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1. 2010. január 27-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 4. cikke szerint bejelentést kapott 
egy tervezett összefonódásról, amely szerint a Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. (a továbbiakban: 
MOH, Görögország) az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében 
egyidejűleg i. kizárólagos irányítást szerez a Royal Dutch Shell Group (a továbbiakban: Shell, Hollandia) 
teljes irányítása alá tartozó a) Shell Gas Commercial and Industrial Societe Anonyme of Gas (a továbbiakban: 
LPG Company, Görögország) és b) Shell Hellas A.E. (a továbbiakban: SH Company, Görögország) felett, 
valamint ii. részesedés vásárlása útján közös irányítást szerez a Shell egyik leányvállalatával, a Shell Overseas 
Holdings Limited vállalkozással (a továbbiakban: SOHL, Egyesült Királyság) a Shell AE (a továbbiakban: JV) 
néven újonnan alapított közös vállalkozás felett. 

2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő: 

— a MOH esetében: különféle tevékenységek a kőolaj-finomítás és a kőolajtermékek értékesítése terén 
(gépjármű-üzemanyagok, sugárhajtómű-üzemanyag, gázolaj, kenőanyagok stb. kis- és nagykereskedelmi 
értékesítése), 

— a SOHL esetében: i. világszerte olaj- és földgázfeltárás, -termelés és -értékesítés, ii. kőolajtermékek és 
vegyi anyagok gyártása és értékesítése; iii. villamosenergia-termelés és energiatermelés megújuló energia- 
forrásokból, 

— az SH Company esetében: i. üzemanyag, kereskedelmi célra szánt üzemanyag és bitumen kiskeres
kedelmi úton történő értékesítése; ii. vegyi anyagok tárolása és iii. repülőgép-üzemanyagok értékesítése, 

— az LPG Company esetében: cseppfolyósított propán-bután (PB) gáz értékesítése Görögországban, 

— a Shell A.E. (JV) esetében: repülőgép-üzemanyagok értékesítésére irányuló tevékenységek. 

3. A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az EK össze
fonódás-ellenőrzési rendeletének hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. 

4. A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő 
észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak. 

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a 
COMP/M.5637 – Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A./Shell Overseas Holdings Limited hivatkozási 
szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a 
COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre, vagy postai úton a következő címre:

HU 2010.2.6. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 30/21 

( 1 ) HL L 24., 2004.1.29., 1. o (EK összefonódás-ellenőrzési rendelet).
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