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Írásbeli eljárás

A Bizottsághoz 2006. január 20-án a 139/2004/EK tanácsi rendelet (összefonódás-ellenőrzési rendelet) 4.
cikkének megfelelő bejelentés érkezett egy tervezett egyesülésről, amely során a kanadai Inco Limited (a
továbbiakban: Inco) vállalkozás az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának
értelmében 2005. október 11-én bejelentett nyilvános ajánlat útján irányítást szerez a kanadai Falconbridge
Limited (a továbbiakban: Falconbridge) 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. A
Bizottság 2006. február 24-én nyitotta meg az ügy második szakaszát.

A Bizottság 2006. május 8-án kibocsátott egy kifogásokkal kapcsolatos nyilatkozatot, amelyre az Inco 2006.
május 22-én válaszolt.

Ebben az ügyben nem vetettek fel az ügyirathoz való hozzáférésre vonatkozó kérdéseket a meghallgatási
tisztviselőnek. Nem érkezett hozzám arra irányuló felkérés, hogy igazoljam a piaci vizsgálat tárgyilagosságát.

A felek kérésére 2006. május 29-én szóbeli meghallgatást tartottak.

Harmadik személyek részvétele

A 802/2004/EK tanácsi rendelet (végrehajtási rendelet) 11. cikkének c) bekezdése szerint nyolc vállalkozást
ismertem el harmadik személyként. Abból a célból, hogy tájékoztassák őket az eljárás jellegéről és tárgyáról,
a végrehajtási rendelet 16. cikke szerint elküldték nekik a kifogásokkal kapcsolatos nyilatkozat nem bizalmas
jellegű változatát és csak ketten vettek részt a szóbeli meghallgatáson.

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

A fentiek alapján megállapítom, hogy ebben az ügyben tiszteletben tartották valamennyi fél meghallgatáshoz
való jogát.

Brüsszel, 2006. június 27.
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