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1. 2010. június 25-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 4. cikke szerint bejelentést kapott a 
Veolia Environnement (a továbbiakban: Veolia Environnement, Franciaország) és a Caisse des Dépôts et 
Consignations (a továbbiakban: CDC, Franciaország) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállal
kozások részesedés vásárlása útján közös irányítást szereznek az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet 
3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Transdev (a továbbiakban: Transdev, Franciaország) és 
a Veolia Transport (a továbbiakban: Veolia Transport, Franciaország) felett, mely vállalkozások a Veolia 
Transdev újonnan alapított közös vállalkozásként egyesülnek. 

2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő: 

— a Veolia Environnement esetében: nemzetközi cégcsoport, amely a következő területeken folytat tevé
kenységet: i. átruházott szennyvízkezelési szolgáltatásnyújtás, ii. köztisztasági és hulladékkezelési szol
gáltatások nyújtása, iii. szolgáltatásnyújtás az energia területén és iv. átruházott közlekedési szolgáltatás
nyújtás, 

— a Veolia Transport esetében: a Veolia Environnement leányvállalata, amely az átruházott személyszállítási 
tömegközlekedési szolgáltatásnyújtásra szakosodott a helyi, helyközi (megyei és regionális) és országos 
hálózatokban minden közlekedési eszköz tekintetében (autóbusz, vonat, metró, villamos stb.), nemzet
közi méretekben, 

— a CDC esetében: a következő közérdekű feladatokat ellátó közintézmény: i. olyan magánbefektetések 
kezelése, amelyek részére a hatóságok különleges védelmet kívánnak nyújtani, valamint ii. közérdekű 
tevékenységekbe történő befektetés, illetve kölcsön nyújtása ezek részére. A CDC jelen van a személyek, 
közlekedés és ingatlanok biztosításának, valamint a vállalkozások és szolgáltatások fejlesztésének terü
letén is, 

— a Transdev esetében: a CDC leányvállalata, melynek feladatai között szerepel a helyi és helyközi tömeg
közlekedés biztosítása vonattal, villamossal vagy metróval, autóbusszal, trolibusszal, folyami hajózással, 
autómegosztással vagy kerékpárral, elsősorban Európában. 

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



Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a 
COMP/M.5741 – CDC/Veolia Environment/Transdev/Veolia Transport 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
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