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(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 58/12)

1. W dniu 4 lutego 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Électricité de France SA („EDF”, Francja) oraz przedsię
biorstwo China General Nuclear Power Corporation („CGN”, Chiny), kontrolowane przez Państwową Komisję ds. Nad
zoru i Administrowania Aktywami Rady Państwa Chińskiej Republiki Ludowej („SASAC”), przejmują, w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad 
trzema spółkami z grupy Nuclear New Build („Grupa NNB”, Zjednoczone Królestwo): NNB Generation Company HPC 
Limited („HPC Genco”), NNB Generation Company SZC Limited („SZC Genco”) oraz NNB Generation Company BRB 
Limited („BRB Genco”).

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

— CGN jest chińskim przedsiębiorstwem prowadzącym działalność przede wszystkim w zakresie projektowania, 
budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych i elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii w Chinach,

— Grupa EDF prowadzi działalność przede wszystkim na rynkach energii elektrycznej we Francji i za granicą. 
W Zjednoczonym Królestwie, EDF prowadzi działalność głównie w sektorze wytwarzania energii elektrycznej oraz 
hurtowych i detalicznych dostaw (w tym sprzedaży) energii elektrycznej,

— Grupa NNB obejmuje trzy spółki holdingowe produkujące energię, odpowiedzialne za budowę i obsługę nowych 
elektrowni jądrowych: Hinkley Point (HPC), Sizewell (SZC) i Bradwell (BRB).

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 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je prze
syłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub 
listownie, podając numer referencyjny: M.7850 – EDF/CGN/NNB Group of Companies, na poniższy adres:

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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