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1. W dniu 17 lutego 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Caisse des dépôts et consignations („CDC”, Francja) 
przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kon
trolę nad przedsiębiorstwem Réseau de transport d'électricité („RTE”, Francja), obecnie pod wyłączną kontrolą przedsię
biorstwa Electricité de France („EDF”, Francja), w drodze zakupu akcji.

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

— CDC to francuska instytucja sektora publicznego, prowadząca działalność w zakresie finansowania inwestycji leżą
cych w interesie ogólnym oraz inwestycji kapitałowych w sektorach otwartych na konkurencję, a także zarządzania 
prywatnymi funduszami, które organy publiczne chcą otoczyć specjalną ochroną,

— EDF i jej spółki zależne działają głównie w sektorze energii elektrycznej, a w szczególności zajmują się wytwarza
niem i sprzedażą hurtową oraz obrotem, przesyłem, dystrybucją i dostawami energii elektrycznej, we Francji i za 
granicą. Grupa EDF działa również w sektorze gazowym i świadczy usługi energetyczne we Francji i za granicą,

— RTE, obecnie spółka zależna należąca w 100 % do EDF, jest właścicielem i operatorem publicznej sieci przesyłu 
energii elektrycznej. RTE wykonuje swoje zadania pod kontrolą francuskiej komisji regulacji energetyki („CRE”, Com
mission de régulation de l'énergie) i na mocy specjalnych ustaleń gwarantujących temu podmiotowi niezależność 
w zakresie zarządzania w obrębie grupy EDF.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia w spra
wie 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.8270 – EDF/CDC/RTE, 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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