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Європейський інформаційно-дослідницький центр створено з метою  надання народним 

депутатам України інформації, яка може бути використана ними у законотворчій діяльності. 

Діяльність Європейського інформаційно-дослідницького центру здійснюється в рамках 

програми USAID "Рада: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське 

представництво", що виконується Фондом "Східна Європа". Більше про центр на сайті 

http://euinfocenter.rada.gov.ua/ 
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Резюме 

1. Дерегулювання та лібералізація ринку авіаперевезень  

Дерегулювання ринку авіаперевезень — зняття функціональних обмежень на діяльність 

національних авіакомпаній. Процес дерегулювання розпочався у 1978 році із набуттям 

чинності Закону США «Про дерегуляцію авіаперевезень». Це призвело до значного зростання 

конкуренції, зниження тарифів, розвитку низькобюджетних авіакомпаній, появи хабової 

моделі перевезень та нових форм співпраці авіакомпаній. Наступним етапом дерегулювання 

став процес лібералізації ринку — поступове зняття обмежень доступу до міжнародних 

ринків (спільний авіаційний простір), посилення міжнародної конкуренції, консолідації 

авіаперевізників та створення дочірніх авіакомпаній.1 

Незважаючи на те, що світовий ринок авіаперевезень є 

динамічним, процеси лібералізації притаманні лише 

окремим його частинам, тобто окремим національним та 

регіональним ринкам. Процеси лібералізації характерні 

окремим двостороннім відносинам. Приміром, 2007 року 

була підписана «Угода про відкрите небо» щодо 

повітряного сполучення між державами-членами ЄС та 

США.2  

Однак роль, яку відіграє лібералізація ринку 

авіаперевезень, не варто перебільшувати. По-перше, цей 

процес відбувся не в усіх країнах. По-друге, навіть у тих 

країнах, де спостерігається зменшення державного контролю, сфера авіаперевезень все 

одно залишається регульованою як на національному, так і на міжнародному рівнях.3 

На міжнародному рівні транскордонні права щодо авіаперевезень залежать від 

двосторонніх угод про авіаперевезення (air transport agreement). Це випливає із Чиказької 

конвенції, яка регламентує польоти цивільних повітряних суден у міжнародному та 

національному повітряному просторах задля забезпечення їхньої ефективності і безпеки.4  

На національному рівні більшість розглянутих країн мають загальне законодавство щодо 

конкуренції, яке застосовується до повітряного транспорту; і не мають спеціального 

конкурентного законодавства у сфері авіаперевезень (Албанія, Австрія, Бельгія, Грузія, Данія, 

Норвегія, Угорщина, Фінляндія). 

2. Регулювання та захист конкуренції 

Розвиток галузі авіаперевезень характеризується трьома тенденціями: 

1. Гібридизація бізнес-моделей після появи недорогих перевізників (low-cost). 

2. Консолідація та утворення альянсів авіаперевізників. 

3. Фінансові ризики та можливість втручання уряду.5 

У 1985 р. в Ірландії була створена низькобюджетна авіакомпанія Ryanair. В умовах зняття 

державного контролю за авіаперевезеннями в Європі авіакомпанії такого типу стали досить 

                                                           
1 Смерічевський С.Ф., Михальченко І.Г. Особливості трансформації світового ринку авіаційних перевезень — https://bit.ly/2rwOnFs    
2 Смерічевський С.Ф., Михальченко І.Г. Особливості трансформації світового ринку авіаційних перевезень — https://bit.ly/2rwOnFs    
3 ICAO Compendium of Competition Policies and Practices — https://www.icao.int/sustainability/Compendium/Pages/default.aspx  
4 Конвенція про міжнародну цивільну авіацію — http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_038/page?text=%E4%EE%E4%E0%F2  
5 Executive Summary of the discussion on Airline Competition — https://bit.ly/2wrWmII  

https://bit.ly/2rwOnFs
https://bit.ly/2rwOnFs
https://www.icao.int/sustainability/Compendium/Pages/default.aspx
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_038/page?text=%E4%EE%E4%E0%F2
https://bit.ly/2wrWmII
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популярними і в 2006 році їх кількість становила більше 60. Якщо в 1998 р. низькобюджетні 

авіакомпанії володіли 5% європейського ринку, в 2003 р. — 12%, то в 2008 р. — 30%.6 Успіх 

низькобюджетних авіакомпаній вплинув на розвиток класичних перевізників.7 

Відповідно до висновків Організації економічного співробітництва та розвитку, конкуренція 

на ринку авіаперевезень пов'язана з такими ключовими бар'єрами: 

1. Доступ до слотів для аеропортів (структурні бар'єри).  

