
A meghallgató tisztviselő zárójelentése a COMP/M.4504 – SFR/Télé 2 France ügyben

(az egyes versenyjogi eljárásokban a meghallgatási tisztviselők megbízásáról szóló, 2001. május 23-i 2001/462/EK,
ESZAK bizottsági határozat 15. és 16. cikkeinek megfelelően – HL L 162., 2001.6.19., 21. o.)

(2007/C 290/10)

2006. november 28-án a Bizottság bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról, amely szerint a Vivendi
SA (a továbbiakban: Vivendi) és a Vodafone Group plc (a továbbiakban: Vodafone) közös irányítása alatt álló
SFR SA (a továbbiakban: SFR) vállalat részesedés vásárlása útján az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke
(1) bekezdésének b) pontja szerint kizárólagos irányítást szerez a Télé 2 France (a Télé 2 csoport leányválla-
lata, a továbbiakban: Télé 2) vállalatnak az internet-hozzáférés és a helyhez kötött telefonszolgáltatás terü-
letén végzett üzleti tevékenységei felett.

A Bizottság 2006. december 11-i határozatával hiányosnak nyilvánította a bejelentést. Az SFR 2007.
január 29-én kiegészítő információkat szolgáltatott. A Bizottság szolgálatai 2007. február 5-i levelükben tájé-
koztatták az SFR-t, hogy attól a naptól a bejelentés hiánytalannak tekinthető. A 2004/802/EK bizottsági ren-
delet 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban az összefonódás bejelentése 2007. január 29-én lépett
hatályba.

Az előzetes vizsgálat eredményeként a Bizottság megállapította, hogy a bejelentett összefonódás az összefo-
nódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozik, valamint komoly kételyeket fogalmazott meg a lépés közös
piaccal való összeegyeztethetőségével kapcsolatban. Ezért a Bizottság 2007. március 19-én úgy határozott,
hogy az összefonódás-ellenőrzési rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján eljárást indít.

Az SFR – az összefonódási esetekben követett legjobb gyakorlatnak (Best practices) megfelelően – betekintést
nyert az ügyirat kulcsfontosságú dokumentumaiba, azaz a harmadik érdekelt felek első szakaszbeli tájékozta-
táskérésre adott válaszainak nem bizalmas változatába, amelyeket 2007. március 30-án adtak át a részére.

A piac széles körű vizsgálatának eredményeként a Bizottság szolgálatai úgy vélték, hogy a bejelentett összefo-
nódás alkalmas a versenykényszer jelentős gyengítésére a fizetős televíziós szolgáltatások franciaországi
piacán.

A versenyt fenyegető kockázatok orvoslása céljából az SFR és a Vivendi először 2007. február 26-án nyúj-
totta be első kötelezettségvállalási ajánlat-csomagját, majd – azt követően, hogy tájékoztatták, a Bizottság
elégtelennek ítélte ezt a csomagot – 2007. március 14-én és 2007. április 26-án kiegészítő javaslatokat tett,
és végül – az érintett piac Bizottság általi vizsgálatának eredményeit figyelembe véve – 2007. június 13-án
benyújtotta kötelezettségvállalásainak végső változatát.

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy amennyiben az SFR és a Vivendi teljes mértékben tiszteletben
tartja a 2007. június 13-án benyújtott kötelezettségvállalásokat, a tervezett összefonódás nem akadályozza
jelentősen a valódi versenyt a közös piacon vagy annak egy jelentős részében, például erőfölény létrehozá-
sával vagy megerősítésével. Ennek megfelelően nem küldtek a feleknek kifogásközlést.

Sem a felek, sem harmadik fél nem nyújtott be hozzám kérdést vagy észrevételeket. Az ügy kapcsán nincs
szükség a meghallgatási joggal kapcsolatban különleges észrevételek megtételére.

Brüsszel, 2007. július 11.
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