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1. W dniu 8 czerwca 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo SIA Engineering Company Limited („SIAEC”, Singa
pur), należące do grupy Singapore Airlines, i przedsiębiorstwo Airbus Services Asia Pacific Pte. Ltd. („ASAP”, Singapur), 
należące do grupy Airbus, przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli 
łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzoną spółką stanowiącą spółkę joint venture („JV”, Singapur) 
w drodze zakupu udziałów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

— w przypadku przedsiębiorstwa Singapore Airlines: usługi transportu lotniczego osób i towarów, jak również usługi 
inżynieryjne, takie jak obsługa techniczna i usługi remontowe, obsługa liniowa, techniczna obsługa naziemna, oraz 
program zarządzania flotą. Singapore Airlines świadczy także inne usługi na rzecz osób trzecich, obejmujące mię
dzy innymi szkolenia pilotów, rejsy czarterowe i sprzedaż hurtową wycieczek,

— w przypadku przedsiębiorstwa Airbus: usługi związane z lotnictwem, sektorem rakiet i obroną,

— w przypadku JV: usługi w zakresie utrzymania, napraw i remontów (w szczególności utrzymanie naprawcze i, pośred
nio, obsługa liniowa) świadczone na rzecz komercyjnych przedsiębiorstw lotniczych, których głównym miejscem pro
wadzenia działalności jest region Azji i Pacyfiku i które obsługują statki powietrzne Airbus A350 XWB, A380 i A330.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia 
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji 
w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywa
nia niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta może kwalifikować się 
do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej 
koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je 
przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 
lub listownie, podając numer referencyjny: M.8011 – SIA Group/Airbus Group/JV, na poniższy adres:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
(2) Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
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