2. Стратегії авіакомпаній щодо лояльності та ціноутворення (стратегічні бар'єри). 

Доступ до злітно-посадкових слотів у перевантажених аеропортах може стати ключовою 

перешкодою для конкуренції авіакомпаній. Експерти ОЕСР підкреслюють необхідність 

впровадження конкурентних правил управління надмірною завантаженістю та готовності урядів 

запровадити ринкові механізми в системі розподілу слотів, щоб забезпечити більш ефективне 

використання цього дефіцитного ресурсу. Схеми лояльності авіакомпаній (frequent flyer programs) 

також є потенційними перешкодами для зміни авіаперевізника. Тим не менше, захист конкуренції 

від схем лояльності авіакомпаній є не поширеним явищем (через складність вимірювання їхнього 

впливу на конкуренцію).  

Найбільш розповсюдженими стратегіями росту конкурентоздатності є: 

1. Асоціативні форми організації управління у вигляді стратегічних союзів (альянсів) 

авіаперевізників, з якими пов'язують здатність авіаперевізників забезпечити єдиний 

рівень якісних послуг та створити широку мережу обслуговування по всьому світу.  

2. Бюджетні авіакомпанії low-cost утримують свій сегмент ринку шляхом 

максимального скорочення затрат.8  

3. Міжнародні організації 

Організації, які беруть участь в узгодженні конкурентної політики у сфері авіаперевезень 

різних держав шляхом проведення дебатів та обміну досвідом між регуляторами з питань 

конкуренції:9 

 Світова організація торгівлі (World Trade Organization) 

 Організація економічного співробітництва та розвитку (Organisation for Economic Co-

operation and Development) 

 Конференція ООН з торгівлі та розвитку (UN Conference on Trade and Development) 

 Міжнародна мережа з питань конкуренції (International Competition Network) 

 Європейська мережа з питань конкуренції (European Competition Network) 

 Міжнародна організація цивільної авіації (International Civil Aviation Organization) 

 Міжнародна асоціація повітряного транспорту (International Air Transportation Association) 

Сполучені Штати Америки 

1. Дерегулювання та лібералізація ринку авіаперевезень 

У 1978 році в США розпочався процес дерегулювання ринку авіаперевезень. Було 

підписано Закон «Про дерегуляцію авіаперевезень»,10 особливостями якого стали:  

1. Зростання конкуренції (вільний вхід на ринок потенційних учасників). 

2. Сертифікація значної кількості нових перевізників. 

3. Цінова конкуренція (зниження тарифів). 

                                                           
6 Analyses of the European air transport market — https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/doc/abm_report_2008.pdf  
7 Смерічевський С.Ф., Михальченко І.Г. Особливості трансформації світового ринку авіаційних перевезень — https://bit.ly/2rwOnFs    
8 Кравченко М. Регулювання та розвиток конкуренції авіаперевізників світу та України — http://www.economy.in.ua/pdf/8_2011/42.pdf 
9 International Organizations — https://www.icao.int/sustainability/Compendium/Pages/II-Practices-InternationalOrganizations.aspx  
10 Airline Deregulation Act — https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-92/pdf/STATUTE-92-Pg1705.pdf  

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/doc/abm_report_2008.pdf
https://bit.ly/2rwOnFs
http://www.economy.in.ua/pdf/8_2011/42.pdf
https://www.icao.int/sustainability/Compendium/Pages/II-Practices-InternationalOrganizations.aspx
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-92/pdf/STATUTE-92-Pg1705.pdf
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Позитивний ефект: збільшилися обсяги пасажирських перевезень (з 250 млн пасажирів у 

1978 р. до 600 млн — у 1998 р.). Негативний ефект: дерегулювання призвело до 

нестабільності на ринку авіаперевезень. Три авіакомпанії з великої шістки збанкрутували 

