
Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/
38.069 — Miedziane rury instalacyjne

(Zgodnie z art. 15 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 162/09)

Projekt decyzji w tej sprawie stwarza podstawy do następujących uwag:

Komisja rozpoczęła postępowanie w styczniu 2001 r., kiedy przedsiębiorstwo Mueller Industries Inc. prze-
kazało informacje o istnieniu kartelu na rynku rur miedzianych. Komisja przeprowadziła kilka kontroli
zgodnie z art. 14 rozporządzenia 17.

W dniu 29 sierpnia 2003 r. Komisja przyjęła pisemne zgłoszenie zastrzeżeń skierowane do obu stron.
Akta sprawy udostępniono na dwóch płytach CD-ROM oraz dodatkowej zawierającej wszystkie dokumenty
oprócz tajemnic handlowych, informacji poufnych i dokumentów wewnętrznych. Adresaci mieli osiem
tygodni na udzielenie odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń. Termin ten został przedłużony przede
wszystkim ze względu na fakt przesłania adresatom dodatkowej płyty CD-ROM.

Wszyscy adresaci odpowiedzieli w wyznaczonym terminie. Wszyscy oprócz firmy HME zgłosili chęć
udziału w spotkaniu wyjaśniającym zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2842/98, które
odbyło się 28 listopada 2003 r. Jedynie niderlandzkie przedsiębiorstwo HME, które nie uczestniczyło w
spotkaniu i nie odniosło się do przedstawionych przypadków naruszenia przepisów, zakwestionowało
opisane w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń fakty dotyczące kartelu.

W świetle wyjaśnień zawartych w pisemnej odpowiedzi na zgłoszenie zastrzeżeń oraz dostarczonych
podczas spotkania podjęto decyzję o zakończeniu postępowania przeciwko Societá Metallurgica Italiana
Spa, włoskiej spółce holdingowej należącej do grupy KME, ponieważ nie dopatrzono się wystarczających
dowodów jej udziału w naruszeniu przepisów. Jej rola ograniczała się do zakupu udziałów oraz działal-
ności finansowej.

W związku z powyższym stwierdzam, że w przedmiotowej sprawie prawo stron do złożenia wyjaśnień
było przestrzegane. Projekt decyzji w tej sprawie odnosi się jedynie do kwestii, o których mowa w
pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń.

Bruksela, 12 lipca 2004 r.

Serge DURANDE
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