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1. W dniach 8 i 26 kwietnia 2004, do Komisji wpłynęły wspólne wnioski organów do spraw konku-
rencji Francji, Szwecji oraz Niemiec z prośbą o przekazanie badania planowanej koncentracji na mocy art.
22 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 (1) zgodnie, z którym przedsiębiorstwo, Societe de participa-
tions du Commissariat a l'Energie Atonomique S.A. („ARENA”, Francja) nabywa wspólną kontrolę nad
przedsiębiorstwem Enrichment Technology Company Limited („ETC”, Zjednoczone Królestwo) poprzednio
podlegające całkowitej kontroli przedsiębiorstwu Urenco Limited („URENCO”, Zjednoczone Królestwo) w
rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji.

2. Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

— przedsiębiorstwo AREVA: wszystkie stadia związane z energia nuklearną, projektowanie oraz produkcja
spójników, transport oraz dystrybucja elektryczności,

— przedsiębiorstwo URENCO: świadczenie usług związanych ze wzbogacaniem uranu i urządzeniami,

— przedsiębiorstwo ETC: badania i rozwój, projektowanie i produkcja urządzeń i instalacji w technologii
centryfugi.

3. Po wstępnej analizie, Komisja uznała wspólną prośbę o odesłanie sprawy na mocy art. 22 rozporzą-
dzenia (EWG) nr 4064/89, za zasadną, gdyż spełnia ona wymogi określone w tym przepisie. W dniu 14
maja 2004, po otrzymaniu pełnej informacji, wspólna prośba została uznana za kompletną zgodnie z art.
10 ust.1 rozporządzenia Rady.

4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej
koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji.
Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr +32/2/296.43.01 lub 296.72.44) lub
listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3099 – AREVA/URENCO/ETC JV, na adres:

European Commission
Directorate-General for Competition,
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel
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(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 1; sprostowanie: Dz.U. L 257 z 21.9.1990, str. 13; rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1310/97 (Dz.U. L 180 z 9.7.1997, str. 1; sprostowanie Dz.U. L 40 z 13.2.1998, str.
17).