(Eastern, TWA, Pan American), три — консолідувалися (Delta, United, American).11   

2. Регулювання та захист конкуренції 

2.1 Моніторинг роботи авіаперевізників 

З ініціативи міністра транспорту або скарги авіаперевізника/іноземного 

авіаперевізника/агента з продажу квитків може бути розпочато розслідування щодо того, 

чи займається авіаперевізник/іноземний авіаперевізник/агент з продажу квитків 

антиконкурентною практикою у сфері авіаперевезень. Якщо результати розслідування 

доводять, що авіаперевізник/іноземний авіаперевізник/агент з продажу квитків займається 

антиконкурентною діяльністю, міністр зобов'язаний вимагати від 

авіаперевізника/іноземного авіаперевізника/агента з продажу квитків припинити свою 

діяльність.12 

Міністерство транспорту також збирає дані про вартість авіаквитків. Управління авіаційного 

аналізу (Office of Aviation Analysis)13 при Міністерстві транспорту видає щоквартальний звіт 

про ціни внутрішніх авіаперевізників.14 

2.2 Корпоративні угоди 

Закон Шермана15 забороняє контракти, які необґрунтовано обмежують зовнішню торгівлю, 

та укладати угоди між конкурентами щодо встановлення цін, розподілу клієнтів тощо.  

Авіаперевізники США зобов'язані подавати угоди про співробітництво до Міністерства 

транспорту для перевірки. Міністерство не схвалює комерційну угоду, якщо вона «може 

зашкоджувати громадськості або призвести до антиконкурентних дій».16  

Великі авіаперевізники та іноземні авіаперевізники можуть, відповідно до 49 U.S.C §§ 41308-

41309, вимагати надання імунітету від американських антимонопольних законів для роботи 

у формі комерційного альянсу. Імунітет дозволяє цим авіакомпаніям координувати свої 

тарифи і послуги. Заявку на отримання імунітету розглядає Міністерство транспорту.17 

2.3 Контроль злиття 

Закон Клейтона забороняє злиття та поглинання, якщо це може «суттєво зменшити 

конкуренцію на ринку або створити монополію». Контроль щодо злиття здійснює 

Міністерство юстиції. У свою чергу Міністерство транспорту також проводить аналіз угод 

про злиття та надає свої висновки Міністерству юстиції. Так, наприклад, Управління 

авіаційного аналізу проводило аналіз об'єднання United Air Lines та US Airways, придбання 

Northwest Airlines компанією Delta Air Lines, злиття United Air Lines та Continental Airlines тощо.18 

2.4 Державна підтримка 

Сполучені Штати Америки не мають системи прямого регулювання державної фінансової 

допомоги приватним компаніям. Проте допускаються певні випадки надання державної 

                                                           
11 Смерічевський С.Ф., Михальченко І.Г. Особливості трансформації світового ринку авіаційних перевезень — https://bit.ly/2rwOnFs    
12 49 U.S. Code § 41712 - Unfair and deceptive practices and unfair methods of competition — https://www.law.cornell.edu/uscode/text/49/41712  
13 Office of Aviation Analysis — https://www.transportation.gov/policy/aviation-policy/office-aviation-analysis  
14 Airfare Data — https://www.transportation.gov/policy/aviation-policy/competition-data-analysis/research-reports  
15 Sherman Antitrust Act — https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1 
16 49 U.S. Code § 41720 - Joint venture agreements — https://www.law.cornell.edu/uscode/text/49/41720  
17 Alliances and Codeshares — https://www.transportation.gov/policy/aviation-policy/competition-data-analysis/alliance-codeshares  
18 Mergers and Acquisitions — https://www.transportation.gov/policy/aviation-policy/competition-data-analysis/mergers-acquisitions   

https://bit.ly/2rwOnFs
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/49/41712
https://www.transportation.gov/policy/aviation-policy/competition-data-analysis/research-reports
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/49/41720
https://www.transportation.gov/policy/aviation-policy/competition-data-analysis/alliance-codeshares
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допомоги відповідно до положень про торгівлю Кодексу США.19 Наприклад, після подій 11 

вересня 2001 року авіаперевізники США звернулися до уряду та Конгресу за фінансовою 

допомогою, наголошуючи на тому, що вони перебувають на межі банкрутства. Уряд оцінив 

пакет необхідної допомоги у 15 млрд доларів. Конгрес затвердив надання допомоги в 

розмірі 5 млрд безпосередньо авіакомпаніям для покриття збитків та 10 млрд державних 

гарантій по кредитах для національних авіаперевізників.20,21  

Європейський Союз 

1. Дерегулювання та лібералізація ринку авіаперевезень 

На ринку ЄС процеси лібералізації повітряного транспорту проходили в три етапи:  

1. На першому етапі були обмежені права урядів регулювати рівень тарифів на 

авіаперевезення (1987 р.) 

