
A meghallgatási tisztviselő zárójelentése a COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/Tele.ring ügyben

(Az egyes versenyjogi eljárásokban a meghallgatási tisztviselők megbízásáról szóló, 2001. május 23-i 2001/462/EK,
ESZAK bizottsági határozat 15. és 16. cikkével összhangban (1))

(2007/C 72/22)

2005. szeptember 21-én a 139/2004/EK (2) tanácsi rendelet 4. cikkének megfelelően a Bizottsághoz beje-
lentés érkezett egy tervezett összefonódásról, amely révén a német Deutsche Telekom AG csoporthoz (a
továbbiakban: a DTAG) tartozó T-Mobile Austria GmbH (a továbbiakban: T-Mobile, Ausztria) a tanácsi ren-
delet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében részvényvásárlással irányítást szerez a Tele.ring Unter-
nehmensgruppe (a továbbiakban: Tele.ring, Ausztria) 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. Külö-
nösen abból fakadóan merültek fel aggályok, hogy a piacon a Tele.ringet tekintették a verseny legaktívabb
szereplőjének az árak csökkentése terén, ami többek között annak volt köszönhető, hogy a vállalkozás
számottevő hangsúlyt fektetett a megfelelő nagyságrendű ügyfélkör kiépítésére, hogy ezáltal teljesen kiterjesz-
tett mobil 2G-hálózatának méretgazdaságosságát jelentősen megnövelje.

Ennek megfelelően és a T-Mobile által 2005. október 19-én felajánlott kötelezettségvállalások ellenére a
Bizottság 2005. november 14-én az összefonódások ellenőrzéséről szóló rendelet 6. cikke (1) bekezdésének
c) pontjával összhangban eljárást indított.

A T-Mobile nem kívánt az „EK összefonódás-ellenőrzési eljárások lefolytatására alkalmazott bevált gyakor-
lata” 7.2. fejezetete alapján a bizottsági ügyirat „kulcsfontosságú dokumentumaiba” betekinteni.

2005. december 1-jén a T-Mobile további kötelezettségvállalási ajánlatot nyújtott be.

2006. február 8-án kifogási nyilatkozatot küldtek a T-Mobilének, amelyet az 2006. február 27-én válaszolt
meg. Még ugyanazon a napon lehetővé tették az ügyiratba való betekintést. 2006. március 1-jén a TeleRing
benyújtotta a kifogási nyilatkozathoz fűzött megjegyzéseit.

A felek nem kívántak élni annak lehetőségével, hogy érveiket hivatalos szóbeli meghallgatáson fejthessék ki.

A T-Mobilével egyetértésben a Bizottság 2006. február 21-én az összefonódások ellenőrzéséről szóló rende-
let 10. cikke (3) bekezdésének második albekezdésével összhangban határozatot hozott, amellyel az eljárást
20 munkanappal meghosszabbította.

2006. március 3-án a T-Mobile továbbfejlesztett kötelezettségvállalásokat nyújtott be, amelyeket ezt követően
piaci vizsgálatnak vetettek alá. E részletesebben kidolgozott kötelezettségvállalások piaci vizsgálata jórészt
kedvező eredményt hozott.

A felmérés tárgyilagosságának igazolására nem kaptam felkérést.

Az utóbb ajánlott kötelezettségvállalások tükrében és a piaci vizsgálat eredményeinek elemzését követően a
határozattervezet azt a következtetést tartalmazza, hogy a tervezett összefonódás – a kötelezettségvállalások
teljes tiszteletben tartása mellett – a közös piaccal és az EGT-megállapodással összeegyeztethető.

A fentiek alapján megállapítom, hogy a felek meghallgatáshoz való jogát tiszteletben tartották.

Brüsszel, 2006. április 18.
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