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(Tekst mający znaczenie dla EOG)

W dniu 20 października 2006 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej
koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na
mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny
wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic
handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

— na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/
comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania,
takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne
w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,

— w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32006M4350.
EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://ec.europa.eu/eur-lex/
lex)

Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE

(2006/C 287/11)

Wniosek państwa członkowskiego

Dnia 24 października 2006 r. Komisja otrzymała wniosek złożony na mocy art. 30 ust. 4 dyrektywy
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur
udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki,
transportu i usług pocztowych (1).

Złożony przez Zjednoczone Królestwo wniosek dotyczy dostaw energii elektrycznej i gazu w tym kraju, z
wyłączeniem terytorium Irlandii Północnej (wniosek obejmuje zatem dostawę energii elektrycznej i gazu na
terytorium Anglii, Szkocji i Walii). Wniosek ten został opublikowany w Dz.U. C 270/10 z 7.11.2006 r.
Pierwotny termin upływa dnia 25 stycznia 2007 r.

Biorąc pod uwagę fakt, że służby Komisji muszą otrzymać i zbadać dodatkowe informacje oraz zgodnie z
przepisami art. 30 ust. 6 zdanie trzecie wyżej wymienionej dyrektywy, okres, jakim dysponuje Komisja na
podjęcie decyzji, zostaje przedłużony o jeden miesiąc.

Ostateczny termin upływa zatem dnia 26 lutego 2007 r.
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(1) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1.