2. Під час другого етапу було знято обмеження на число перевезених пасажирів (1990 р.) 

3. Третій етап дозволив європейським авіаперевізникам вільно літати між державами-

членами відповідно до програми «відкрите небо» (1993—1997 рр.)22 

Процес лібералізації в межах ЄС характеризувався поступовим зменшенням урядового 

контролю та встановленням режиму, заснованого на ринковій конкуренції. Завдяки цьому в 

межах ЄС вдалося уникнути значних негативних наслідків та побудувати систему правового 

регулювання міжнародного авіаційного сполучення, яка захищає інтереси держав-членів 

ЄС, авіапідприємств та користувачів авіапослуг.23 

2. Регулювання та захист конкуренції 

2.1 Корпоративні угоди 

Положення Договору про функціонування Європейського Союзу (Treaty on the Functioning of the 

European Union) забороняють угоди між суб’єктами господарювання і узгоджені практики, 

які можуть вплинути на торгівлю між державами-членами та метою або наслідком яких є 

перешкоджання, обмеження чи спотворення конкуренції на внутрішньому ринку.24 

Корпоративні угоди в межах ЄС також повинні відповідати правилам конкуренції.25 

2.2 Заборона монополій 

Положення Договору про функціонування Європейського Союзу визначають, що домінуюча 

позиція на ринку не завжди є антиконкурентною. Проте забороняється використовувати 

таку домінуючу позицію для усунення конкуренції на ринку та створення монополій.26  

2.3 Державна підтримка 

Європейський Союз має чітко визначені правила та принципи щодо надання державної 

допомоги. Державна допомога заборонена, відповідно до статей 106 та 107 Договору про 

функціонування Європейського Союзу. Проте є винятки, які передбачають надання 

санкціонованої допомоги, якщо це «не суперечить суспільним інтересам та не спотворює 

конкуренцію на ринку».  

                                                           
19 ICAO Compendium of competition policies and practices — https://bit.ly/2KcScXa  
20 Summary Analysis of Federal Commercial Aviation Taxes and Fees — https://www.gao.gov/products/GAO-04-406R  
21 Кравченко М. Регулювання та розвиток конкуренції авіаперевізників світу та України — http://www.economy.in.ua/pdf/8_2011/42.pdf 
22 Кравченко М. Регулювання та розвиток конкуренції авіаперевізників світу та України — http://www.economy.in.ua/pdf/8_2011/42.pdf 
23 Кравченко М. Регулювання та розвиток конкуренції авіаперевізників світу та України — http://www.economy.in.ua/pdf/8_2011/42.pdf 
24 Договір про функціонування Європейського Союзу, Розділ VII «Загальні правила конкуренції, оподаткування та наближення законодавства», 
Глава 1 «Правила конкуренції», Стаття 101 — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:12012E/TXT  
25 ЄС Регламент Ради (ЄС) № 1/2003 від 16 грудня 2002 року про виконання правил конкуренції — https://bit.ly/2IxlRgA  
26 Договір про функціонування Європейського Союзу, Розділ VII «Загальні правила конкуренції, оподаткування та наближення законодавства», 
Глава 1 «Правила конкуренції», Стаття 102 — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:12012E/TXT 

https://bit.ly/2KcScXa
http://www.economy.in.ua/pdf/8_2011/42.pdf
http://www.economy.in.ua/pdf/8_2011/42.pdf
http://www.economy.in.ua/pdf/8_2011/42.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
https://bit.ly/2IxlRgA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
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Усі випадки, коли та чи інша авіакомпанія потребує державної підтримки, розглядаються 

індивідуально. У разі отримання державної допомоги, перед авіакомпанією, якій надається 

допомога, висувається низка умов, виконання яких ретельно контролюється Європейською 

Комісією. Приміром, 1997 року Єврокомісія дозволила уряду Італії надати авіакомпанії 

Alitalia державну допомогу загальним пакетом на суму 1,6 млрд доларів. Другий транш із 

загального пакета державної допомоги Єврокомісія дозволила виплатити лише після того, 

як була проведена перевірка стосовно належного виконання з боку авіакомпанії Alitalia умов 

використання першого траншу державної допомоги.27 

2.4 Спеціальне законодавство у сфері авіаперевезень 

 Регламент № 1008/2008 Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 р. 

