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EFTA-ORGANER 
EFTA-DOMSTOLEN 

Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen framsatt  

20. desember 2016 av Fürstliches Obergericht i saken Pascal Nobile mot  

DAS Rechtsschutz-Versicherungs AG 

(Sak E-21/16) 

Fürstliches Obergericht (Den fyrstelige overrett i Liechtenstein) har ved brev av 20. desember 2016 rettet 

en anmodning til EFTA-domstolen, mottatt ved domstolens kontor 20. desember 2016, om en rådgivende 

uttalelse i saken Pascal Nobile mot DAS Rechtsschutz-Versicherungs AG, med følgende spørsmål: 

1. Er artikkel 201 nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 

2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) til 

hinder for en kontraktsmessig avtale mellom en rettshjelpsforsikrer og en forsikret som innebærer at 

det regnes som manglende overholdelse av den forsikredes plikter, og følgelig løser 

forsikringsselskapet fra sine forpliktelser, at den forsikrede overlater ivaretakelsen av sine interesser 

til en advokat, uten samtykke fra rettshjelpsforsikreren, på et tidspunkt der den forsikrede kan gjøre 

gjeldende et krav etter avtalen om rettshjelpsforsikring? 

2. Dersom svaret på spørsmål 1 er benektende: Ved tvistesaker for domstolene, når starter en 

forvaltningssak eller rettergang nevnt i artikkel 201 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2009/138/EF, som 

fører til fritt valg av advokat? Er det relevante tidspunkt utelukkende basert på den formelle 

innledning av rettergangen (når saken registreres ved domstolen), eller er forutgående trinn også 

inkludert, og dersom ja, hvilke? 

3. Dersom spørsmål 1 og 2 besvares etter 16. januar 2017: 

a) Hindrer lojalitetsprinsippet fastsatt i EØS-avtalen artikkel 3 nasjonale domstoler under alle 

omstendigheter i å sette spørsmålstegn ved gyldigheten av EFTA-domstolens beslutninger? 

b) Dersom svaret på spørsmål 3a er benektende: Under hvilke omstendigheter vil det være tillatt 

for nasjonale domstoler å sette spørsmålstegn ved gyldigheten av EFTA-domstolens 

beslutninger, uten dermed å bryte lojalitetsprinsippet fastsatt i EØS-avtalen artikkel 3?  
  

2017/EØS/30/01 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8286 – RHI / Magnesita Refratários) 

1. Kommisjonen mottok 5. mai 2017 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning til artikkel 

4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket 

RHI AG (Østerrike) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Magnesita Refratários S.A. (Brasil).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– RHI AG: levering av ildfaste produkter, systemer og tjenester, utvinning av råmaterialer innen 

EØS og globalt.  

– Magnesita Refratários S.A.: levering av ildfaste produkter, systemer og tjenester, utvinning av 

råmaterialer innen EØS og globalt. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i  

EUT C 150 av 13.5.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8286 – RHI / 

Magnesita Refratários, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

  

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

2017/EØS/30/02 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


18.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/3 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8301 – GE/ATI/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 5. mai 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene General Electric Company 

(”GE”, USA) og Allegheny Technologies Incorporated (”ATI”, USA) ved kjøp av aksjer i et 

nystiftet fellesforetak i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over NewCo (USA). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– GE: et globalt, allsidig produksjons-, teknologi- og tjenesteforetak. 

– ATI: global produsent av spesialmaterialer og -komponenter som titan og titanlegeringer, 

nikkelbaserte legeringer og spesialstål, presisjonssmidde, støpte og maskinproduserte 

komponenter, zirkonium og tilhørende legeringer. 

– NewCo/JV: utvikling av en ny reduseringsprosess for titanlegering og påfølgende 

kommersialisering av titanlegeringspulver samt nye titanlegeringer. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 

framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 

av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 155 av 18.5.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8301 – GE/ATI/JV, 

per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per 

post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

  

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/30/03 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8391 – Toyota Industries Europe / Vive) 

Kommisjonen besluttet 5. mai 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8391. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8418 – Peter Cremer Holding / Hage / König Transportgesellschaft) 

Kommisjonen besluttet 3. mai 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

tysk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir gjort 

tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8418. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/). 

 

  

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 

2017/EØS/30/04 

2017/EØS/30/05 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8427 – KKR/Telefónica/Telxius) 

Kommisjonen besluttet 10. mai 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8427. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8446 – ELO / AP1 / Real Estate Portfolio in Finland) 

Kommisjonen besluttet 3. mai 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8446. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/). 

