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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Melding fra EFTAs overvåkingsorgan om rentesatser for tre EFTA-stater for  

tilbakebetaling av statsstøtte og for referanse- og diskonteringsrenter, med  

virkning fra 1. mai 2022 

Offentliggjøres i samsvar med reglene for referanse- og diskonteringsrenter fastsatt i del VII av ESAs 

retningslinjer for statsstøtte og artikkel 10 i ESAs vedtak nr. 195/04/COL av 14. juli 2004(1) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kapittelet om framgangsmåten for fastsettelse av referanse- og 

diskonteringsrenter i ESAs retningslinjer for statsstøtte, som endret ved ESAs vedtak nr. 788/08/COL av 

17. desember 2008. For å finne den gjeldende referanserenten må det legges til marginer i henhold til 

retningslinjene for statsstøtte. 

Grunnsatsene er fastsatt som følger: 

 Island Liechtenstein Norge 

1.5.2022– 3,12 –0,57 1,17 

 

  

(1) EUT L 139 av 25.5.2006, s. 37, og EØS-tillegget nr. 26 av 25.5.2006, s. 1. 

2022/EØS/56/01 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10791 – DAIMLER TRUCK / NEXTERA / BFM / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 16. august 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 
planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Daimler Truck AG (”Daimler Truck”, Tyskland) 

– NextEra Energy Inc. (”NextEra”, USA) 

– BlackRock Financial Management, Inc. (”BFM”, USA), kontrollert av BlackRock, Inc. (”BlackRock”, USA)  

– Et fellesforetak (”målforetaket”, USA) 

Daimler Truck, NextEra og BFM erverver felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 
artikkel 3 nr. 4 over hele målforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Daimler Truck fokuserer på produksjon og salg av lastebiler og busser. 

– NextEra er et av de største kraft- og energiinfrastrukturselskapene i Nord-Amerika og en ledende aktør i sektoren for 
fornybar energi. 

– BFM tilbyr porteføljebyggings-, kapitalforvaltnings- og investeringsrådgivningstjenester. BFM kontrollerer og 
håndterer investeringsbeslutningene til GRP III, et fond som er aktivt globalt og fokuserer på investeringer i global 
klimainfrastruktur, hovedsakelig knyttet til fornybar energi. BFM er kontrollert av BlackRock, et selskap som leverer 
globale investeringsforvaltnings-, risikostyrings- og rådgivningstjenester til institusjonelle kunder og ikke-
profesjonell kunder over hele verden. 

– Målforetaket vil være basert i USA og skal utvikle, bygge, finansiere, eie og drive en offentlig tilgjengelig ladepunkt-/ 
depotinfrastruktur hovedsakelig for tunge elektriske kjøretøyer som brukes til langtransport og regional transport, og 
vil på sikt også drive virksomhet som leverandør av e-mobilitetstjenester i USA og Canada. 

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 punktet.  

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 
Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 319 av 
23.8.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10791 – DAIMLER TRUCK / NEXTERA / BFM / JV 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2022/EØS/56/02 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10819 – OMERS/APG/GROENDUS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 17. august 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– OMERS Infrastructure European Holdings 2 B.V. (”OMERS Infrastructure”, Nederland), kontrollert av OMERS 

Administration Corporation (”OMERS”, Canada)  

– APG Asset Management N.V. (”APG”, Nederland), kontrollert av Stichting Pensioenfonds ABP (”ABP”, Nederland) 

– Groendus Groep B.V. (”Groendus”, Nederland), kontrollert av NPM Capital N.V. (Nederland)  

OMERS og APG overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over hele Groendus. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– OMERS Infrastructure er en investeringsplattform kontrollert av OMERS som forvalter en diversifisert portefølje av 

investeringer i noterte verdipapirer, aktiv eierkapital, infrastruktur og fast eiendom på globalt plan.  

– APG er kontrollert av ABP, som forvalter en diversifisert portefølje av investeringer i infrastruktur og fast eiendom 

på globalt plan. 

– Groendus leverer tjenester til bedriftskunder i Nederland som bidrar til å lette overgangen til bærekraftig 

energiforbruk. Tjenestene omfatter blant annet utleie, salg, installasjon og vedlikehold av målere og solcellepaneler, 

rådgivning, måling av energiflyter og levering av fornybar energi samt EnergyMarketPlace (en plattform som legger 

til rette for kjøp og salg av grønn kraft direkte fra produsenter).  

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 punktet.  