«Про загальні правила функціонування повітряних перевезень у Співтоваристві»28  

 Регламент № 868/2004 Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 р. 

«Про захист від субсидій та несправедливої практики ціноутворення, яка завдає 

шкоди авіаперевізникам Співтовариства при авіаперевезенні із країн, які не є членами 

Європейського Співтовариства»29  

Таблиця: Антимонопольно-конкурентне законодавство у сфері авіаперевезень30 

 

Держава 

 

Загальне конкурентне 
законодавство  

Спеціальне 
конкурентне 

законодавство у 
сфері 

авіаперевезень 

 

Державні органи 

 

Примітки 

Республіка 
Албанія 

Закон «Про захист 
конкуренції»

31
 

Відсутнє Управління з питань 
конкуренції

32
 

Угода між Албанією та ЄС щодо 
Європейського загального 
авіаційного простору (з 2006 р.) 

Республіка 

Вірменія 

Закон «Про захист 
економічної 
конкуренції»

33
 

Відсутнє Державна комісія з 
питань захисту 
економічної 
конкуренції

34
 

Вірменія, Білорусь та Казахстан 
є державами-членами 
Євразійського економічного 
союзу. Положення Договору 
про економічний союз також 
стосуються розвитку 
повітряного транспорту та 
формування спільного ринку 
послуг повітряного 
транспорту.

35
 

Республіка 
Білорусь 

Закон «Про протидію 
монопольній діяльності 
та сприяння 
конкуренції»

36
 

Відсутнє Міністерство 
економіки

37
 

Республіка 
Казахстан 

Закон «Про 
конкуренцію та 
обмеження 
монополій»

38
 

Відсутнє Агентство з питань 
конкуренції

39
 

Республіка 
Австрія 

Закон «Про 
конкуренцію»

40
 

Відсутнє Федеральне 
управління з питань 
конкуренції

41
 

Держави є членами 
Європейського Союзу, тому 
підпадають під дію спільної 

                                                           
27 Кравченко М. Регулювання та розвиток конкуренції авіаперевізників світу та України — http://www.economy.in.ua/pdf/8_2011/42.pdf 
28 Регламент № 1008/2008 Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 р.—  https://bit.ly/2vDV1y6   
29 Регламент № 868/2004 Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 р. — https://bit.ly/2G6vSw6  
30 ICAO Compendium of Competition Policies and Practices — https://www.icao.int/sustainability/Compendium/Pages/default.aspx  
31 Law No. 9121/2003 on Competition Protection — http://www.caa.gov.al/uploads/laws/Ligji_Per_mbrojtjen_e_konkurrences_i_Perditesuar.pdf  
32 Competition Authority — http://www.caa.gov.al/  
33 The Law of the Republic of Armenia on “Protection of Economic Competition” — http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=178723  
34 The State Commission for the Protection of Economic Competition of the Republic of Armenia — https://bit.ly/2wzlc9x  
35 Евразийский экономический союз — http://www.eaeunion.org  
36 Закон № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» — https://bit.ly/2jPS04T  
37 The Ministry of Economy — http://economy.gov.by/en/  
38 Law No. 144 of the Republic of Kazakhstan Concerning Competition and Restriction of Monopoly Activities — https://bit.ly/2wusafW  
39 Agency of the Republic of Kazakhstan for Competition Protection — http://www.azkrk.kz/  
40 Gesamte Rechtsvorschrift für Wettbewerbsgesetz — https://bit.ly/2Iu5rWn  
41 Federal Competition Authority — https://www.bwb.gv.at /  

http://www.economy.in.ua/pdf/8_2011/42.pdf
https://www.icao.int/sustainability/Compendium/Pages/default.aspx
http://www.caa.gov.al/uploads/laws/Ligji_Per_mbrojtjen_e_konkurrences_i_Perditesuar.pdf
http://www.caa.gov.al/
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=178723
http://www.eaeunion.org/
http://economy.gov.by/en/
http://www.azkrk.kz/


