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1. 2007. május 31-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott
az Enel S.p.A. (a továbbiakban: Enel, Olaszország) és az Acciona S.A. (a továbbiakban: Acciona, Spanyolor-
szág) által tervezett összefonódásról, amely szerint az előbbiek közös vételi ajánlat útján, valamint az ENEL
és az Acciona közötti megállapodásnak megfelelően a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja
értelmében közös irányítást szereznek az Endesa S.A. (a továbbiakban: Endesa, Spanyolország) felett. Az
ENEL és az Acciona bizonyos spanyolországi és olaszországi ENEL és Endesa üzletágakat és eszközöket, vala-
mint kapcsolódó üzletágakat Franciaországban, Lengyelországban és Törökországban elad a német
E.on Corporation AG-nak (a továbbiakban: E.on).

2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenységei a következők:

– az ENEL esetében: villamosenergia-fejlesztés, -forgalmazás, -ellátás, valamint földgáz beszerzése és értékesí-
tése a háztartások villamosenergia-ellátását szolgáló villamosenegria-fejlesztés céljából,

– az Acciona esetében: infrastruktúra és ingatlanprojektek fejlesztése és kezelése, szállítási szolgáltatás nyúj-
tása, kommunális és környezetvédelmi szolgáltatások, valamint megújuló energiát előállító berendezések
fejlesztése és üzemeltetése,

– az Endesa esetében: villamosenergia-fejlesztés, -forgalmazás, -ellátás. Tevékenységi körébe tartozik továbbá
a földgáz ágazat is, valamint – kisebb mértékben – az ingatlan-ágazat.

3. A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rende-
let hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4. A Bizottság felkéri az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevé-
teleiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a
COMP/M.4685 – ENEL/Acciona/Endesa hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz
faxon ((32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton az alábbi címre:

European Commission (Európai Bizottság)
Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)
Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)
J-70
B-1049 Brussels (Brüsszel)
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