
A meghallgatási tisztviselő zárójelentése a COMP/M.3687 számú ügyben – Johnson&Johnson/
Guidant

(Az egyes versenyjogi eljárásokban a meghallgatási tisztviselők megbízásáról szóló, 2001. május 23-i bizottsági hatá-
rozat (2001/462/EK, ESZAK) 15. és 16. cikke értelmében – HL L 162., 2001.6.19., 21. o.)

(2006/C 149/03)

A Bizottsághoz 2005. március 15-én a 139/2004/EK tanácsi rendelet (összefonódás-ellenőrzési rendelet)
4. cikkének megfelelő bejelentés érkezett egy tervezett egyesülésről, amely során az amerikai egyesült álla-
mokbeli Johnson&Johnson (J&J) vállalkozás az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdése b)
pontjának értelmében részvényvásárlás révén irányítást szerez az amerikai egyesült államokbeli Guidant
Corporation (Guidant) vállalkozás egésze felett.

A vizsgálat első szakaszának végén a Bizottság megállapította, hogy komoly kétségek merültek fel azzal
kapcsolatban, hogy az összefonódás összeegyeztethető-e a közös piaccal és az EGT-megállapodással. Ezért
2005. április 22-én az összefonódás-ellenőrzési rendelet 6. cikke (1) bekezdése c) pontjának megfelelően
eljárást kezdeményezett.

A J&J részére 2005. június 20-án küldték meg a kifogási nyilatkozatot. A rákövetkező napon hozzáférést
biztosítottak a bizottsági iratokhoz. A J&J-t felkérték, hogy 2005. június 27-ig válaszoljon. A cég betartotta
a határidőt.

A felek nem kívántak élni a lehetőséggel, hogy érveiket hivatalos szóbeli meghallgatáson fejtsék ki.

A következő vállalatokat ismerték el az összefonódás-ellenőrzési rendelet 18. cikkének (4) bekezdése értel-
mében vett érdekelt harmadik félként: Edwards Lifesciences SA, Sorin SpA, Abott Laboratories és Medtronic
Inc. Őket megfelelő módon tájékoztatták az ügy jellegéről és tárgyáról.

2005. július 13-án a J&J előterjesztette a kifogási nyilatkozatban rögzített versenypolitikai aggályok eloszla-
tására irányuló kötelezettségvállalásait. A kötelezettségvállalások piaci tesztelését elvégezték. Nem érkezett
hozzám arra irányuló felkérés, hogy igazoljam a piackutatás tárgyilagosságát. A felek nem igényeltek
további hozzáférést a bizottsági iratokhoz, ezen belül a piaci tesztek eredményéhez.

A javasolt kötelezettségvállalások fényében, és megvizsgálva a piaci tesztek eredményeit, a határozattervezet
azt a következtetést tartalmazza, hogy a tervezett egyesülés összeegyeztethető a közös piaccal és az EGT-
megállapodással.

Úgy vélem, hogy jelen eljárás valamennyi résztvevőjének meghallgatáshoz való joga tiszteletben tartásra
került.
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