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(2008/C 180/14)

1. 2008. július 9-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet 4. cikke szerint (1) bejelentést kapott a
Cegedel csoporthoz tartozó Cegedel Net SA (a továbbiakban: Cegedel Net, Luxembourg), az ELIA System
Operator SA/NV (a továbbiakban: ELIA, Belgium), az EnBW csoporthoz tartozó EnBW Transportnetze AG
(a továbbiakban: EnBW TNG, Németország), az E.ON csoporthoz tartozó E.ON Netz GmbH (a továb-
biakban: ENE, Németország), az EDF csoporthoz tartozó RTE EDF Transport SA (a továbbiakban: RTE,
Franciaország), az RWE csoporthoz tartozó RWE Transportnetz Strom GmbH (a továbbiakban: RWE TSO,
Németország) és a TenneT TSO BV (a továbbiakban: TenneT TSO, Hollandia) tervezett összefonódásáról,
amely szerint e vállalkozások újonnan alapított közös vállalkozásban szerzett részesedés útján közös irá-
nyítást szereznek a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Capacity Allocation
Service Company for Central Western Europe (a továbbiakban: CASC-CWE) felett. A CASC-CWE feladata a
Belgium, Franciaország, Németország, Luxemburg és Hollandia közös határain működő energiaszállítási
kapacitások elosztásával kapcsolatos szolgáltatások végrehajtása és üzemeltetése.

2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

– a Cegedel Net esetében: a Cegedel csoport tulajdonában álló luxemburgi villamosenergia-átviteli rendszer
üzemeltetése,

– az ELIA esetében: a belgiumi villamosenergia-átviteli rendszer tulajdonosa és rendszerüzemeltetője,

– az EnBW TNG esetében: a németországi Baden-Württemberg tartomány átviteli hálózatának tulajdonosa
és üzemeltetője,

– az ENE esetében: az E.ON csoport tulajdonában álló, Schleswig-Holstein, Bréma, Alsó-Szászország, Hessen
(részben), Észak-Rajna-Vesztfália (részben) és Bajorország (a délnyugati térség kivételével) német tartomá-
nyokra kiterjedő villamosenergia-átviteli rendszer üzemeltetése,

– az RTE esetében: a franciaországi nemzeti átviteli hálózat tulajdonosa és üzemeltetője,

– az RWE TSO esetében: az RWE csoport tulajdonában álló, elsősorban Észak-Rajna-Vesztfália, Rajna-Pfalz,
Saarland és Bajorország (délnyugati térség) német tartományokra kiterjedő átviteli hálózat üzemeltetése,

– a TenneT TSO esetében: a holland nemzeti magasfeszültségű hálózat átviteli rendszerének üzemeltetője és
irányítója.

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 felhívja 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 észrevétele-
ket a COMP/M.5154 – CASC JV hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon
(fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton a következő 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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