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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10760 – AIRBUS / SAFRAN / TAC / AUBERT & DUVAL) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Airbus SAS (”Airbus”, Frankrike), som i siste instans er kontrollert av Airbus SE (Nederland). 

– Safran S.A. (”Safran”, Frankrike).  

– Tikehau Ace Capital S.A.S. (”TAC”, Frankrike). 

– Aubert & Duval S.A. (”Aubert & Duval”, Frankrike). 

Airbus, Safran og TAC overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Aubert & Duval. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Airbus er aktivt over hele verden innen luftfart, romfart og forsvarsrelaterte tjenester. Virksomheten er organisert i tre 

driftssegmenter: i) Airbus (kommersielle luftfartøyer), ii) Airbus Helicopters og iii) Airbus Defence and Space. 

– Safran fokuserer på tre hovedområder: i) framdriftssystemer for luftfartøyer, ii) luftfartøyutstyr, forsvar og 

romfartssystemer og iii) luftfartøyinteriører. Safran dekker hele livssyklusen til motorer, systemer og utstyr for sivile 

og militære luftfartøyer med faste og roterende vinger.  

– TAC er et kapitalforvaltningsselskap som fokuserer på to sektorer: strategiske industrier (luftfart, forsvar og sjøfart) 

og pålitelige teknologier (risikoanalyse av digitale systemer og programvare og cybersikkerhet). 

– Aubert & Duval er en leverandør av avanserte metallurgiske produkter i form av deler, lange produkter og 

metallpulver for ulike industrielle bruksområder, inkludert luftfart, romfart, kjernekraft, forsvar og energi. 

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.  

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 452 av 

29.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10760 – AIRBUS / SAFRAN / TAC / AUBERT & DUVAL 

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”). 

2022/EØS/80/01 

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


Nr. 80/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10786 – BNP PARIBAS / CACEIS / JV) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– BNP Paribas SA (”BNPP”, Frankrike). 

– CACEIS SA (”CACEIS”, Frankrike), kontrollert av Crédit Agricole SA (Frankrike). 

BNPPs og CACEIS' tillitstjenester for bedrifter i Frankrike vil bli slått sammen til en ny enhet, og BNPP og CACEIS vil 

erverve felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over den nystiftede 

enheten. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BNPP er morselskapet i BNP Paribas Group, som er et globalt bankkonsern som er aktivt innen forbrukerbank-

virksomhet, kapitalforvaltning og tjenester samt bedrifts- og investeringsbankvirksomhet. 

– CACEIS er et datterselskap av Crédit Agricole SA som leverer forsikrings- og kapitalforvaltningstjenester til 

bedriftskunder, institusjonelle investorer, banker og meglere. 

3. Det nystiftede fellesforetaket vil være aktivt innen levering av tillitstjenester for bedrifter i Frankrike. Tillitstjenester for 

bedrifter omfatter forvaltning av et selskaps aksjekapital (enten selskapet er børsnotert eller ikke) og gjeld (håndtering av 

investorregisteret, generalforsamlinger og transaksjoner med verdipapirer og tilknyttede finansielle tjenester samt yting av 

tjenester i forbindelse med direkte aksjeeierskap blant ansatte). 

4. 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.  

5. 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 450 av 

28.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10786 – BNP PARIBAS / CACEIS / 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”). 

2022/EØS/80/02 

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


1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/3 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10817 – ADVENT / DEM BUSINESS / HPM BUSINESS) 

1.  Kommisjonen mottok 24. november 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Advent Funds, som forvaltes eller rådgis av Advent International Corporation (”AIC”) (samlet kalt ”Advent”, USA). 

– Virksomheten innen materialer med høy ytelse (”HPM”) som tilhører Lanxess AG (”Lanxess”, Tyskland). 

– Virksomheten innen konstruksjonsmaterialer (”DEM”) som tilhører Koninklijke DSM N.V. (”DSM”, Nederland). 

Advent overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele HPM og DEM. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Advent er en investor i aktiv eierkapital som er basert i Boston og fokuserer på i) overtakelse av eierinteresser (både 

kontrollerende og ikke-kontrollerende) i selskaper der Advent mener at en tilførsel av kapital vil forbedre selskapets 

framtidige vekstutsikter, og ii) forvaltning av investeringsfond. Som investor i aktiv eierkapital har Advent 

eierinteresser i en rekke sektorer, inkludert media, kommunikasjon, informasjonsteknologi, internett og kjemisk og 

farmasøytisk industri. 

