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2007. október 22-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint és a 4. cikk (5) bekez-
dése alapján tett beterjesztést követően bejelentést kapott a Tom Tom N.V. (a továbbiakban TomTom) által
tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozás nyilvános vételi ajánlat útján teljes irányítást szerez a
tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Tele Atlas N.V. (a továbbiakban: Tele Atlas)
vállalkozás felett.

A bejelentés vizsgálata után a Bizottság 2007. november 28-án arra következtetésre jutott, hogy a bejelentett
ügylet az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozik, és komoly kételyek merültek fel azzal
kapcsolatban, hogy összeegyeztethető-e a közös piaccal és az EGT-megállapodással. Ezért a Bizottság az
összefonódás-ellenőrzési rendelet 6. cikke (1) bekezdése c) pontjának megfelelően eljárást kezdeményezett.

A Versenypolitikai Főigazgatóság „EK összefonódás-ellenőrzési eljárások lefolytatására alkalmazott bevált
gyakorlata” című dokumentumának 45. bekezdésével összhangban a kulcsfontosságú dokumentumokat
2007. december 3-án és 12-én a bejelentő fél rendelkezése bocsátották.

2008. február 29-én a Bizottság kifogásközlést küldött a TomTom-nak. A Tele Atlas is megkapta a kifogás-
közlés másolatát. A TomTom-nak a kifogásközlés kézhezvétele után biztosították az iratokhoz való hozzá-
férést. A TomTom és a Tele Atlas 2008. március 17-én együttesen válaszolt. A felek nem kértek hivatalos
szóbeli meghallgatást.

Jóváhagytam nyolc vállalkozás kérelmét, amelyben azt kérték, hogy az összefonódás-ellenőrzési rendelet
18. cikkének (4) bekezdése és a 802/2004/EK bizottsági rendelet 11. cikke c) pontjának értelmében
bevonják őket az eljárásba, mint érdekelt harmadik feleket. A TomTom részére hozzáférést biztosítottak a
harmadik felek közül négy által benyújtott írásos észrevételek nem bizalmas változatához.

Részletes vizsgálat eredményeképpen a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a tervezett egyesülés
nem gátolja jelentős mértékben a hatékony versenyt a közös piacon vagy annak egy jelentős részén.

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