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(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2013/C 37/11) 

1. W dniu 31 stycznia 2013 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Mercuria Energy Group 
Limited („Mercuria”, Cypr) oraz China Petrochemical Corporation („Sinopec”, Chiny) przejmują, w rozu
mieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę 
nad przedsiębiorstwem Vesta Terminal B.V. („Vesta”, Niderlandy) w drodze zakupu akcji. Przedsiębiorstwo 
Mercuria posiada obecnie całościowy udział w przedsiębiorstwie Vesta. 

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Mercuria: spółka dominująca w holdingu międzynarodowej grupy dzia 
łającej w szerokim zakresie światowych rynków energii. Główna działalność przedsiębiorstwa Mercuria 
polega na obrocie produktami energetycznymi, w tym ropą naftową i produktami rafinacji ropy nafto
wej, gazem ziemnym (w tym skroplonym), energią, węglem, biodieslem, olejami roślinnymi i upraw
nieniami do emisji dwutlenku węgla, 

— w przypadku przedsiębiorstwa Sinopec: chińskie przedsiębiorstwo państwowe. Jego główna działalność 
polega na poszukiwaniach, przygotowaniach do wydobycia i wydobyciu ropy naftowej i gazu w kraju 
(tj. w Chinach), rafinacji ropy naftowej w kraju, wprowadzaniu do obrotu i dystrybucji produktów 
rafinacji ropy naftowej w Chinach, krajowej produkcji i sprzedaży produktów petrochemicznych 
i ropy naftowej oraz świadczeniu krajowych usług techniczno-inżynieryjnych w sektorze petrochemicz
nym, 

— w przypadku przedsiębiorstwa Vesta: działalność w zakresie magazynowania produktów naftowych oraz 
biodiesla w terminalach znajdujących się w trzech portach w Europie – w Antwerpii (Belgia), Vlissingen 
(Niderlandy) i Muuga (Estonia). 

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporzą
dzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. 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), pocztą elektroniczną na adres: COMP- 
MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6807 – Mercuria 
Energy Asset Management/Sinomart KTS Development/Vesta Terminals, na poniższy adres Dyrekcji Gene
ralnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
J-70 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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( 1 ) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).
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