– HPM er aktivt innen produksjon, salg og markedsføring av termoplastiske polymerer og halvfabrikater som trengs i 

produksjonen av slike polymerer, dvs. polyamidbasert konstruksjonsplast, polybutylentereftalatbasert konstruk-

sjonsplast og termoplastiske kompositter forsterket med kontinuerlige fibre, som for tiden utføres av en gruppe 

selskaper som alle er direkte eller indirekte eide datterselskaper av Lanxess og selskaper der Lanxess har en 

kapitalinteresse. HPM har ti produksjonssteder i seks land rundt om i verden. 

– DSM består av: i) enhetene DSM Engineering Materials B.V., DSM Engineering Materials International B.V. og 

DSM Engineering Materials, Inc., ii) deres datterselskaper og iii) tilknyttede aktiviteter og immaterielle rettigheter. 

DEM utvikler, produserer og leverer termoplast globalt og tilbyr et bredt spekter av polymerer, herunder polyamider, 

polyestere og polyfenylensulfider, til en rekke forskjellige industrier. DEM har ti produksjonssteder i fem land rundt 

om i verden. 

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.  

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 458 av 

1.12.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10817 – ADVENT / DEM BUSINESS / HPM BUSINESS 

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”). 

2022/EØS/80/03 

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


Nr. 80/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10874 – DSM/FONTERRA/TASMAN) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 23. november 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– DSM Venturing B.V. (”DSM”, Nederland), som i siste instans er kontrollert av Royal DSM N.V.-konsernet (”Royal 

DSM”, Nederland). 

– Fonterra (Europe) Coöperatie U.A. (”Fonterra”, Nederland), som i siste instans er kontrollert av Fonterra  

Co-operative Group Limited (”Fonterra Co-operative”, New Zealand). 

– Et nystiftet foretak, Tasman (”fellesforetaket”, Nederland). 

DSM og Fonterra 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: 

– Fonterra er aktivt innen produksjon og salg av melkeprodukter over hele verden. 

– DSM er aktivt innen ernæring, helse og biovitenskap og leverer ernæringsløsninger, spesialtilsetningsstoffer til 

ernæringssegmenter, ingredienser og biomedisinske materialer samt løsninger som gir smak og konsistens. 

– Fellesforetaket vil være aktivt i markedet for alternative proteiner ved å utvikle og produsere, markedsføre og selge 

melkeprotein framstilt ved gjæring. 

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 458 av 

1.12.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10874 – DSM/FONTERRA/TASMAN 

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/80/04 

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

(Sak M.10890 – MARCEGAGLIA STEEL / OLPUK / OSB / FSAB) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Marcegaglia Steel S.p.A (”Marcegaglia Steel”, Italia), kontrollert av Marcegaglia Holding S.r.l. (Italia). 

– Outokumpu Long Products Limited (”OLPUK”, Storbritannia), Outokumpu Stainless Bar LLC (”OSB”, USA) og 

Fagersta Stainless AB (”FSAB”, Sverige), kontrollert av Outokumpu Oyj (Finland). 

Marcegaglia Steel overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over OLPUK, OSB og 

FSAB (”målforetaket”).  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Marcegaglia Steel er et italiensk industrikonsern i stålbearbeidingssektoren som fokuserer på handel med og 

bearbeiding av stål. Det produserer hovedsakelig karbonstålprodukter, men også, i mindre omfang, flate og lange 

produkter av rustfritt stål. 

– Målforetaket er en produsent av lange produkter av rustfritt stål og halvfabrikater i form av valsetråd, ingoter, 

valseblokker og råblokker. 

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 458 av 

1.12.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10890 – MARCEGAGLIA STEEL / OLPUK / OSB / FSAB 

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/80/05 

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


Nr. 80/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10913 – SADCO/HACP/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Saudi Aramco Development Co Ltd (”SADCO”, Saudi-Arabia), kontrollert av Saudi Arabian Oil Company (”Saudi 

Aramco”, Saudi-Arabia). 

– Honeywell Automation and Control Products Ltd (”HACP”, USA), kontrollert av Honeywell International Inc. 