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 321 av 

25.8.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10819 – OMERS/APG/GROENDUS 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2022/EØS/56/03 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10822 – ARDIAN / TA ASSOCIATES / ODEALIM GROUP) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. august 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Ardian France SA (”Ardian”, Frankrike) 

– TA Associates Management L.P. (”TA Associates”, USA) 

– Groupe Odealim (”Odealim”, Frankrike), som er kontrollert av TA Associates alene  

Ardian og TA Associates overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over Odealim. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av verdipapirer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Ardian er et privat investeringsforetak som er aktivt innen forvaltning av og/eller rådgivning knyttet til aktiva i 

Europa, Nord-Amerika og Asia. 

– TA Associates er et privat investeringsforetak som forvalter og/eller rådgir investeringsfond innen fem nøkkel-

sektorer, dvs. teknologi, finansielle tjenester, helsetjenester, forbruksvarer og forretningsmessig tjenesteyting, i Nord-

Amerika, Europa og Asia. 

– Odealim er aktivt, utelukkende i Frankrike, innen forsikringsmegling og finansering rettet mot eiendoms- og 

byggesektoren. 

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 punktet.  

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 319 av 

23.8.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10822 – ARDIAN / TA ASSOCIATES / ODEALIM GROUP 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 22964301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2022/EØS/56/04 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10833 – FRANKLIN RESOURCES / BNY ALCENTRA  

GROUP HOLDINGS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 12. august 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004 om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Franklin Resources, Inc. (”Franklin Templeton”, USA) 

– BNY Alcentra Group Holdings Inc. (”Alcentra”, USA), kontrollert av The Bank of New York Mellon Corporation 

(USA) 

Franklin Templeton overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Alcentra. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Franklin Templeton er en global investeringsforvaltningsorganisasjon som leverer investeringsforvaltning og relaterte 

tjenester til ikke-profesjonelle kunder, institusjonelle kunder og formuende investorer over hele verden gjennom sine 

investeringsprodukter. 

– Alcentra er et globalt kapitalforvaltningsforetak som forvalter høyrisikopapirer og har global ekspertise innen 

førsteprioritetslån, direktelån, mesaningjeld, høyrenteobligasjoner, lån til foretak i vanskeligheter, strukturert kreditt 

og multistrategiprodukter. 

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 punktet.  

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(1). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 320 av 

24.8.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10833 – FRANKLIN RESOURCES / BNY ALCENTRA GROUP HOLDINGS 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

2022/EØS/56/05 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10844 – INFRAVIA/P4/FIBERFORCE) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 17. august 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

 InfraVia V Invest S.à r.l. (Luxembourg), et spesialforetak kontrollert av Infravia Capital Partners SAS (Infravia, 

Frankrike)  

 P4 sp. z o.o. (P4, Polen) 

 FiberForce sp. z o.o. (Fiberforce, Polen) 

Infravia og P4 overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 og artikkel 3 nr. 4 over Fiberforce.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Infravia: investeringsforvaltning på vegne av InfraVia-investeringsfondene, som fokuserer på infrastruktur- og 

teknologisektoren, herunder transport, miljø, energi og sosial infrastruktur. 

– P4: en av de fire mobilnettoperatørene som er aktive i det polske detaljmarkedet for mobiltelefoni. 

– Fiberforce: levering av engrostilgangstjenester innen telekommunikasjon i Polen gjennom sitt eget aksessnett basert 

på HFC- og FTTH-teknologi. 

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 punktet.  

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 321 av 

25.8.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10844 – INFRAVIA/P4/FIBERFORCE 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2022/EØS/56/06 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10848 – PERMIRA/H&F/ZENDESK) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 17. august 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Permira Holdings Limited (”Permira”, Guernsey) 

– Hellman & Friedman LLC (”H&F”, USA) 

– Zendesk, Inc. (”Zendesk”, USA) 

Permira og H&F overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Zendesk. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Permira er et aktiv eierkapital-foretak som leverer investeringsforvaltningstjenester til investeringsfond. Permira 

kontrollerer en rekke porteføljeforetak som har virksomhet i ulike sektorer i flere land. 

– H&F er et aktivt eierfond som fokuserer på investering i franchisekonsepter og fungerer som partner for ledelsen i 

bedrifter i utvalgte bransjer, inkludert programvare og teknologi, finansielle tjenester, helsetjenester, forbruker-

tjenester og detaljhandel og annen forretningsmessig tjenesteyting. 

– Zendesk er et programvareselskap som leverer programvare for kundeoppfølging (CRM) gjennom en SaaS-modell 

(”Software as a Service”). 

