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1. W  dniu  16  kwietnia  2014  r.,  zgodnie  z  art.  4  rozporządzenia  Rady  (WE)  nr  139/2004 (1),  Komisja  Euro
pejska  otrzymała  zgłoszenie  planowanej  koncentracji,  w  wyniku  której  przedsiębiorstwo  Federal-Mogul  Corpora
tion  („FDML”,  Stany  Zjednoczone)  przejmuje  w  rozumieniu  art.  3  ust.  1  lit.  b)  rozporządzenia  w  sprawie 
kontroli  łączenia  przedsiębiorstw  wyłączną  kontrolę  nad  częścią  działalności  związaną  z  materiałami  ciernymi 
przedsiębiorstwa  Honeywell  International  Inc.  („HON”,  Stany  Zjednoczone)  obejmującą  niektóre  spółki  i  niektóre 
aktywa  HON,  łącznie  znane  jako  Honeywell  Friction  Materials  („HFM”,  Stany  Zjednoczone),  w  drodze  zakupu 
akcji  i  aktywów.
2. Przedmiotem  działalności  gospodarczej  przedsiębiorstw  biorących  udział  w  koncentracji  jest:
— w  przypadku  przedsiębiorstwa  FDML:  jest  to  międzynarodowe  przedsiębiorstwo,  które  opracowuje,  produkuje 

i  sprzedaje  silniki,  elementy  przekładniowe  i  przenoszące  napęd,  a  także  materiały  cierne  do  układów  hamul
cowych,  podwozia,  uszczelki  i  wycieraczki  do  zastosowania  w  przemyśle  motoryzacyjnym,  kolejowym 
i  innym.  FDML  także  zajmuje  się  dystrybucją,  wprowadzaniem  do  obrotu  i  sprzedażą  płynów  hamulcowych 
i  elementów  układów  hamulcowych  (np.  tarcz),  podwozi,  uszczelek  i  podzespołów  silników,  a  także  urzą
dzeń  pomocniczych,

— w  przypadku  przedsiębiorstwa  HFM:  jest  to  część  HON  zajmująca  się  projektowaniem,  opracowaniem, 
produkcją,  wprowadzaniem  do  obrotu,  naprawami,  przeglądami  i  sprzedażą  materiałów  ciernych  do  układów 
hamulcowych  i  urządzeń  pomocniczych  do  zastosowania  w  przemyśle  motoryzacyjnym,  kolejowym  i  innym. 
HFM  zajmuje  się  także  dystrybucją,  wprowadzaniem  do  obrotu  i  sprzedażą  płynów  hamulcowych 
i  elementów  układów  hamulcowych  (np.  tarcz,  bębnów)  do  zastosowania  w  przemyśle  motoryzacyjnym 
i  kolejowym.

3. Po  wstępnej  analizie  Komisja  Europejska  uznała,  że  zgłoszona  koncentracja  może  wchodzić  w  zakres 
rozporządzenia  w  sprawie  kontroli  łączenia  przedsiębiorstw.  Jednocześnie  Komisja  Europejska  zastrzega  sobie 
prawo  do  podjęcia  ostatecznej  decyzji  w  tej  kwestii.
4. Komisja  Europejska  zwraca  się  do  zainteresowanych  osób  trzecich  o  zgłaszanie  ewentualnych  uwag  na 
temat  planowanej  koncentracji.
Komisja  Europejska  musi  otrzymać  takie  uwagi  w  nieprzekraczalnym  terminie  dziesięciu  dni  od  daty  niniejszej 
publikacji.  Można  je  przesyłać  do  Komisji  Europejskiej  faksem  (+32  22964301),  pocztą  elektroniczną  na  adres: 
COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu  lub  listownie,  podając  numer  referencyjny:  M.7174  Federal-Mogul 
Corporation/Honeywell  Friction  Materials,  na  poniższy  adres  Dyrekcji  Generalnej  ds.  Konkurencji  Komisji 
Europejskiej:
European  Commission
Directorate-General  for  Competition
Merger  Registry
1049  Bruxelles/Brussels
BELGIQUE/BELGIË

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
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