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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

C 372/3

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση M.7778 — Vattenfall/ENGIE/GASAG)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2015/C 372/03)
1. Στις 3 Νοεμβρίου 2015 η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1), με την οποία η επιχείρηση Vattenfall GmbH, που ελέγχεται από την
Vattenfall AB («Vattenfall», Σουηδία), και η επιχείρηση GDF SUEZ Beteiligungs GmbH, που ελέγχεται από την ENGIE SA
(«ENGIE», Γαλλία), αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 3 παράγραφος 4 του
κανονισμού συγκεντρώσεων, κοινό έλεγχο της επιχείρησης GASAG Berliner Gaswerke AG («GASAG», Γερμανία) με σύμβαση
διαχείρισης.
2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— Η Vattenfall δραστηριοποιείται κυρίως στη Γερμανία, στις Κάτω Χώρες, στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον τομέα
του ενεργειακού εφοδιασμού. Στη Γερμανία η Vattenfall δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στον τομέα των υπαίθριων
λιγνιτωρυχείων και της παραγωγής, εμπορίας, διανομής και προμήθειας ρεύματος, και στο Βερολίνο και στο Αμβούργο στον
τομέα της τηλεθέρμανσης.
— Η ENGIE δραστηριοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα στον τομέα του φυσικού αερίου, του ρεύματος και των ενεργειακών
υπηρεσιών σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα αξίας. Στη Γερμανία η ENGIE δραστηριοποιείται στον τομέα της τηλεθέρ
μανσης στην Gera, το Wuppertal και το Saarbrücken.
— Η GASAG δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη Γερμανία. Στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της βρίσκονται η προμήθεια
και η διανομή φυσικού αερίου στην περιοχή του Βερολίνου και του Βρανδεμβούργου καθώς και σε μέρη της ΣαξονίαςΆνχαλτ και της Σαξονίας.
3. Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού.
4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημο
σίευσης με την αναφορά M.7778 — Vattenfall/ENGIE/GASAG. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή, με φαξ
(+32 22964301), ηλεκτρονικά στη διεύθυνση COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη
διεύθυνση:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).