(”Honeywell”, USA). 

– Fellesforetaket, Saudi-Arabia. 

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

over et nystiftet fellesforetak.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i fellesforetaket. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SADCO: datterselskap av Saudi Aramco, et aksjeselskap som hovedsakelig driver virksomhet innen prospektering, 

kartlegging, boring, utvinning, prosessering, produksjon, raffinering og markedsføring av hydrokarboner. 

– HACP: datterselskap av Honeywell, et multinasjonalt konglomerat som er aktivt innen fire forretningsområder: 

luftfart, byggteknikk, materialer og teknologier med høy ytelse og sikkerhets- og produktivitetsløsninger. 

3. Forretningsvirksomheten til det nystiftede fellesforetaket vil bestå i å utvikle, markedsføre, kommersialisere og drive et 

integrert system for styring av produksjonsprosesser (iMOMS) ved navn ”Plant.Digital”. Fellesforetaket vil i første rekke 

være aktivt i Golfrådets medlemsland og i Irak.  

4. 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). 

5. 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 452 av 

29.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10913 – SADCO/HACP/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/80/06 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10932 – ZF / HELLA / NGK / CLARIOS / AHEAD JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. november 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– ZF Friedrichshafen AG (”ZF”, Tyskland). 

– HELLA GmbH & Co. KGaA (”Hella”, Tyskland), som tilhører FORVIA-konsernet (Frankrike). 

– NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH (”NGK”, Tyskland), som tilhører NGK SPARK PLUG Group (Japan). 

– Clarios Germany GmbH & Co. KG (”Clarios”, Tyskland), som tilhører Clarios Group (USA), som igjen er kontrollert 

av Brookfield Asset Management Inc. (Canada). 

ZF, Hella, NGK og Clarios erverver felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 

3 nr. 4 over Ahead GmbH (”Ahead-fellesforetaket”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ZF er et globalt teknologiforetak som utvikler, produserer og distribuerer produkter og systemer for personbiler, 

nyttekjøretøyer og industriell teknologi. 

– Hella er en leverandør av kjøretøydeler som hovedsakelig er aktiv innen utvikling og produksjon av lykter og 

elektroniske produkter. Hella tilbyr også en bred portefølje av tjenester og produkter til verkstedkunder. 

– NGK produserer og selger tennplugger og relaterte produkter for forbrenningsmotorer samt sensorer og keramikk for 

en rekke forskjellige bruksområder. 

– Clarios er en leverandør av kjøretøydeler som er aktiv innen forskning på og utvikling, produksjon, lisensiering, 

markedsføring og distribusjon av startbatterier for alle typer kjøretøyer og bruksområder, herunder personkjøretøyer 

og lastebiler og andre mobilitetsrelaterte anvendelser. 

3. Fellesforetakets forretningsvirksomhet vil bestå i følgende:  

– Ahead-fellesforetaket vil tilby reparasjonstjenester og digitale løsninger og programmer til europeiske verksteder og 

mekanikere i utvalgte deler av Europa, inkludert en abonnementsbasert ”edutainement”-plattform og et lojalitets-

program.  

4. 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). 

5. 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 454 av 

30.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10932 – ZF / HELLA / NGK / CLARIOS / AHEAD 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/80/07 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10940 – CPPIB / MONTAGU / UNIVERSAL INVESTMENT / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. november 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Montagu Private Equity LLP (”Montagu”, Storbritannia). 

– Canada Pension Plan Investment Board (”CPPIB”, Canada). 

– Universal Investment GmbH (”Universal Investment”, Tyskland), som i siste instans er kontrollert av Alpha LuxCo 2 

SARL (Tyskland). 

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

over Universal Investment. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Montagu er et aktivt eierfond med hovedkontor i Storbritannia. Det fokuserer på investeringer i og ordninger knyttet 

til oppkjøp av selskaper, særlig i Nord-Europa. 

– CPPIB er en investeringsforvaltningsorganisasjon som investerer kapital som den får overført fra Canada Pension 

Plan (”CPP”), og som CPP ikke trenger for å betale løpende ytelser, på vegne av 21 millioner bidragsytere og 

mottakere. 

