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Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 437/07)

1. W dniu 14 listopada 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała 
zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Deutsche Post AG prowadzące działalność jako 
Deutsche Post DHL Group („DPDHL”, Niemcy) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem UK Mail Group plc i jego spółkami zależnymi 
(„UK Mail”, Zjednoczone Królestwo) w drodze oferty publicznej.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa DPDHL: DPDHL – przedsiębiorstwo pocztowe i logistyczne prowadzące działalność 
w skali światowej i mające siedzibę w Niemczech. Grupa działa pod dwoma firmami (Deutsche Post i DHL) i świad
czy usługi na rzecz klientów na obszarze ponad 220 krajów i terytoriów na całym świecie. Pion pocztowy DPDHL, 
Deutsche Post, świadczy krajowe usługi pocztowe w Niemczech. DHL świadczy kompleksowe usługi międzynarodo
wych przesyłek ekspresowych, usługi w zakresie przewozu towarów, handlu elektronicznego oraz usług zarządzania 
łańcuchem dostaw,

— w przypadku przedsiębiorstwa UK Mail: przedsiębiorstwo świadczące usługi kurierskie z siedzibą w Zjednoczonym 
Królestwie, posiadające ogólnokrajową sieć ponad 50 obiektów i 2 400 pojazdów. Oferuje rozwiązania w zakresie 
dostarczania paczek i poczty zarówno na rynku lokalnym, jak i na całym świecie.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej 
kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania nie
których koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/20042 (2) sprawa ta może kwalifikować się do 
rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

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.8280 – Deutsche Post DHL/UK Mail, 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).
(2) Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
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