 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 

2017/EØS/30/06 

2017/EØS/30/07 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8455 – STRABAG / Rohöl-Aufsuchungs AG / JV) 

Kommisjonen besluttet 5. mai 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

tysk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir gjort 

tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8455. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8462 – KKR / CDPQ / USI Insurance Services) 

Kommisjonen besluttet 10. mai 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8462. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/). 

 

  

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 

2017/EØS/30/08 

2017/EØS/30/09 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8463 – CPPIB/PSPIB/Waiheke) 

Kommisjonen besluttet 3. mai 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8463. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/). 

 

  

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 

2017/EØS/30/10 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

Forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Italia 

Berørte flyruter Alghero–Roma Fiumicino og omvendt 

Alghero–Milano Linate og omvendt 

Cagliari–Roma Fiumicino og omvendt 

Cagliari–Milano Linate og omvendt 

Olbia–Roma Fiumicino og omvendt 

Olbia–Milano Linate og omvendt 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 

27. oktober 2017 

For henvendelser om teksten til og eventuell 

informasjon og/eller dokumentasjon om 

forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

For ytterligere opplysninger: 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Via XXIX Novembre 1847, 27-41 

09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Nettside: http://www.regione.sardegna.it 

 http://www.mit.gov.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

 trasporti@regione.sardegna.it 

 trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

  

2017/EØS/30/11 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.mit.gov.it/
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Kommisjonsmeldinger i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med plikt til å yte offentlig tjeneste med hensyn 

til ruteflyging 

Medlemsstat Italia 

Berørt flyrute Alghero–Roma Fiumicino og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode En periode på fire år som starter 27. oktober 2017 

Frist for innsending av anbud To måneder etter kunngjøringen av denne 

meldingen (EUT C 145 av 9.5.2017, s. 5) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og 

eventuell relevant informasjon og/eller 

dokumentasjon i forbindelse med anbudet og 

forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

For ytterligere opplysninger: 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Nettside: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

 trasporti@regione.sardegna.it 

 trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

 

Medlemsstat Italia 

Berørt flyrute Alghero–Milano Linate og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode En periode på fire år som starter 27. oktober 2017 

Frist for innsending av anbud To måneder etter kunngjøringen av denne 

meldingen (EUT C 145 av 9.5.2017, s. 6) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og 

eventuell relevant informasjon og/eller 

dokumentasjon i forbindelse med anbudet og 

forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

For ytterligere opplysninger: 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Nettside: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

 trasporti@regione.sardegna.it 

 trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

  

2017/EØS/30/12 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2017:145:TOC
http://www.regione.sardegna.it/
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Nr. 30/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.5.2017 

 

Medlemsstat Italia 

Berørt flyrute Cagliari–Roma Fiumicino og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode En periode på fire år som starter 27. oktober 2017 

Frist for innsending av anbud To måneder etter kunngjøringen av denne 

meldingen (EUT C 145 av 9.5.2017, s. 7) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og 

eventuell relevant informasjon og/eller 

dokumentasjon i forbindelse med anbudet og 

forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

For ytterligere opplysninger: 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Nettside: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

 trasporti@regione.sardegna.it 

 trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

 

Medlemsstat Italia 

Berørt flyrute Cagliari–Milano Linate og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode En periode på fire år som starter 27. oktober 2017 

Frist for innsending av anbud To måneder etter kunngjøringen av denne 

meldingen (EUT C 145 av 9.5.2017, s. 8) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og 

eventuell relevant informasjon og/eller 

dokumentasjon i forbindelse med anbudet og 

forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

For ytterligere opplysninger: 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Nettside: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

 trasporti@regione.sardegna.it 

 trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2017:145:TOC
http://www.regione.sardegna.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2017:145:TOC
http://www.regione.sardegna.it/


18.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/11 

 

Medlemsstat Italia 

Berørt flyrute Olbia–Roma Fiumicino og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode En periode på fire år som starter 27. oktober 2017 

Frist for innsending av anbud To måneder etter kunngjøringen av denne 

meldingen (EUT C 145 av 9.5.2017, s. 9) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og 

eventuell relevant informasjon og/eller 

dokumentasjon i forbindelse med anbudet og 

forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

For ytterligere opplysninger: 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Nettside: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

 trasporti@regione.sardegna.it 

 trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

 

Medlemsstat Italia 

Berørt flyrute Olbia–Milano Linate og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode En periode på fire år som starter 27. oktober 2017 

Frist for innsending av anbud To måneder etter kunngjøringen av denne 

meldingen (EUT C 145 av 9.5.2017, s. 10) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og 

eventuell relevant informasjon og/eller 

dokumentasjon i forbindelse med anbudet og 

forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

For ytterligere opplysninger: 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Nettside: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

 trasporti@regione.sardegna.it 

 trasp.osp@regione.sardegna.it 
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