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1. W dniu 23 września 2010 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Veolia Water UK Plc 
(„VWUK”, Zjednoczone Królestwo) i Veolia Voda SA („VV”, Republika Czeska), oba kontrolowane przez 
Veolia Environment SA („VE”, Francja), przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia WE 
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad niektórymi przedsiębiorstwami należą
cymi do United Utilities Group PLC („przejmowane przedsiębiorstwo”, Zjednoczone Królestwo) 
w Zjednoczonym Królestwie w drodze zakupu udziałów. Ponadto grupa VE zakupi udziały przejmowanego 
przedsiębiorstwa w koncesjach na działalność wodno-kanalizacyjną w Bułgarii, Estonii i Polsce. 

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

— w przypadku przedsiębiorstwa VWUK: zapewnianie zewnętrznego zarządzania usługami wodno-kana
lizacyjnymi na rzecz nadzorowanych przez państwo przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych oraz 
klientów z branży przemysłowej w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii, 

— w przypadku przedsiębiorstwa VV: zapewnianie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i usług z tym 
związanych w Europie Środkowo-Wschodniej, 

— w przypadku grupy VE: świadczenie usług w zakresie zarządzania środowiskiem naturalnym, 

— w przypadku przejmowanego przedsiębiorstwa: zapewnianie zewnętrznego zarządzania usługami 
wodno-kanalizacyjnymi na rzecz nadzorowanych przez państwo przedsiębiorstw wodno-kanalizacyj
nych oraz klientów z branży przemysłowej w Zjednoczonym Królestwie oraz przyłączy w ramach 
usług komunalnych w Zjednoczonym Królestwie. W Bułgarii, Polsce i Estonii przedsiębiorstwo to 
posiada udziały w spółkach, które otrzymały koncesje na obsługę komunalnej infrastruktury wodno- 
kanalizacyjnej oraz usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków. 

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporzą
dzenia WE 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 dziesięciu dni od daty niniejszej publi
kacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP- 
MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5934 – Veolia 
Water UK and Veolia Voda/Subsidiaries of United Utilities Group, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej 
ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
J-70 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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( 1 ) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