– Universal Investment er en tjenesteleverandør til investeringsfondsbransjen med hovedkontor i Frankfurt, 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 454 av 

30.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10940 – CPPIB / MONTAGU / UNIVERSAL INVESTMENT / 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/80/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10944 – MITSUBISHI/HERE) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 15. november 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Mitsubishi Corporation (”MC”, Japan). 

– HERE International B.V. (”HERE”, Nederland). 

MC overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele HERE. 

Sammenslutningen gjennomføres ved avtale eller andre midler.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MC er et globalt integrert handelsforetak som utvikler og driver virksomhet på en rekke områder. MC er inndelt i ti 

virksomhetsgrupper: naturgass, industrimaterialer, petroleums- og kjemikalieløsninger, mineralressurser, industriell 

infrastruktur, kjøretøyer og mobilitet, nærings- og nytelsesmiddelindustri, konsumvarer, energiløsninger og  

byutvikling. 

– HERE er et kart- og stedinformasjonsforetak som leverer digitale kartdata og navigasjons- og posisjonsløsninger til 

en rekke forskjellige kunder over hele verden. 

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 452 av 

29.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10944 – MITSUBISHI/HERE 

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/80/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10963 – BMWK/SEFE) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 21. november 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Forbundsrepublikken Tyskland, representert ved det tyske forbundsdepartementet for økonomi og klimatiltak 

(”BMWK”, Tyskland). 

– SEFE Securing Energy for Europe GmbH (”SEFE”, Tyskland). 

BMWK overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele SEFE.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kapitaltiltak som leder til en overtakelse av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BMWK har i dag ingen kommersiell virksomhet i energimarkedene. Som del av sin respons på den aktuelle 

energikrisen utvikler BMWK fem anlegg for regassifisering av LNG i Tyskland, hvorav det første vil bli satt i drift i 

desember 2022.  

– SEFE (tidligere kjent som ”Gazprom Germania GmbH”) er en leverandør av naturgass som hovedsakelig er aktiv i 

det tyske markedet. Selskapets viktigste forretningsområder omfatter nedstrøms engrosforsyning av og handel med 

naturgass og LNG samt drift av underjordiske gasslagre. 

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 452 av 

29.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10963 – BMWK/SEFE 

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/80/10 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10980 – TOKYU/MARUBENI/ORIX/FUJITSU/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 18. november 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Tokyu Corporation (”Tokyu”, Japan). 

– Fujitsu Limited (”Fujitsu”, Japan). 

– Marubeni Corporation (”Marubeni”, Japan). 

– Orix Corporation (”Orix”, Japan). 

Tokyu, Marubeni, Orix og Fujitsu 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: 

– Tokyu er et japansk multinasjonalt selskap. Hovedvirksomheten er drift av jernbaner i Stor-Tokyo-området. Tokyu er 

også aktivt innen byutvikling samt drift av en hotell- og feriestedvirksomhet. 

– Fujitsu er en japansk multinasjonal leverandør av utstyr og tjenester innen informasjons- og kommunikasjons-

teknologi. 

– Marubeni er et handels- og investeringsselskap som driver virksomhet innen en rekke forskjellige områder. 

– ORIX er et finanstjenestekonsern som leverer leasingtjenester, og som i tillegg driver virksomhet innen utlån, 

investering, livsforsikring, bankvirksomhet og kapitalforvaltning og virksomhet knyttet til kjøretøyer, fast eiendom, 

miljø og energi. 

3. Forretningsvirksomheten til det nystiftede fellesforetaket vil være følgende: opprusting av Todoroki Ryokuchi, en park i 

Kawasaki (Japan) som omfatter parkanlegg, et museum og et sportskompleks. 

4. 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). 

5. 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 450 av 

28.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10980 – TOKYU/MARUBENI/ORIX/FUJITSU/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/80/11 
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Innledning av behandling 

(Sak M.10615 – BOOKING HOLDINGS / ETRAVELI GROUP) 

Kommisjonen besluttet 16. november 2022 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter at den hadde 

fastslått at den meldte foretakssammenslutningen reiser alvorlig tvil med hensyn til dens forenlighet med 

det indre marked. Innledningen av behandling markerer åpningen av annen fase av undersøkelsen av den 

meldte foretakssammenslutningen og foregriper ikke den endelige beslutningen i saken. Beslutningen er 

hjemlet i artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). 

