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1. 2010. augusztus 11-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 4. cikke szerint bejelentést 
kapott a TenneT (a továbbiakban: TenneT, Hollandia), a Gasunie (a továbbiakban: Gasunie, Hollandia) és 
az Elia (a továbbiakban: Elia, Belgium) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások közös 
irányítást szereznek az EK összefonódás-ellenőrzési rendelete 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében 
a jelenleg a TenneT és a Gasunie közös irányítása alatt álló APX (a továbbiakban: APX, Hollandia) felett, azt 
követően, hogy az APX a jelenleg az Elia irányítása alatt álló Belpex (a továbbiakban: Belpex, Belgium) 
valamennyi részvényét megvásárolja. 

2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő: 

— az APX energiatőzsde, mely a Hollandiában, az Egyesült Királyságban és Belgiumban nyújt kereskedési 
platformot és szolgáltatásokat a spot energiára (villamos energiára) és a gázra is kiterjedő energiakeres
kedelemhez, 

— a Belpex Belgiumban működtet energiatőzsdét, mely a villamosenergia-kereskedelemhez nyújt kereske
delmi platformot és szolgáltatásokat, 

— a holland állam (Pénzügyminisztérium) irányítása alatt álló TenneT elsősorban átvitelirendszer-üzemel
tetőként fejti ki tevékenységét; Hollandia igen nagy és nagy feszültségű villamosenergia-átviteli hálózatát 
és a négy német villamosenergia-átviteli hálózat egyikét (a Transpowert) üzemelteti, 

— az Elia elsősorban Belgium elektromosenergia-átviteli hálózatának üzemeltetőjeként tevékeny, valamint 
más vállalkozásokkal közös irányítása alá tartozik a négy német villamosenergia-átviteli hálózat egyike 
(50Hertz), 

— a holland állam (Pénzügyminisztérium) irányítása alatt álló Gasunie Európa egyik legnagyobb – hollan
diai és észak-németországi gázvezetékekből, valamint kapcsolódó létesítményekből álló – gázhálózatának 
rendszerüzemeltetője. 

3. A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az EK össze
fonódás-ellenőrzési rendelet 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.
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( 1 ) HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (EK összefonódás-ellenőrzési rendelet).



Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a 
COMP/M.5911 – TenneT/Elia/Gasunie/APX-Endex 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: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
J-70 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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