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(EGT vonatkozású szöveg)

1. 2002. június 2-án a Bizottság a Tanács 139/2004/EK (1) rendelete 4. cikke szerint bejelentést kapott
az E.ON AG („E.ON”, Németország) csoporthoz tartozó E.ON Ruhrgas International AG („ERI”) vállalat
tervezett összefonódásáról, amely szerint az előbbi teljes irányítást szerez a Tanács rendeletének 3. cikke
(1) bekezdése b) pontja szerint a jelenleg kizárólagosan a MOL Hungarian Oil and Gas Company Rt.
(„MOL”, Magyarország) irányítása alatt álló MOL Földgázellátó Rt. („WMT”, Magyarország), és a MOL Föld-
gáztároló Rt. („MOL Storage”, Magyarország) vállalatok felett részesedés vásárlása útján. Az ERI megvásá-
rolja továbbá, a MOL-nak a Panrusgáz Magyar-Orosz Gázipari Rt.-ben („Panrusgáz”, Magyarország), az
OAO Gazprom (Russia) és a MOL által létrehozott közös vállalatban, meglévő részesedését.

2. Az érintett vállalatok üzleti tevékenysége a következő:

– E.ON esetében: energiaszolgáltató, amely Európaszerte és az Egyesült Államokban elektromos energia- és
gázszolgáltatással, valamint más kapcsolódó tevékenységekkel foglalkozik;

– MOL esetében: integrált olaj- és földgázszolgáltató vállalatcsoport, amely elsősorban Magyarországon fejti
ki tevékenységét;

– WMT esetében: közüzemi nagykereskedő és földgázértékesítő;

– MOL Storage esetében: földgáztároló létesítmények tulajdonlása és működtetése Magyarországon;

– Panrusgáz esetében: a Gazpromtól/Gazexporttól földgázvásárlás és földgázértékesítés a WMT részére.

3. A Bizottság, előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett tranzakció a 139/2004/EK
rendelet hatálya alá tartozhat. Ettől eltekintve, e kérdésről a Bizottság a végleges döntés jogát fenntartja.

4. A Bizottság felkéri az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetleges észrevételeiket
nyújtsák be a Bizottsághoz.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10. napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételek
beküldhetők a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton az alábbi
hivatkozási számmal COMP/M.3696 – E.ON/MOL a következő címre:
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