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1. W dniu 4 grudnia 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Amadeus IT Group SA („Amadeus”, Hiszpania) prze
jmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym 
przedsiębiorstwem Navitaire LLC („Navitaire”, Stany Zjednoczone) w drodze zakupu udziałów i aktywów. Koncentrację 
odesłało do Komisji Zjednoczone Królestwo, zgodnie z art. 22 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przed
siębiorstw. Do odesłania przyłączyły się następnie Austria, Niemcy i Hiszpania.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Amadeus: dostarczanie rozwiązań informatycznych dla dostawców usług turystycz
nych, takich jak linie lotnicze i biura podróży na całym świecie; główny przedmiot działalności to (i) świadczenie 
usług związanych z globalnym systemem dystrybucji (GSD) oraz (ii) wewnętrzne rozwiązania informatyczne dla linii 
lotniczych i lotnisk; rozwiązania informatyczne przedsiębiorstwa Amadeus dla linii lotniczych obejmują rozwiązania 
dla zarządzania rezerwacją i zapasami oraz dla kontroli odlotów i innych procesów operacyjnych; w szczególności 
Amadeus oferuje system obsługi pasażerów zwany „Altea”;

— w przypadku przedsiębiorstwa Navitaire: dostarczanie rozwiązań informatycznych przede wszystkim dla linii lotni
czych, jak również dla szybkich kolei i dla przewoźników zapewniających dalekobieżne połączenia autobusowe; 
Navitaire prowadzi głównie działalność w zakresie usług związanych z rezerwacją i zarządzaniem zapasami, a także 
z produktami dodatkowymi i oferuje system obsługi pasażerów o nazwie „New Skies”; Navitaire jest obecnie spółką 
zależną, w której całościowy udział posiada Accenture plc (Irlandia).

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia 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 publikacji. Można je 
przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 
lub listownie, podając numer referencyjny: M.7802 – Amadeus/Navitaire, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. 
Konkurencji Komisji Europejskiej:

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

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
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