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1. W dniu 25 czerwca 2010 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Veolia Environnement 
(„Veolia Environnement”, Francja) oraz Caisse des Dépôts et Consignations („CDC”, Francja) przejmują 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw wspólną 
kontrolę nad przedsiębiorstwami Transdev („Transdev”, Francja) oraz Veolia Transport („Veolia Transport”, 
Francja) skoncentrowanymi w nowym podmiocie Veolia Transdev, w drodze zakupu akcji. 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: 

— w przypadku przedsiębiorstwa Veolia Environnement: międzynarodowa grupa prowadząca działalność 
w zakresie (i) pośredniego zarządzania usługami wodnymi i kanalizacyjnymi (ii) usług związanych 
z oczyszczaniem i utylizacją odpadów, (iii) usług w zakresie energii, (iv) pośredniego zarządzania 
usługami transportowymi, 

— w przypadku przedsiębiorstwa Veolia Transport: spółka zależna przedsiębiorstwa Veolia Environnement 
specjalizująca się w usługach pasażerskiego transportu publicznego oraz pośrednim zarządzaniu sieciami 
miejskimi i międzymiastowymi (departamentalnymi, regionalnymi) oraz krajowymi dla wszystkich 
rodzajów pojazdów (autobusy, kolej, metro, tramwaj, etc.) na skalę międzynarodową, 

— w przypadku przedsiębiorstwa CDC: przedsiębiorstwo publiczne prowadzące działalność o charakterze 
użyteczności publicznej obejmującą (i) zarządzanie funduszami prywatnymi, które organy publiczne 
pragną objąć szczególną ochroną oraz (ii) udzielanie pożyczek i inwestycje w działalność 
o charakterze użyteczności publicznej. Przedsiębiorstwo CDC prowadzi działalność również 
w dziedzinie ubezpieczeń osobistych, transportu, nieruchomości, rozwoju przedsiębiorczości oraz usług, 

— w przypadku przedsiębiorstwa Transdev: spółka zależna przedsiębiorstwa CDC prowadząca działalność 
w zakresie zbiorowego transportu miejskiego i międzymiastowego (za pomocą kolei, tramwaju, metra, 
autobusu, autokaru, trolejbusu, tramwaju wodnego, wspólnego korzystania z samochodu, roweru), 
głównie w Europie. 

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporzą
dzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do 
podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. 

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat 
planowanej koncentracji.
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( 1 ) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).



Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publi
kacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP- 
MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5741 – CDC/Veolia 
Environment/Transdev/Veolia Transport, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji 
Europejskiej: 

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