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1. W dniu 4 września 2009 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa RREEF Pan-European 
Infrastructure Fund LP („RREEF Fund”, Zjednoczone Królestwo), ostatecznie zarządzane przez Deutsche 
Bank („DB”, Niemcy), BP PLC („BP”, Zjednoczone Królestwo), Ente Vasco De La Energia („EVE”, Hiszpania) 
oraz Repsol YPF, S.A. („Repsol”, Hiszpania) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady 
wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Bahía De Bizkaia Gas, S.L. („BBG”, Hiszpania) w drodze zakupu 
akcji w istniejącej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą. Obecnie BBG jest wspólnie kontrolowane przez 
przedsiębiorstwa Iberdrola S.A. („Iberdrola”, Hiszpania), BP, EVE oraz Repsol. 

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

— w przypadku przedsiębiorstwa RREEF Fund: fundusz inwestycyjny prowadzący działalność w sektorze 
usług bankowych, finansowych oraz usług powiązanych na skalę światową, 

— w przypadku przedsiębiorstwa BP: poszukiwanie ropy naftowej i gazu, prace przygotowawcze 
i wydobycie; rafinacja, wydobywanie i wprowadzanie do obrotu produktów ropopochodnych 
i petrochemicznych oraz działalność w zakresie rozwoju energii ze źródeł odnawialnych, 

— w przypadku przedsiębiorstwa EVE: podmiot publiczny prowadzący działalność na obszarze Kraju 
Basków w zakresie energii, wody i telekomunikacji, 

— w przypadku przedsiębiorstwa Repsol: prowadzenie działalności na terenie Hiszpanii w zakresie wydo
bycia ropy naftowej i produktów ropopochodnych oraz ich wykorzystania do celów handlowych, 
w połączeniu z innymi źródłami energii, 

— w przypadku przedsiębiorstwa BBG: regazyfikacja ciekłego gazu ziemnego w Hiszpanii. 

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 (+32 22964301 lub 22967244) lub listownie, podając numer 
referencyjny: COMP/M.5602 – RREEF Fund/BP/EVE/Repsol/BBG, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. 
Konkurencji Komisji Europejskiej: 

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

PL 11.9.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 217/25 

( 1 ) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


