EL

17.3.2012

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

V
(Γνωστοποιήσεις)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση COMP/M.6346 — APMT/Bolloré/Congo Terminal)
Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2012/C 79/06)
1.
Στις 9 Μαρτίου 2012, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία οι επιχειρήσεις APM Terminals
B.V. («APMT»), θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην A.P. Møller-Mærsk A/S («APMM», Κάτω Χώρες), και
«Bolloré Africa Logistics», που τελευταία ελέγχεται από την Bolloré SA («Bolloré», Γαλλία), αποκτούν κατά την
έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων κοινό έλεγχο της
επιχείρησης Congo Terminal SA (Δημοκρατία του Κονγκό) με αγορά μετοχών.
2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— για την APMT: θυγατρική της APMM, η οποία αναπτύσσει και εκμεταλλεύεται τερματικούς σταθμούς εμπο
ρευματοκιβωτίων και συναφείς υπηρεσίες παγκοσμίως, υπηρεσίες τακτικών γραμμών θαλάσσιας μεταφοράς σε
εμπορευματοκιβώτια, εσωτερικές πλωτές μεταφορές και εφοδιαστική, λιμενική ρυμούλκηση, δεξαμενοφόρα,
εξερεύνηση και παραγωγή πετρελαίου και αερίου, λιανική πώληση και αεροπορικές μεταφορές·
— για την Bolloré: παροχή υπηρεσιών και άσκηση συμβουλευτικών δραστηριοτήτων· υπηρεσίες αποστολής
εμπορευμάτων και εφοδιαστικής· υπηρεσίες ναύλωσης και φόρτωσης εμπορευμάτων για θαλάσσιες, ποτάμιες,
χερσαίες και αεροπορικές μεταφορές· μεταφορές και βοηθητικές δραστηριότητες, υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης
και αποθήκευσης· εξαγορά συμμετοχών σε εταιρείες ή επιχειρήσεις·
— για την Congo Terminal: διαχείριση του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στο λιμένα Pointe Noire,
Κονγκό-Μπραζαβίλ, συμπεριλαμβανομένης μιας βάσης εφοδιαστικής εγκατεστημένης κοντά στον λιμένα Pointe
Noire.
3.
Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει
τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη
διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων (2) σημει
ώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην
ανακοίνωση.
4.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν στην Επιτροπή ενδεχόμενες παρατηρήσεις
για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.
(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»).
(2) ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32 («Ανακοίνωση σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία»).

C 79/19

C 79/20

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της
παρούσας δημοσίευσης, με την ένδειξη COMP/M.6346 — APMT/Bolloré/Congo Terminal. Οι παρατηρήσεις
μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@
ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΓΔ Ανταγωνισμού
Μητρώο Συγχωνεύσεων
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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