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 punktet. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 321 av 

25.8.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10848 – PERMIRA/H&F/ZENDESK 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2022/EØS/56/07 

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


Nr. 56/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.8.2022 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10850 – ASMENT DE TEMARA / VEOM / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 16. august 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Asment de Temara (”AdT”, Marokko), kontrollert av Votorantim S.A. (”Votorantim”, Brasil) 

– Veolia Services à l’Environnement Maroc (”VEOM”, Marokko), kontrollert av Veolia Environnement S.A. 

(”Veolia”, Frankrike) 

– Et nystiftet fellesforetak opprettet med henblikk på foretakssammenslutningen (”fellesforetaket”, Marokko) 

AdT og VEOM erverver felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over fellesforetaket. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AdT er aktivt innen produksjon av sement, betong og aggregater i Marokko.  

– VEOM er et holdingselskap som omfatter de marokkanske datterselskapene til Veolia-konsernet, som er aktivt innen 

levering av energitjenester, vannrelaterte tjenester (oppsamling, distribusjon, behandling av drikkevann, oppsamling 

og behandling av avløpsvann osv.) og avfallshåndteringstjenester (innsamling og behandling av vanlig avfall og farlig 

og regulert avfall). 

– Fellesforetaket vil utvikle og drive et forbehandlingsanlegg for ikke-farlig og farlig avfall i Marokko. 

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 punktet. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 321 av 

25.8.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10850 – ASMENT DE TEMARA / VEOM / JV 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2022/EØS/56/08 

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


25.8.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/9 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10856 – OAKTREE / CPP INVESTMENTS / PORTS AMERICA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 17. august 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Oaktree Transportation Infrastructure Capital Partners GP, L.P. (”Oaktree Transportation”, USA) 

– CPPIB PAG Canada Inc. (”CPPIB”, Canada) 

– Ports America Group, Inc. (”Ports America”, USA) 

Oaktree Transportation og CPPIB overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Ports America. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Oaktree Transportation er en del av Oaktree Capital Group, et globalt foretak for forvaltning av alternative og ikke-

tradisjonelle investeringer. 

– CPPIB er en del av Canada Pension Plan Investment Board, en investeringsforvaltningsorganisasjon som investerer 

midler den får overført fra Canada Pension Plan, og som har kontorer i Hongkong, London, Luxembourg, Mumbai, 

New York, Sao Paulo, San Francisco og Sydney. Canada Pension Plan Investment Board investerer hovedsakelig i 

noterte og unoterte aksjer, fast eiendom, infrastruktur og verdipapirer med fast avkastning. 

– Ports America driver havneterminaler og leverer laste- og lossetjenester ved en rekke havner i USA. 

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 punktet. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 320 av 

24.8.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10856 – OAKTREE / CPP INVESTMENTS / PORTS AMERICA 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2022/EØS/56/09 

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


Nr. 56/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.8.2022 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10867 – GIP/AZURE/OMERS/VTG) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 12. august 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Global Infrastructure Partners-fond (”GIP”, USA), kontrollert av Global Infrastructure Management, LLC (USA) 

– Azure Vista C 2020 S.à r.l. (”Azure”, Luxembourg), som tilhører / er kontrollert av Abu Dhabi Investment Authority 

(”ADIA”, Abu Dhabi) 

– OMERS Administration Corporation (”OAC”, Canada)  

– VTG Aktiengesellschaft (”VTG”, Tyskland) 

GIP, Azure/ADIA og OAC overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 

3 nr. 4 over VTG. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– GIP er en global uavhengig forvalter av infrastrukturfond som ble etablert i 2006. Fondene til GIP investerer i aksjer 

og aksjerelaterte verdipapirer knyttet til infrastruktur samt infrastrukturrelaterte eiendeler innenfor sektorene 

transport, energi, vann og andre offentlige tjenester.  

– Azure fokuserer på infrastrukturinvesteringer og har en rekke ikke-kontrollerende eierinteresser, hovedsakelig i 

Europa. 

– OAC er administrator for Ontario Municipal Employees Retirement System Primary Pension Plan og forvalter 

pensjoner for aktive og pensjonerte ansatte samt ansatte med utsatt kompensasjon i kommuneadministrasjoner, 

skolestyrer, biblioteker, politi- og brannvesen og andre lokale offentlige etater i Ontario, Canada.  

