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1. W dniu 10 listopada 2014 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała 
zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Federal-Mogul Corporation („FDML”, USA) prze
jmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad dzia
łalnością w zakresie komponentów do zaworów silnikowych przedsiębiorstwa TRW Automotive Inc. („TEC”, USA), 
w drodze zakupu akcji i aktywów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

— w przypadku FDML: międzynarodowe przedsiębiorstwo, które opracowuje, produkuje i sprzedaje silniki, elementy 
przekładniowe i przenoszące napęd, a także materiały cierne do układów hamulcowych, podwozia, uszczelki 
i wycieraczki dla przemysłu motoryzacyjnego, kolejowego i do innych zastosowań. FDML zajmuje się również 
dystrybucją, wprowadzaniem do obrotu i sprzedażą płynów hamulcowych i elementów układów hamulcowych (np. 
tarcz), podwozi, uszczelek i podzespołów silników, a także urządzeń pomocniczych,

— w przypadku TEC: ogólnoświatowa działalność w zakresie komponentów do silników, obejmująca projektowanie, 
opracowywanie, symulację, testowanie, produkcję i sprzedaż zaworów silnikowych, komponentów mechanizmów 
rozrządu zaworowego, rotatorów zaworów, elementów ustalających, elementów popychaczy i wahaczy, w każdym 
przypadku dla przemysłu motoryzacyjnego lub do zastosowań w silnikach pojazdów ciężarowych o dużej 
ładowności.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia w spra
wie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej 
kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej 
koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je 
przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 
lub listownie, podając numer referencyjny: M.7400 – Federal-Mogul Corporation/TRW Engine Components, na poniższy 
adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

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