
Opinia Komitetu Doradczego ds. koncentracji wydana na 129. posiedzeniu w dniu 19 października
2004 r. dotycząca projektu decyzji odnoszącej się do Sprawy COMP/M.3436 — Continental/

Phoenix

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/C 303/06)

1. Operacja, o której powiadomił Continental, mająca na celu osiągnięcie wyłącznej kontroli nad
Phoenix, stanowi koncentrację w znaczeniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie łączenia
przedsiębiorstw.

2. Operacja, o której powiadomiono ma wymiar wspólnotowy, zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia w
sprawie łączenia przedsiębiorstw.

3. Komitet Doradczy zgadza się z podanym przez Komisję określeniem odpowiednich rynków produkto-
wych zawartych w projekcie decyzji.

4. Komitet Doradczy zgadza się z podanym przez Komisję określeniem odpowiednich rynków geogra-
ficznych zawartych w projekcie decyzji.

5. Komitet Doradczy podziela zdanie Komisji, że koncentracja, o której początkowo powiadomiono
stworzyłaby lub wzmocniłaby dominującą pozycję na

a) europejskim rynku OEM/OES amortyzatorów pneumatycznych stosowanych w pojazdach użytko-
wych; oraz

b) europejskim rynku taśm przenośnikowych z linkami z ciężkiej stali.

6. Komitet Doradczy podziela zdanie Komisji, że kwestia czy koncentracja stworzyłaby lub wzmocniłaby
dominującą pozycję na rynku amortyzatorów pneumatycznych stosowanych w pojazdach może
pozostać otwarte, biorąc pod uwagę zobowiązanie do ograniczenia działalności zaproponowane przez
Continental.

7. Większość Komitetu Doradczego podziela zdanie Komisji, że zobowiązania przedstawione przez
strony w sprawie sprzedaży

a) produkcji amortyzatorów pneumatycznych na Węgrzech;

b) 50 % udziału będącego w posiadaniu Phoenix w Vibracoustic; oraz

c) linii produkcyjnej taśm przenośnikowych z linkami z ciężkiej stali

są wystarczające do usunięcia wątpliwości dotyczących konkurencji wspomnianych powyżej (pytanie
5).

Mniejszość nie zgadza się.

8. W związku z tym większość Komitetu Doradczego zgadza się, że operacja, pod warunkiem pełnego
przestrzegania zobowiązań podjętych przez strony, powinna zostać uznana za zgodną ze wspólnym
rynkiem oraz funkcjonowaniem porozumienia z EOG. Mniejszość nie zgadza się.

9. Komitet Doradczy zaleca publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10. Komitet Doradczy zwraca się do Komisji, aby uwzględniła wszystkie pozostałe kwestie poruszone
podczas dyskusji.
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