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammen-

slutningen for Kommisjonen. 

For at de skal kunne tas i betraktning under saksbehandlingen, må merknadene være Kommisjonen i 

hende senest 15 dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 448 av 25.11.2022, s. 1. 

Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.10615 – BOOKING HOLDINGS / ETRAVELI 

GROUP, per faks (+32 229 64301), 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 

BELGIA 

  

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

2022/EØS/80/12 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.448.01.0001.01.ENG
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10854 – GIC INVESTOR / KIA / OMERS / DCLI) 

Kommisjonen besluttet 8. november 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 32022M10854. 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.10918 – PETRONAS / DURIO / ORIM HOLDING) 

Kommisjonen besluttet 23. november 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 32022M10918. 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/80/13 

2022/EØS/80/14 

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

(Sak M.10925 – BNP PARIBAS / TERBERG BUSINESS) 

Kommisjonen besluttet 16. november 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 32022M10925. 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.10928 – ICI/BENVIC) 

Kommisjonen besluttet 8. november 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 32022M10928. 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. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10960 – EPPE / PZEM SUBSIDIARIES) 

Kommisjonen besluttet 16. november 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 32022M10960. 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. 
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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av  

statsstøtte og referanse-/diskonteringsrenter som får anvendelse fra 1. desember 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 diskonte-

ringsrenten betyr dette at en margin på 100 basispoeng må legges til grunnsatsen. I henhold til 

kommisjonsforordning (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 390 av 11.10.2022, s. 3, og EØS-tillegget nr. 68 av 27.10.2022, 

s. 110. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.12.2022 31.12.2022 2,04 2,04 0,00 2,04 6,95 2,04 2,45 2,04 2,04 

1.11.2022 30.11.2022 1,49 1,49 0,00 1,49 6,95 1,49 1,90 1,49 1,49 

1.10.2022 31.10.2022 1,03 1,03 0,00 1,03 6,95 1,03 1,45 1,03 1,03 

1.9.2022 30.9.2022 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 

1.12.2022 31.12.2022 2,04 2,04 2,04 0,26 13,13 2,04 2,04 2,04 2,04 

1.11.2022 30.11.2022 1,49 1,49 1,49 0,26 13,13 1,49 1,49 1,49 1,49 

1.10.2022 31.10.2022 1,03 1,03 1,03 0,26 11,15 1,03 1,03 1,03 1,03 

1.9.2022 30.9.2022 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 

1.12.2022 31.12.2022 2,04 2,04 2,04 7,17 2,04 7,97 2,17 2,04 2,04 2,35 

1.11.2022 30.11.2022 1,49 1,49 1,49 7,17 1,49 7,97 1,88 1,49 1,49 1,76 

1.10.2022 31.10.2022 1,03 1,03 1,03 7,17 1,03 6,58 1,55 1,03 1,03 1,76 

1.9.2022 30.9.2022 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 
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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 

Forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Italia 

Berørte flyruter Crotone–Roma Fiumicino og omvendt 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å 

yte offentlig tjeneste 

26. mars 2023 

For henvendelser om teksten til og 

informasjon og/eller dokumentasjon 

om forpliktelsen til å yte offentlig 

tjeneste 

For ytterligere opplysninger: 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Dipartimento per la mobilità sostenibile 

Direzione Generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi 

satellitari 

Via Giuseppe Caraci, 36 

IT-00157 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0644127190 

ENAC 

Direzione Trasporto Aereo e Licenze 

Viale Castro Pretorio, n. 118 

IT-00185 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0644596247 

Internett: http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 

E-post: dg.ta@pec.mit.gov.it 

osp@enac.gov.it 
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Kommisjonskunngjøring 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 forpliktelse til å yte offentlig tjeneste  

med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Italia 

Berørte flyruter Crotone–Roma Fiumicino og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 26. mars 2023 til 25. mars 2026 

Frist for innsending av anbud To måneder etter kunngjøringen av denne meldingen i  

EUT C 448 av 25.11.2022, s. 31 

For henvendelser om 

anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller 

dokumentasjon i forbindelse med 

anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

ENAC 

Direzione Trasporto Aereo e Licenze 

Viale Castro Pretorio, n. 118 

IT-00185 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0644596247 

E-post: osp@enac.gov.it 

Internett: http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 
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