
Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7304 – Danone/ID Logistics/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/C 297/05)

1. W dniu 28 sierpnia 2014 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Société Anonyme des Eaux Minérales d'Evian 
(„S.A.E.M.E.”, Francja), jednostka zależna grupy Danon (Francja), i przedsiębiorstwo ID Logistics SAS, jednostka zależna 
przedsiębiorstwa ID Logistics Group (Francja), przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad wspólnym przedsiębiorcą o pełnym zakresie funkcji w drodze 
zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej spółką joint venture.

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

— S.A.E.M.E. jest jednostką zależną grupy Danone specjalizującej się w sektorze rolno-spozywczym. S.A.E.M.E. to 
przedsiębiorstwo francuskie, działające na rynku produkcji i wprowadzania na rynek wód stołowych,

— ID Logistics świadczy usługi logistyczne we Francji i na rynkach międzynarodowych. Grupa świadczy zintegrowane 
usługi logistyczne, obejmujące transport, magazynowanie oraz usługi dodane, skierowane głównie do dużych 
klientów,

— wspólny przedsiębiorca o pełnym zakresie funkcji (w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 139/2004) będzie odpo
wiedzialny za świadczenie usług logistycznych głównie w obszarze wód stołowych.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia w spra
wie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej 
decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji Europejskiej w sprawie uproszczonej pro
cedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może 
kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja Europejska zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat pla
nowanej koncentracji.

Komisja Europejska musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publika
cji. Można je przesyłać do Komisji Europejskiej faksem (+32  22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-
MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7304 – Danone/ID Logistics/JV), na 
poniższy adres:

Commission européenne
Direction générale de la concurrence
Greffe des concentrations
1049 Bruxelles
BELGIQUE/BELGIË

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
(2) Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
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