
Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie
COMP/M.4854 — TomTom/Tele Atlas

(Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu upraw-
nień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —

Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

(2008/C 237/11)

W dniu 22 października 2007 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) i po odesłaniu
sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji,
w wyniku której przedsiębiorstwo TomTom NV („TomTom”) przejęłoby w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Tele Atlas NV („Tele Atlas”) w drodze
publicznej oferty przejęcia.

Dnia 28 listopada 2007 r., po zbadaniu zgłoszenia, Komisja stwierdziła, iż zgłoszona transakcja wchodzi w
zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz wzbudza poważne wątpliwości co
do zgodności ze wspólnym rynkiem oraz Porozumieniem EOG. W związku z tym Komisja wszczęła postę-
powanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

W dniach 3 i 12 grudnia 2007 r. stronie zgłaszającej udostępniono do wglądu kluczowe dokumenty,
zgodnie z pkt 45 najlepszych wzorców w zakresie prowadzenia przez WE postępowań dotyczących łączenia
przedsiębiorstw przyjętych przez Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji.

Dnia 29 lutego 2008 r. Komisja wysłała pisemne zgłoszenie zastrzeżeń do przedsiebiorstwa TomTom.
Przedsiębiorstwo Tele Atlas także otrzymało kopię pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń. Przedsiębiorstwu
TomTom przyznano dostęp do akt po wydaniu pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń. TomTom oraz Tele Atlas
wystosowały wspólną odpowiedź dnia 17 marca 2008 r. Strony nie złożyły wniosku o zorganizowanie
formalnego spotkania wyjaśniającego.

Rozpatrzyłam pozytywnie wnioski ośmiu przedsiębiorstw o dopuszczenie ich do postępowania jako zainte-
resowanych osób trzecich w rozumieniu art. 18 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsię-
biorstw i art. 11 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 802/2004. Przedsiębiorstwu TomTom przyznano
dostęp do jawnych wersji pisemnych komentarzy przedłożonych przez cztery strony trzecie.

W świetle szczegółowego postępowania wyjaśniającego Komisja stwierdziła, że proponowana koncentracja
nie zakłóca w sposób znaczący konkurencji na wspólnym rynku ani na znacznej jego części.

W związku z powyższym stwierdzam, że w niniejszej sprawie prawo do złożenia ustnych wyjaśnień zostało
zachowane.

Bruksela, dnia 6 maja 2008 r.

Karen WILLIAMS
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(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.


