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1. 2009. szeptember 17-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 4. cikke szerint bejelentést 
kapott a végső soron a Deutsche Bank (a továbbiakban: DB, Németország) által irányított RREEF Pan- 
European Infrastructure Fund LP (a továbbiakban: RREEF Fund, Egyesült Királyság), az ENEL S.p.A. (a 
továbbiakban: ENEL, Olaszország) csoport irányítása alá tartozó ENDESA Generación S.A. (a továbbiakban: 
ENDESA, Spanyolország), valamint az Unión Fenosa S.A. (jelenleg Gas Natural SDG, S.A., a továbbiakban: 
GN, Spanyolország) és az ENI S.p.A (a továbbiakban: ENI, Olaszország) közös vállalkozása, az UNION 
FENOSA GAS, S.A. (a továbbiakban: UFG, Spanyolország) által tervezett összefonódásról, amely szerint e 
vállalkozások újonnan alapított közös vállalkozásban szerzett részesedés útján közös irányítást szereznek a 
tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Planta De Regasification De Sagunto S.A. 
(a továbbiakban: SAGGAS, Spanyolország) felett, mely jelenleg az UFG, Iberdrola S.A. (Spanyolország) és az 
ENDESA közös irányítása alatt áll. 

2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő: 

— az RREEF Fund esetében: banki, pénzügyi és kapcsolódó szolgáltatások terén világszerte tevékeny befek
tetési alap, 

— az UFG esetében: gázszolgáltatás vállalkozások és egyének számára Spanyolországban, 

— az ENDESA esetében: villamos energia termelése, forgalmazása és szolgáltatása Európában, Dél-Ameri
kában és Észak-Afrikában. Továbbá villamosenergia-kereskedelmet folytat Európában, Spanyolországban 
pedig a földgáz, a szénbányászat és az ingatlanok területén tevékeny, 

— a SAGGAS esetében: cseppfolyósított gázok újragázosítása Spanyolországban. 

3. A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás a 
139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. 

4. A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő 
észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak. 

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a 
COMP/M.5649 – RREEF Fund/ENDESA/UFG/SAGGAS hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a 
Bizottsághoz faxon (+32 22964301 vagy 22967244) vagy postai úton a következő címre: 

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

HU C 231/46 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.9.25. 

( 1 ) HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


