
A meghallgatási tisztviselő zárójelentése a comp/e2 c.37.857 – szerves peroxidok ügyről

(amely az egyes versenyjogi eljárásokban a meghallgatási tisztviselők megbízásáról szóló, 2001.
május 23-i 2001/462/EK, ESZAK bizottsági határozat – HL L 162., 2001.6.19. – 15. cikkével össz-

hangban készült)

(2005/C 105/02)

(EGT vonatkozású szöveg)

A határozattervezettel kapcsolatban a meghallgatáshoz való jogra vonatkozó következő észrevételek
merültek fel.

– A Bizottság 2000. áprilisában kezdte meg az eljárást, amikor az AKZO holland társaság tájékoztatást
nyújtott be kartell létezéséről. 2003. március 27-én fogadták el a kifogási nyilatkozatot a következő
felekre vonatkozóan: Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Polymer Chemicals BV, Akzo
Nobel NV, Atofina SA, Degussa UK Holdings, Peroxid Chemie GmbH & Co.KG, Pergan GmbH, Pero-
xidos Organicos SA, FMC Foret SA, AC Treuhand AG, a kartell ügyintézését végző vagyonkezelő.

– A felek kérésére a kifogási nyilatkozat megválaszolására megszabott időt több, mint két héttel meghosz-
szabbították. A válaszadás végső dátuma 2003. június 17-e volt. A szóbeli meghallgatásra 2003. június
26-án került sor, amelyen:

1) A Peroxid Chemie elejtette a kifogási nyilatkozat ellen emelt tisztán formális érvet.

2) Az Atochem új dokumentumokat nyújtott be. Egyetértettem a dokumentumoknak az ügyiratba való
foglalásába, és a többi félnek két hét időt adtam arra, hogy küldjék meg észrevételeiket a Bizott-
ságnak. A dokumentumok tartalma igazolta a Bizottság álláspontját a jogsértés időtartama tekinte-
tében.

– A kifogási nyilatkozatra benyújtott válaszban és a meghallgatás során kifejtett magyarázatok alapján a
Bizottság nem folytatta a Pergan GmbH elleni eljárást a kifogási nyilatkozatban foglalt jogsértés miatt,
mivel az elévült, és az FMC Foret SA elleni eljárást sem, mivel nem találtak bizonyítékot arra, hogy
felelős lett volna a hozzá kapcsolódó vállalat, a Perorsa magatartásáért.

– A Bizottságnak megküldött határozattervezet nem tartalmaz további kifogásokat, és csak olyan a kifogá-
sokra vonatkozik, amelyekkel kapcsolatban a felek kifejthették véleményüket.

A fentiek alapján megállapítom, hogy a felek meghallgatáshoz való jogát ebben az ügyben teljes mértékben
tiszteletben tartották.

Brüsszel, 2003. december 2.
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