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Dnia 20 lutego 2008 r. Komisja otrzymała od przedsiębiorstwa Itema Holding S.p.A. (Włochy) zgłoszenie 
zamiaru koncentracji, w którym przedsiębiorstwo to deklaruje zamiar przejęcia, w rozumieniu art. 3 
rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, kontroli nad całym BarcoVision, będącym oddziałem przedsiębior
stwa Barco NV (Belgia), w drodze zakupu akcji. 

Po zbadaniu zgłoszenia Komisja stwierdziła, że zgłoszona transakcja budzi poważne wątpliwości co do 
zgodności ze wspólnym rynkiem. Dnia 14 kwietnia 2008 r. Komisja wszczęła szczegółowe postępowanie 
wyjaśniające w sprawie planowanej koncentracji. 

Na wniosek strony zgłaszającej, zgodnie z obowiązującymi w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji najlep
szymi wzorcami w zakresie prowadzenia przez WE postępowań w sprawie kontroli łączenia przedsię
biorstw, w dniu 16 kwietnia 2008 r. stronie zgłaszającej udostępniono do wglądu najważniejsze dokumenty 
sprawy. 

W dniu 3 czerwca 2008 r., ze skutkiem od dnia 26 maja 2008 r., Komisja wstrzymała szczegółowe 
postępowanie wyjaśniające, po tym, jak przejmowane przedsiębiorstwo nie udzieliło adekwatnej odpowiedzi 
na wniosek o dostarczenie informacji. Postępowanie zostało ponownie wszczęte dnia 9 czerwca 2008 r. 

Na podstawie dodatkowych dowodów uzyskanych na etapie szczegółowego postępowania wyjaśniającego, 
służby Komisji stwierdziły, że proponowana transakcja nie ograniczy znacząco skutecznej konkurencji na 
wspólnym rynku i w związku z tym jest zgodna ze wspólnym rynkiem i Porozumieniem EOG. Dlatego nie 
przesłano stronie zgłaszającej pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń. 

Ani strony biorące udział w transakcji, ani osoby trzecie nie zgłosiły urzędnikowi prowadzącemu postępo
wanie wyjaśniające żadnych zapytań ani uwag. Niniejsza sprawa nie wymaga specjalnego komentarza 
dotyczącego prawa do złożenia ustnych wyjaśnień. 

Bruksela dnia 22 lipca 2008 r. 
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( 1 ) Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień 
funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 162 z 19.6.2001, 
s. 21).


