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(2010/C 112/04) 

1. 2010. április 26-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 4. cikke szerint bejelentést kapott a 
Société Nationale des Chemins de fer Français (a továbbiakban: SNCF, Franciaország) és az Egyesült Királyság 
közlekedési minisztériumának tulajdonában lévő London & Continental Railways Limited (a továbbiakban: 
LCR, Egyesült Királyság) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások újonnan alapított 
közös vállalkozásban szerzett részesedés vásárlása útján közös irányítást szereznek az EK összefonódás- 
ellenőrzési rendelete 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az Eurostar International Limited (a 
továbbiakban: Eurostar, Egyesült Királyság) felett. 

2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő: 

— az SNCF esetében: vasúti személyszállítás és egyéb szállítmányozás a francia vasúthálózaton, beleértve a 
nemzetközi szolgáltatásokat és az infrastruktúra kezelését, 

— az LCR esetében: az Egyesült Királyságban a High Speed 1 (HS1) vasúti infrastruktúra és vasútállomások 
üzemeltetése és irányítása, részesedés az Eurostarban (EIL), valamint érdekeltség a Stratford és a King's 
Cross vasútállomások fejlesztési területében, 

— az Eurostar esetében: az Eurostar védjegy alatt nagysebességű vasúti személyszállítás a Csatorna-alagúton 
keresztül, amely elsősorban Londont és Kentet (Egyesült Királyság) köti össze, Párizzsal és Lille-vel 
(Franciaország), illetve Brüsszellel (Belgium). 

3. A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az EK össze
fonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. 

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

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a 
COMP/M.5655 – SNCF/LCR/Eurostar hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz 
faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre, vagy postai úton a 
következő címre: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
J-70 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË

HU C 112/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.1. 

( 1 ) HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (EK összefonódás-ellenőrzési rendelet).
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