
Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/
M.3687 — Johnson&Johnson/Guidant

(zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu
uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji

— Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

(2006/C 149/03)

W dniu 15 marca 2005 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (zwanego dalej „roz-
porządzeniem w sprawie połączeń”), Komisja otrzymała zgłoszenie w sprawie planowanej koncentracji, w
wyniku której spółka Johnson & Johnson, USA (zwana dalej „J&J”) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1
lit. b) rozporządzenia w sprawie połączeń kontrolę nad całością Guidant Corporation, USA („Guidant”) w
drodze zakupu akcji.

Po zakończeniu pierwszego etapu postępowania Komisja uznała, że wspomniana koncentracja budzi
poważne wątpliwości co do zgodności ze wspólnym rynkiem i z Porozumieniem EOG. W związku z tym
w dniu 22 kwietnia 2005 r. Komisja wszczęła postępowanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia
w sprawie połączeń.

Dnia 20 czerwca 2005 r. przesłano spółce J&J pisemne zgłoszenie zastrzeżeń. Następnego dnia przyznano
jej dostęp do akt Komisji. Spółkę J&J poproszono o udzielenie odpowiedzi w terminie do dnia 27 czerwca
2005 r. Termin został dotrzymany.

Strony nie złożyły wniosku o rozpatrzenie ich argumentów w ramach formalnego ustnego złożenia wyjaś-
nień.

Jako zainteresowane strony trzecie zgodnie z art. 18 ust. 4 rozporządzenia w sprawie połączeń prawo
głosu otrzymały firmy: Edwards Lifesciences SA, Sorin SpA, Abott Laboratories oraz Medtronic Inc. Przeka-
zano im również odpowiednie informacje o naturze i o przedmiocie sprawy.

Dnia 13 lipca 2005 r. J&J zaproponowało zobowiązania mające na celu zaradzenie przeszkodom dla
konkurencji wyszczególnionym w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń. Przeprowadzono próbę rynkową
proponowanych zobowiązań. Nie otrzymałam polecenia sprawdzenia obiektywności wyżej wymienionej
próby. Strony nie wnioskowały więcej o udzielenie dostępu do akt Komisji, w szczególności do wyników
próby rynkowej.

W świetle zaproponowanych zobowiązań i po zbadaniu wyników próby rynkowej opracowany został
projekt decyzji stwierdzającej zgodność omawianej koncentracji ze wspólnym rynkiem i z Porozumieniem
EOG.

W związku z powyższym stwierdzam, że w niniejszym postępowaniu prawo wszystkich stron do złożenia
wyjaśnień zostało zachowane.

Bruksela, dnia 10 sierpnia 2005 r.
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