellom lufthavner i Fellesskapet.

(2) To grunnleggende forhold har vært utslagsgivende for
vedtakelsen av en unntaksforordning med hensyn til
tariffkonsultasjoner om frakt av gods:

- på den ene side behovet for å gi foretakene tid til å
tilpasse seg innføringen av konkurranse,

- på den annen side behovet for å bidra til at interlining-
vilkår blir alminnelig godtatt, noe som vil komme både
transportører og brukere til gode.

(3) Når det gjelder det første forholdet, bør det fastslås at etter
vedtakelsen av forordning (EØF) nr. 3976/87 har foretakene
hatt åtte år til å tilpasse seg en situasjon med sterkere
konkurranse. Ved rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av
23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter
innenfor Fellesskapet(4), endret ved tiltredelsesakten for
Østerrike, Finland og Sverige, er det for øvrig fastsatt at
markedsadgangen skal liberaliseres fullstendig fra 1. april
1997.

(4) Det burde være tilstrekkelig med en slik periode for å
tilpasse seg de nye markedsvilkår, og en forlengelse av den
er ikke lenger berettiget.

(5) Når det gjelder interlining, må følgende forhold tas i
betraktning:

- Etter de opplysninger og den dokumentasjon som er
gitt av luftfartsselskapene og Det internasjonale
luftfartsforbund, er ratene som følger av
tariffkonsultasjoner, opptil 70 % høyere enn
markedsprisene. Dette fører særlig til at forsendelser
som omfattes av interlining-avtaler, foretas til rater
som er forhandlet fram mellom avsenderne og
transportørene eller deres representanter, og som ikke
står i noe reelt forhold til de rater som følger av
tariffkonsultasjonene. Det er således fastslått at in-
terlining i visse tilfeller bygger på rater som ligger mer
enn 50 % under dem som bestemmes under
konsultasjonene.

- Det er også fastslått at luftfartsselskaper som ikke
deltar i tariffkonsultasjoner, likevel driver
fraktvirksomhet på grunnlag av interlining-avtaler.

- I henhold til opplysninger gitt av luftfartsselskapene
har andelen av forsendelser innenfor Fellesskapet som
omfattes av interlining-avtaler, sunket fra 30 % i 1991
til 11 % ved utgangen av 1994. For visse selskaper er
dette tallet mindre enn 2 %.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 190 av 31.7.1996, s. 11, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/96 av 27. november 1996
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 374 av 31.12.1987, s. 9.

(2) EFT nr. C 322 av 2.12.1995, s. 15.

(3) EFT nr. L 155 av 26.6.1993, s. 18.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1523/96

av 24. juli 1996

om endring av forordning (EØF) nr. 1617/93 om anvendelse av traktatens
artikkel 85 nr. 3 på visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet
opptreden som gjelder felles planlegging og samordning av ruteplaner,

felles drift, tariffkonsultasjoner om transport av passasjerer og gods ved
ruteflyging og fordeling av tidsluker i lufthavnene(*)

(4) EFT nr. L 240 av 24.8.1992, s. 8.
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- I visse tilfeller blir de svært høye tariffer som ble
fastsatt under tariffkonsultasjonene, gjort gjeldende
overfor avsenderne selv når det ikke foreligger inter-
lining.

- Visse luftfartsselskaper har under tariffkonsul-
tasjonene forsøkt å reformere systemet for fastsettelse
av tariffene og å innføre lavere tariffer, men uten å
lykkes.

(6) På bakgrunn av disse forholdene synes tariffkonsultasjoner
ikke lenger å være et nødvendig bidrag til at de alminnelige
vilkår for interlining godtas. Slike konsultasjoner fører
framfor alt til at det blir fastsatt høye tariffer på bekostning
av brukerne, og er ikke lenger av grunnleggende betydning
for at interlining skal virke, tatt i betraktning at det dreier
seg om et lite antall avtaler som er inngått hovedsakelig på
bilateralt grunnlag.

(7) Tariffkonsultasjoner om frakt av gods bør derfor unntas fra
virkeområdet til forordning (EØF) nr. 1617/93.

(8) Det bør fastsettes en frist for endring av de avtaler og de
former for samordnet opptreden som er berørt -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 1617/93 gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 1 skal tredje strekpunkt lyde:

«- tilrettelegging av tariffkonsultasjoner om transport av
passasjerer med bagasje ved ruteflyging mellom
lufthavner i Fellesskapet,».

2) I artikkel 4 gjøres følgende endringer:

a) Overskriften skal lyde:

«Særlige vilkår for tariffkonsultasjoner om transport
av passasjerer».

b) I nr. 1 gjøres følgende endringer:

i) Innledningen skal lyde:

«Unntaket for tilrettelegging av tariff-
konsultasjoner om transport av passasjerer får
anvendelse bare dersom»,

ii) bokstav a) skal lyde:

«a) deltakerne ikke drøfter annet enn flytakster
som betales av brukerne direkte til en
deltakende transportør eller til
vedkommendes agenter som vederlag for
transport av passasjerer på en ruteflyging,
samt vilkårene knyttet til disse takstene og
ratene. Konsultasjonene skal ikke omfatte
den kapasitet som tariffene skal gjelde for,»,

iii) bokstav c) skal lyde:

«c) tariffene for transport av passasjerer som
omfattes av konsultasjonene, anvendes av
de deltakende luftfartsselskapene uten
forskjellsbehandling av passasjerer på
grunnlag av nasjonalitet eller bosted i
Fellesskapet,»,

iv) bokstav e) skal lyde:

«e) konsultasjonene ikke binder deltakerne, noe
som innebærer at deltakerne etter
konsultasjonene beholder retten til å han-
dle uavhengig med hensyn til tariffer for
transport av passasjerer,».

Artikkel 2

Eksisterende avtaler og former for samordnet opptreden kan
endres senest 30. juni 1997 for å bringes i samsvar med denne
forordning.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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, 24. juli 1996.

For Kommisjonen

Karel VAN MIERT

Medlem av Kommisjonen


