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1. 2009. augusztus 4-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 4. cikke szerint bejelentést kapott 
a Société Générale (Franciaország) és a Rhodia (Franciaország) irányítása alatt álló, 50/50 %-ban közös 
vállalkozás Orbeo (Franciaország) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozás eszközvásárlás 
útján részleges irányítást szerez a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a 
OneCarbon International B.V. (a továbbiakban: OneCarbon, Hollandia) felett. 

2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő: 

— a Société Générale esetében: lakossági banki tevékenységek és pénzügyi szolgáltatások, világszintű 
befektetések kezelése és kapcsolódó szolgáltatások, valamint vállalati és befektetési banki tevékenységek, 

— a Rhodia esetében: különleges vegyi anyagok fejlesztése és előállítása különféle piacok, így az autópiac, 
az elektronikai termékek, az illatanyagok, az egészségügyi termékek, a testápolási és takarítószerek, a 
fogyasztási és iparcikkek piaca számára, 

— az Orbeo esetében: széndioxid-kibocsátási jogok és különösen igazolt kibocsátáscsökkentési (CER) és 
európai uniós engedélyezési (EUA) eszközök kereskedelme, 

— a OneCarbon esetében: az összefonódással érintett üzleti tevékenységek a többletérték-kereskedelem 
(Added Value Trading – AVT) és a szén-dioxid-kibocsátási egységek fejlesztése (Carbon Credit Development 
– CCD). A CCD-tevékenységek tanácsadási és segítségnyújtási szolgáltatásokat jelentenek az üvegházha
tást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló projektek fejlesztői számára. Az AVT-tevékeny
ségek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló projektek által kibocsátott 
kibocsátás-csökkentési egységek megvásárlását és a vonatkozó egységek kereskedelmi partnerek számára 
történő értékesítését jelentik. 

3. A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás a 
139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság a 
139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról 
szóló közleménye ( 2 ) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja. 

4. A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő 
észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.
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( 1 ) HL L 24., 2004.1.29., 1. o. 
( 2 ) HL C 56., 2005.3.5., 32. o.



Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket 
a COMP/M.5575 – Orbeo/Parts of OneCarbon hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a 
Bizottsághoz faxon (+32 22964301 vagy 22967244) vagy postai úton a következő címre: 

Európai Bizottság 
Versenypolitikai Főigazgatóság 
Fúziós Iktatási Osztály 
J-70 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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