– VTG er et internasjonalt vognutleie- og jernbanelogistikkselskap som består av tre primære forretningsområder: 

leasing av jernbanevogner, jernbanelogistikk og tankcontainere. VTG leverer transportløsninger for alle typer gods, 

inkludert væsker, gasser, stål, tre- og papirprodukter, kull, stein og jord samt kjøretøyer og kjøretøydeler.  

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 punktet.  

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 319 av 

23.8.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10867 – GIP/AZURE/OMERS/VTG 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2022/EØS/56/10 

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


25.8.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/11 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10871 – E.ON / FSI / WESTENERGIE BREITBAND) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 17. august 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– E.ON SE (”E.ON”, Tyskland) 

– First Sentier Investors Holdings Pty Ltd (”FSI”, Australia), som i dag er kontrollert av Mitsubishi UFL Financial 

Group, Inc. (”MUFG”, Japan) 

– Westenergie Breitband GmbH (”Westenergie Breitband”, Tyskland), som i dag er kontrollert av E.ON 

E.ON og MUFG overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over Westenergie Breitband. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– E.ON er et internasjonalt energi- og forsyningsselskap. 

– FSI er en del av det globale kapitalforvaltningskonsernet First Sentier Investors Group, som i siste instans er 

kontrollert av MUFG, et globalt konsern som leverer kapitalforvaltnings- og banktjenester. 

– Westenergie Breitband bygger og drifter fiberoptiske bredbåndsnett i Tyskland. 

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 punktet.  

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 320 av 

24.8.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10871 – E.ON / FSI / WESTENERGIE BREITBAND 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2022/EØS/56/11 
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Nr. 56/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.8.2022 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10652 – MOL / LOTOS PALIWA) 

Kommisjonen besluttet 15. juli 2022 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 32022M10652. EUR-Lex gir 

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

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10718 – KINGSPAN/ONDURA) 

Kommisjonen besluttet 8. august 2022 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 32022M10718. EUR-Lex gir 

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

  

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

2022/EØS/56/12 

2022/EØS/56/13 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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25.8.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/13 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10758 – EIM/BROOKFIELD/NIELSEN) 

Kommisjonen besluttet 13. juli 2022 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 32022M10758. EUR-Lex gir 

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

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10801 – INFRAFIBRE / DG FIBRE / DGN) 

Kommisjonen besluttet 10. august 2022 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 32022M10801. EUR-Lex gir 

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

  

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

2022/EØS/56/14 

2022/EØS/56/15 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Nr. 56/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.8.2022 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10835 – ALLIANZ/DALMORE/AMBER/TIDEWAY) 

Kommisjonen besluttet 10. august 2022 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 32022M10835. EUR-Lex gir 

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

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10836 – EQUINOR / SSE / TRITON POWER) 

Kommisjonen besluttet 11. august 2022 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 32022M10836. EUR-Lex gir 

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

  

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

2022/EØS/56/16 

2022/EØS/56/17 
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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av  

statsstøtte og referanse-/diskonteringsrenter som får anvendelse fra 1. september 2022  

(Offentliggjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 av  

21. april 2004 (EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1)) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for 

fastsettelse av referanse- og diskonteringsrenter (EUT C 14 av 19.1.2008, s. 6). Avhengig av bruken av 

referanserenten må de aktuelle marginene fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For diskonterings-

renten betyr dette at en margin på 100 basispoeng må legges til grunnsatsen. I henhold til kommisjons-

forordning (EF) nr. 271/2008 av 30. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 skal renten 

for tilbakebetaling også beregnes ved å legge 100 basispoeng til grunnsatsen, med mindre annet er fastsatt 

i en egen beslutning. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 267 av 12.7.2022, s. 4, og EØS-tillegget nr. 52 av 11.8.2022, 

s. 34. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.9.2022 – 0,71 0,71 0,00 0,71 6,95 0,71 1,12 0,71 0,71 

1.8.2022 31.8.2022 0,38 0,38 0,00 0,38 5,73 0,38 0,81 0,38 0,38 

1.7.2022 31.7.2022 0,02 0,02 0,00 0,02 5,73 0,02 0,44 0,02 0,02 

1.6.2022 30.6.2022 -0,19 -0,19 0,00 -0,19 4,85 -0,19 0,24 -0,19 -0,19 

1.5.2022 31.5.2022 -0,35 -0,35 0,00 -0,35 4,85 -0,35 0,08 -0,35 -0,35 

1.4.2022 30.4.2022 -0,49 -0,49 0,00 -0,49 4,00 -0,49 0,00 -0,49 -0,49 

1.3.2022 31.3.2022 -0,49 -0,49 0,00 -0,49 4,00 -0,49 -0,03 -0,49 -0,49 

1.2.2022 28.2.2022 -0,49 -0,49 0,00 -0,49 3,29 -0,49 -0,03 -0,49 -0,49 

1.1.2022 31.1.2022 -0,49 -0,49 0,00 -0,49 2,49 -0,49 -0,01 -0,49 -0,49 

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.9.2022 – 0,71 0,71 0,71 0,26 9,23 0,71 0,71 0,71 0,71 

