
A meghallgatási tisztviselő zárójelentése a COMP/M.3436 – Continental/Phoenix-esetről

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

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/C 303/07)

2004. május 12-én a Bizottsághoz a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti bejelentés
érkezett egy tervezett összefonódásra vonatkozóan, amelynek során a Continental AG megszerezné a
Phoenix AG feletti teljes irányítást; mindkét vállalkozás vezető a gumitermékgyártás piacán.

A tervezett összefonódásra vonatkozóan a felek által beküldött információk megvizsgálását és a piaci
felmérés elvégzését követően a Bizottság megállapította, hogy az összefonódás komoly kétségeket támaszt
a közös piaccal és az EGT-megállapodással való összeegyeztethetőség tekintetében.

A Bizottság konzultált a piaci szereplőkkel a felek által javasolt, az eredeti javaslat módosítását célzó kötele-
zettségvállalások hatékonyságáról, de ezek nem minősültek elegendőnek a komoly kétségek eloszlatásához.
Emiatt 2004. június 29-én a Bizottság megindította az összefonódások ellenőrzéséről szóló rendelet 6.
cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti eljárást.

Szeptember 3-án a Bizottság megküldte a feleknek a kifogási nyilatkozatot. Továbbá a feleknek megküldtek
egy CD-ROM-ot is, lehetővé téve a fájlhoz való hozzáférésüket. A felek 2004. szeptember 17-én nyújtották
be válaszukat a kifogási nyilatkozatra, amelyben lemondtak a formális meghallgatásról.

A kifogási nyilatkozatra benyújtott válaszokat követően a Bizottságnak továbbra is maradtak kételyei a
következő piacok vonatkozásában: gépkocsik és haszongépjárművek légrugó-piaca és a nehézacélkötél-szál-
lítószalagok piaca. A Bizottság visszavonta a vasútikocsik légrugópiacával kapcsolatos kifogását.

2004. október 1-jén a felek további, az eredeti összefonódási javaslatot módosító kötelezettségvállalásokat
javasoltak, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság kikérte a piaci szereplők véleményét.

E kötelezettségvállalásokat, valamint a piaci szereplők válaszait figyelembe véve a Bizottság úgy ítélte meg,
hogy az összefonódás engedélyezhető.

A felek vagy harmadik felek részéről nem érkeztek hozzám kérdések. Az eset nem igényel külön magyará-
zatot a meghallgatáshoz való jog vonatkozásában.

Brüsszel, 2004. október 20.

Serge DURANDE

2006.12.13.C 303/8 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


