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1. W dniu 9 lipca 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzy-
mała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Cegedel Net SA („Cegedel Net”,
Luksemburg) należące do grupy Cegedel, ELIA System Operator SA/NV („ELIA”, Belgia), EnBW Transport-
netze AG („EnBW TNG”, Niemcy) należące do grupy EnBW, E.ON Netz GmbH („ENE”, Niemcy) należące do
grupy EON, RTE EDF Transport SA („RTE”, Francja) należące do grupy EDF, RWE Transportnetz Strom
GmbH („RWE TSO”, Niemcy) należące do grupy RWE oraz TenneT TSO BV („TenneT TSO”, Niderlandy)
przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad nowo utworzonym
przedsiębiorstwem Capacity Allocation Service Company for Central Western Europe („CASC-CWE”). Przed-
siębiorstwo CASC-CWE będzie realizowało usługi związane z przydziałem zdolności do przesyłania energii
na wspólnych granicach pomiędzy Belgią, Francją, Luksemburgiem, Niderlandami i Niemcami.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

— w przypadku Cegedel Net: zarządzanie systemem przesyłania energii elektrycznej będącym w posiadaniu
grupy Cegedel w Luksemburgu,

— w przypadku ELIA: przedsiębiorstwo to jest właścicielem systemu przesyłania energii elektrycznej w
Belgii i zarządza nim,

— w przypadku EnBW TNG: przedsiębiorstwo to jest właścicielem sieci przesyłania energii w niemieckim
kraju związkowym Badenia-Wirtembergia i zarządza nią,

— w przypadku ENE: przedsiębiorstwo to zarządza systemem przesyłania energii elektrycznej będącym w
posiadaniu grupy E.ON, który obejmuje niemieckie kraje związkowe: Szlezwik-Holsztyn, Brema, Dolna
Saksonia, Hesja (częściowo), Północna Nadrenia-Westfalia (częściowo) oraz Bawaria (z wyjątkiem części
południowo-zachodniej),

— w przypadku RTE: przedsiębiorstwo to jest właścicielem krajowej sieci przesyłania energii we Francji i
zarządza nią,

— w przypadku RWE TSO: przedsiębiorstwo to zarządza siecią przesyłania energii należącą do grupy RWE,
która obejmuje głównie niemieckie kraje związkowe Północna Nadrenia-Westfalia, Nadrenia-Palatynat,
kraj Saary i południowo-zachodnią część Bawarii,

— w przypadku TenneT TSO: przedsiębiorstwo to zarządza i administruje holenderską siecią energetyczną
o wysokim napięciu.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporzą-
dzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej
kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat
planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publi-
kacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie,
podając numer referencyjny: COMP/M.5154 — CASC JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds.
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