
Vélemény az összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2005. augusztus 9-i 134. ülésén
megfogalmazott véleménye a COMP/M.3687 számú – Johnson&Johnson/Guidant ügyhöz kapcso-

lódó határozattervezetről

(2006/C 149/02)

1. A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy a
bejelentett művelet az összefonódás-ellenőrzési rendelet 1.
cikke (3) bekezdésének, valamint 3. cikke (1) bekezdése b)
pontjának értelmében vett összefonódásnak minősül, és a
rendelet meghatározása szerint közösségi vonatkozással bír.

2. A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy a
művelet értékelése szempontjából érintett termékpiacok a
következők:

Az intervencionális kardiológiai (IC) eszközök terén:

a) gyógyszerkibocsátó sztentek (DES);

b) hagyományos fémsztentek (BMS);

c) koszorúér-katéterek;

d) perkután transzlumináris koronária angioplasztikai
(PTCA) ballonkatéterek;

e) hajlékony vezetődrótok (SGW);

Az endovaszkuláris eszközök terén:

f) endovaszkuláris vezetőkatéterek;

g) hajlékony vezetődrótok (SGW);

h) perkután transzlumináris angioplasztikai (PTA) ballon-
katéterek;

i) embóliát megelőző eszközök (EPD);

j) ballonnal nyitható sztentek (balloon expandable stents)
(BX);

k) magától nyíló karotisz sztentek (SX karotisz sztentek);

l) magától nyíló nem-karotisz sztentek (SX nem-karotisz
sztentek);

A szívsebészeti eszközök terén:

m) dobogó szíven végzett műtétek műtéti rendszerei;

n) fúvó-porlasztó (blower-mister) berendezések;

o) endoszkópos érszakasz-eltávolító rendszerek (EVH).

3. A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy a
jelen művelet értékelése szempontjából az érintett földrajzi
piacok valamennyi fent említett termékpiac esetében
nemzeti piacok.

4. A tanácsadó bizottság többsége egyetért a Bizottsággal
abban, hogy a tervezett egyesülés (az összefonódás-ellenőr-
zési rendelet 2. cikke (2) bekezdésének értelmében) az alábbi
piacok tekintetében nem gátolja jelentősen a hatékony

versenyt a közös piacon vagy annak egy jelentős részén,
illetve az EGT területén:

Az intervencionális kardiológiai (IC) eszközök terén:

a) gyógyszerkibocsátó sztentek (DES);

b) hagyományos fémsztentek (BMS);

c) koszorúér-katéterek;

d) perkután transzlumináris koronária angioplasztikai
(PTCA) ballonkatéterek;

Az endovaszkuláris eszközök terén:

e) endovaszkuláris vezetőkatéterek;

f) hajlékony vezetődrótok (SGW);

g) perkután transzluminális angioplasztika (PTA) ballon
katéterek;

h) embólia kockázatát csökkentő eszközök (EPD);

A szívsebészeti eszközök terén:

i) dobogó szíven végzett műtétek műtéti rendszerei;

j) fúvók-porlasztók.

A tanácsadó bizottság kisebbsége nem ért egyet.

5. A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy a
tervezett egyesülés várhatóan jelentősen gátolja a haté-
kony versenyt a közös piacon, illetve annak egy jelentős
részén, valamint az EGT területén:

Az intervencionális kardiológiai (IC) eszközök terén:

a) a Guidant hajlítható vezetődrótok (SGW) piacán
meglévő erőfölényének megerősítése következtében;

Az endovaszkuláris eszközök terén:

b) különösen a ballonnal nyitható stentek (BX) esetében
Ausztria, Belgium, Franciaország, Németország, Olaszor-
szág, Luxemburg, Hollandia, Portugália és Spanyolország
nemzeti piacain elért erőfölény következtében;

c) különösen az elért erőfölény következtében, mivel a
tervezett egyesülés koordinálatlan és kedvezőtlen hatást
gyakorol a magától nyíló karotisz sztentek (SX karo-
tisz sztentek) Ausztria, Belgium, Franciaország, Finnor-
szág, Németország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia,
Portugália és Spanyolország nemzeti piacaira;
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d) különösen az elért vagy megerősített erőfölény következ-
tében, mivel a tervezett egyesülés koordinálatlan és
kedvezőtlen hatást gyakorol az magától nyíló nem-
karotisz sztentek (SX nem-karotisz sztentek)
Ausztria, Belgium, Németország és Hollandia nemzeti
piacaira;

A szívsebészeti eszközök terén:

e) mivel az egyesülés erőfölényt hoz létre az endoszkópos
érszakasz-eltávolító rendszerek (EVH) piacán.

6. A tanácsadó bizottság többsége egyetért a Bizottsággal
abban, hogy a kötelezettségvállalások elegendőek ahhoz,
hogy elhárítsák az alábbi piacok tekintetében a verseny
jelentős akadályozását:

a) hajlékony vezetődrótok (SGW);

b) ballonnal nyitható sztentek (BX);

c) magától nyíló karotisz sztentek (SX karotisz sztentek);

d) magától nyíló nem-karotisz sztentek (SX nem-karotisz
sztentek);

e) endoszkópos érszakasz-eltávolító rendszerek (EVH).

A tanácsadó bizottság kisebbsége nem ért egyet.

7. A tanácsadó bizottság többsége egyetért a Bizottsággal
abban, hogy a tervezett egyesülés – figyelemmel a felek által
kínált vállalásoknak való teljes megfelelésre is – az összefo-
nódás-ellenőrzési rendelet 2. cikke (2) bekezdésének értel-
mében vett erőfölény kialakítása vagy megerősítése követ-
kezményeként nem gátolja jelentősen a hatékony versenyt a
közös piacon vagy annak egy jelentős részén, valamint hogy
ezért a tervezett egyesülést összeegyeztethetőnek kell tekin-
teni az összefonódás-ellenőrzési rendelet 2. cikkének (2)
bekezdésével és 8. cikkének (2) bekezdésével, valamint az
EGT-megállapodás 57. cikkével.

A tanácsadó bizottság kisebbsége nem ért egyet.

8. A tanácsadó bizottság felkéri a Bizottságot, hogy vegye
figyelembe a vita során felmerült többi kérdést is.
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