
Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.4398 – Veolia Cargo/Rail Link/JV)

Egyszerűsített eljárásra kijelölt ügy

(2006/C 246/16)

(EGT vonatkozású szöveg)

1. 2006. október 4-én a Bizottság a 139/2004/EK (1) tanácsi rendelet 4. cikke szerint bejelentést kapott
a Veolia Environment (a továbbiakban: Veolia Environnement, Franciaország) irányítása alatt álló Veolia
Transport irányítása alá tartozó Veolia Cargo (a továbbiakban: Veolia, Franciaország) és a CMA-CGM
csoporthoz tartozó Rail Link (a továbbiakban: Rail Link, Franciaország) tervezett összefonódásáról, amely
szerint az előbbiek újonnan alapított közös vállalkozásban szerzett részesedés útján a tanácsi rendelet
3. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint közös irányítást szereznek a JVEF (a továbbiakban: JVEF, Fran-
ciaország) és a JVCOM (a továbbiakban: JVCOM, Franciaország) felett.

2. Az érintett vállalatok üzleti tevékenysége a következő:

– a Veolia Environnement esetében: vízkezelés (Veolia Eau), energiaszolgáltatás (Dalkia), köztisztasági szol-
gáltatás (Veolia Propreté) és szállítmányozás (Veolia Transport);

– a Veolia esetében: áruk vasúti szállítása;

– a CMA-CGM esetében: főként az áruk tengeri szállítása terén aktív;

– a Rail Link esetében: áruk szárazföldi szállítása, különösen a kombinált (vasúti és közúti) szállítmá-
nyozás;

– a JVEF esetében: áruk vasúti szállítmányozása, főképp Franciaországban;

– a JVCOM esetében: kombinált (közúti/vasúti) szállítmányozás több európai országban.

3. A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK ren-
delet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. Meg kell jegyezni, hogy a
139/2004/EK (2) tanácsi rendelet hatálya alá tartozó meghatározott összefonódások kezelésének egyszerűsí-
tett eljárásáról szóló bizottsági közlemény alapján az ügy kezelése történhet a közleményben ismertetett
eljárás szerint.

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

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket
a COMP/M.4398 – Veolia Cargo/Rail Link/JV hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizott-
sághoz faxon (fax: (32-2) 2964301 vagy 2967244) vagy postai úton a következő címre:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels
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