1.8.2022 31.8.2022 0,38 0,38 0,38 0,26 7,67 0,38 0,38 0,38 0,38 

1.7.2022 31.7.2022 0,02 0,02 0,02 0,26 6,24 0,02 0,02 0,02 0,02 

1.6.2022 30.6.2022 -0,19 -0,19 -0,19 0,26 6,24 -0,19 -0,19 -0,19 -0,19 

1.5.2022 31.5.2022 -0,35 -0,35 -0,35 0,26 5,40 -0,35 -0,35 -0,35 -0,35 

1.4.2022 30.4.2022 -0,49 -0,49 -0,49 0,26 4,66 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 

1.3.2022 31.3.2022 -0,49 -0,49 -0,49 0,26 4,02 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 

1.2.2022 28.2.2022 -0,49 -0,49 -0,49 0,26 3,17 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 

1.1.2022 31.1.2022 -0,49 -0,49 -0,49 0,26 2,38 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 

 

Fra Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.9.2022 – 0,71 0,71 0,71 7,17 0,71 6,58 1,22 0,71 0,71 1,52 

1.8.2022 31.8.2022 0,38 0,38 0,38 5,81 0,38 5,10 0,82 0,38 0,38 1,19 

1.7.2022 31.7.2022 0,02 0,02 0,02 5,81 0,02 5,10 0,50 0,02 0,02 1,19 

1.6.2022 30.6.2022 -0,19 -0,19 -0,19 4,88 -0,19 4,40 0,22 -0,19 -0,19 1,02 

1.5.2022 31.5.2022 -0,35 -0,35 -0,35 4,06 -0,35 3,38 0,08 -0,35 -0,35 0,86 

1.4.2022 30.4.2022 -0,49 -0,49 -0,49 3,42 -0,49 3,38 -0,01 -0,49 -0,49 0,66 

1.3.2022 31.3.2022 -0,49 -0,49 -0,49 2,85 -0,49 2,74 -0,04 -0,49 -0,49 0,66 

1.2.2022 28.2.2022 -0,49 -0,49 -0,49 2,04 -0,49 2,74 -0,05 -0,49 -0,49 0,66 

1.1.2022 31.1.2022 -0,49 -0,49 -0,49 1,21 -0,49 2,27 -0,03 -0,49 -0,49 0,51 

 

2022/EØS/56/18 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2022:267:TOC
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Offentliggjøring av medlemsstaters vedtak om å tildele, midlertidig oppheve  

eller tilbakekalle lisenser, i henhold til artikkel 10 nr. 3 i europaparlaments- og  

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

i Fellesskapet 

I samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for 

drift av lufttrafikk i Fellesskapet (omarbeiding)(1) offentliggjør Europakommisjonen medlemsstaters 

vedtak om å tildele, midlertidig oppheve eller tilbakekalle lisenser som er truffet i tidsrommet  

1. januar 2021 til 31. desember 2021. For nærmere opplysninger om disse vedtakene, se  

EUT C 314 av 18.8.2022, s. 4. 

  

(1) EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3. 

2022/EØS/56/19 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.314.01.0004.01.ENG
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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

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

i Fellesskapet 

Endring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Frankrike 

Berørt flyrute Castres–Paris (Orly) 

Opprinnelig ikrafttredelsesdato for 

forpliktelse til å yte offentlig tjeneste 

6. mai 2002 

Endringenes ikrafttredelsesdato 1. juni 2023 

For henvendelser om teksten til og 

eventuell relevant informasjon og/eller 

dokumentasjon om forpliktelsen til å 

yte offentlig tjeneste 

Kunngjøring av 13. juli 2022 om endring av forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging mellom Castres og Paris 

(Orly) 

NOR: TREA2216641A 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do 

For ytterligere opplysninger: 

Direction Générale de l 'Aviation Civile 

DTA/SDS1 

50 rue Henry Farman 

FR-75720 Paris CEDEX 15 

FRANKRIKE 

Tlf.: +33 158094321 
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