
Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie 
COMP/M.5440 – Lufthansa/Austrian Airlines 

(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) 

(2010/C 16/06) 

W dniu 8 maja 2009 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 („rozporządzenie 
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, 
w wyniku której przedsiębiorstwo Deutsche Lufthansa AG („LH”), przejmuje wyłączną kontrolę nad dzia 
łalnością przedsiębiorstwa Austrian Airlines („OS”) w drodze zakupu akcji. 

Po zbadaniu zgłoszenia Komisja uznała w dniu 1 lipca 2009 r., że zgłoszona koncentracja wchodzi 
w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz wzbudza poważne wątpliwości 
co do zgodności ze wspólnym rynkiem oraz Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
(„Porozumienie EOG”). W związku z tym Komisja wszczęła postępowanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. 

Przedsiębiorstwo LH nie ubiegało się o dostęp do najważniejszych dokumentów w aktach sprawy. 

W dniu 10 oraz 17 lipca 2009 r. przedsiębiorstwo LH przedłożyło propozycje środków zaradczych w celu 
zapewnienia zgodności koncentracji ze wspólnym rynkiem, które Komisja uznała za niewystarczające. 
W dniu 27 lipca 2009 r. LH przedłożyła poprawioną wersję propozycji środków zaradczych, które Komisja 
poddała testowi rynkowemu. Ostateczna ich wersja została przesłana Komisji w dniu 31 lipca 2009 r. 

Komisja uznała, że środki te są wystarczające, aby rozwiać poważne wątpliwości, które powstały w związku 
z koncentracją. W związku z tym Komisja podjęła decyzję, że nie wniesie zastrzeżeń wobec zgłaszanej 
koncentracji oraz uzna koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz Porozumieniem EOG pod 
warunkiem pełnego przestrzegania zobowiązań poczynionych przez stronę zgłaszającą. 

Strony ani osoby trzecie nie zgłosiły urzędnikowi przeprowadzającemu postępowanie wyjaśniające żadnych 
zapytań ani uwag. Niniejsza sprawa nie wymaga specjalnego komentarza dotyczącego prawa do ustnego 
złożenia wyjaśnień. 

Bruksela dnia 26 sierpnia 2009 r. 
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