7 
 

Республіка 
Болгарія 

Закон «Про захист 
конкуренції»

42
 

Відсутнє Комісія з питань 
захисту конкуренції

43
 

політики в сфері конкуренції 

 

Республіка 
Хорватія 

Закон «Про 
конкуренцію»

44
 

Відсутнє Агентство з питань 
конкуренції

45
 

Королівство 
Бельгія 

Закон «Про 
конкуренцію»

46
 

Відсутнє Управління з питань 
конкуренції

47
 

Королівство 
Данія 

Закон «Про 
конкуренцію»

48
 

Відсутнє Управління з питань 
споживання та 
конкуренції

49
 

Королівство 
Норвегія 

Закон «Про 
конкуренцію»

50
 

Відсутнє Управління з питань 
конкуренції

51
 

Литовська 
Республіка 

Закон «Про 
конкуренцію»

52
 

Відсутнє Рада з питань 
конкуренції

53
 

Словацька 
Республіка 

Закон «Про захист 
конкуренції»

54
 

Відсутнє Антимонопольне 
управління

 55
 

Угорщина Закон «Про заборону 
недобросовісної 
конкуренції»

56
 

Відсутнє Управління з питань 
конкуренції

57
 

Ізраїль Закон «Про 
обмежувальну торгову 
практику»

58
 

Відсутнє Антимонопольне 
управління

59
 

2013 року підписано авіаційну 
угоду між ЄС та Ізраїлем

60
 

Сполучені 
Штати 

Америки 

Акт Шермана (Sherman 
Antitrust Act),

61
 Акт 

Клейтона (Clayton 
Antitrust Act)

62
 

Закон «Про 
дерегуляцію 
авіаперевезень»
63

 

Міністерство 
транспорту,

64
 

Антимонопольне 
управління 
Міністерства юстиції

65
 

2007 року підписано угоду про 
«відкрите небо» між США та ЄС  

 
 

                                                           
42 Закона за защита на конкуренцията — https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135607845  
43 The Commission for Protection of Competition — http://www.cpc.bg/default.aspx  
44 The Croatian Competition Act 2009 — https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_79_1877.html  
45 The Croatian Competition Agency — http://www.aztn.hr/en/  
46 The Belgian Competition Act 3 of April 2013 — https://www.belgiancompetition.be/sites/default/files/content/download/files/cel_book_iv.pdf  
47 The Belgian Competition Authority — https://www.belgiancompetition.be/en  
48 Bekendtgørelse af konkurrenceloven — https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=199825  
49 The Danish Consumer and Competition Authority — https://www.en.kfst.dk/  
50 Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) — https://bit.ly/2jOfp6U  
51 The Norwegian Competition Authority — http://www.konkurransetilsynet.no  
52 Law of Competition of the Republic of Lithuania — http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128557  
53 Competition Council of the Republic of Lithuania  — http://kt.gov.lt/  
54 The Act on Protection of Competition — https://bit.ly/2I8pytV  
55 The Antimonopoly Office of the Slovak Republic — http://www.antimon.gov.sk/antimonopoly-office-slovak-republic/  
56 The Hungarian Competition Act - Act LVII of 1996 on the Prohibition of Unfair and Restrictive Market Practices — https://bit.ly/2G7ZuJi  
57 The Hungarian Competition Authority — http://www.gvh.hu/en/  
58 Restrictive Trade Practices Law, 5748-1988 — http://www.antitrust.gov.il/eng/Antitrustlaw.aspx  
59 The Israel Antitrust Authority — http://www.antitrust.gov.il/  
60 2013/398/EU — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A42013D0398  
61 Sherman Antitrust Act — https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1  
62 Clayton Antitrust Act — https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/12  
63 Airline Deregulation Act of 1978 
64 U.S. Department of Transportation — https://www.transportation.gov/  
65 The Antitrust Division of the U.S. Department of Justice — https://www.justice.gov/atr   
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