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Huntsman Corporation/Udziały kapitałowe przedsiębiorstwa Rockwood Holdings
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(2015/C 67/06)

1. W dniu 29 stycznia 2014 r. Komisja Europejska otrzymała zgłoszenie planowanej transakcji, w wyniku której 
przedsiębiorstwo Huntsman International LLC, spółka zależna należąca w całości do Huntsman Corporation 
(„Huntsman”) przejmuje udziały kapitałowe przedsiębiorstwa Rockwood Specialties Group, Inc. („Rockwood”) 
w szeregu rodzajów działalności (2) („proponowana transakcja”).

2. Proponowana transakcja stanowi koncentrację o wymiarze unijnym do celów rozporządzenia Rady (WE) 
nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (3) („rozporządzenie WE 
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

3. W dniu 5 marca 2014 r. w związku z tym, że proponowana transakcja wzbudziła poważne wątpliwości dotyczące 
jej zgodności z rynkiem wewnętrznym, Komisja przyjęła decyzję o wszczęciu postępowania na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. W dniu 19 marca 2014 r. przedsiębior
stwo Huntsman przedstawiło uwagi na piśmie.

4. W dniu 21 marca 2014 r. na wniosek przedsiębiorstwa Huntsman i zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia 
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw Komisja przedłużyła o 20 dni roboczych okres przewidziany na prze
prowadzenie przeglądu proponowanej transakcji.

5. Zgodnie z art. 10 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw bieg tego okresu został zawie
szony od dnia 25 marca 2014 r. (termin na udzielenie odpowiedzi na wstępne wezwanie do udzielenia informacji 
zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, na które przedsiębiorstwo 
Huntsman nie udzieliło pełnej odpowiedzi). Bieg wspomnianego okresu wznowiono w dniu 28 kwietnia 2014 r. po 
wypełnieniu przez przedsiębiorstwo Huntsman wymogów decyzji z dnia 16 kwietnia 2014 r. zgodnie z art. 11 
ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, w której zwracano się o przekazanie brakują
cych informacji.

6. W dniu 8 lipca 2014 r. Komisja wystosowała pisemne zgłoszenie zastrzeżeń skierowane do przedsiębiorstwa Hunt
sman. W pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń Komisja przyjęła wstępne stanowisko, że proponowana transakcja jest 
niezgodna z rynkiem wewnętrznym i funkcjonowaniem Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
(„Porozumienie EOG”), ponieważ potencjalnie może ona prowadzić do poważnego ograniczenia skutecznej konku
rencji na rynku EOG dwutlenku tytanu do zastosowań związanych z farbą drukarską, poprzez stworzenie pozycji 
dominującej i wyeliminowanie konkurencji między konkurentami posiadającymi duże udziały w tym rynku charak
teryzującym się wysokimi barierami wejścia.

7. Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 802/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykona
nia rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (4) przedsiębiorstwo 
Rockwood również zostało poinformowane o zastrzeżeniach względem przedsiębiorstwa Huntsman.

8. W dniu 23 lipca 2014 r., w terminie ustalonym przez Komisję, przedsiębiorstwo Huntsman udzieliło pisemnej 
odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń. Przedsiębiorstwo Rockwood nie przekazało uwag w odniesieniu do 
tego pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń.

9. Przedsiębiorstwo Huntsman miało możliwość uzyskania dostępu do akt Komisji, w szczególności poprzez płytę 
CD-ROM przekazaną w dniu 11 lipca 2014 r. Nie otrzymałem żadnych uwag na ten temat.

10. W niniejszym postępowaniu zainteresowane strony trzecie nie złożyły żadnych wniosków wymagających 
rozpatrzenia.

11. Strony postępowania nie zwróciły się złożenie ustnych wyjaśnień na formalnym spotkaniu wyjaśniającym

12. W dniu 28 lipca 2014 r. przedsiębiorstwo Huntsman przedłożyło drugi poprawiony zestaw zobowiązań. Zobowią
zania te uwzględniały kwestie podniesione w trakcie badania rynku dotyczącego zobowiązań zaproponowanych 
przez przedsiębiorstwo w dniach 28 marca i 18 lipca 2014 r. w celu usunięcia wątpliwości dotyczących konkuren
cji związanych z proponowaną transakcją.

(1) Zgodnie z art. 16 i 17 decyzji 2011/695/UE Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji 
i  zakresu  uprawnień  urzędnika  przeprowadzającego  spotkanie  wyjaśniające  w  niektórych  postępowaniach  z  zakresu  konkurencji 
(Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29) („decyzja 2011/695/UE”).

(2) Mianowicie: (i) działalność Rockwood w zakresie pigmentów dwutlenku tytanu („TiO2”) i dodatków funkcjonalnych, prowadzoną wspól
nie pod nazwą Sachtleben; (ii) działalność Rockwood w zakresie pigmentów barwiących, działalność w zakresie produktów chemicz
nych do obróbki i ochrony drewna w Ameryce Północnej oraz działalność w zakresie oczyszczania wody; oraz (iii) przedsiębiorstwo 
Gomet, specjalistycznego dostawcę samochodowych części zamiennych przeznaczonych dla motoryzacyjnego rynku wtórnego.

(3) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.
(4) Dz.U. L 133 z 30.4.2004, s. 1.
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13. W projekcie decyzji uznaje się proponowaną transakcję, z uwzględnieniem zmienionych zobowiązań przedstawio
nych przez przedsiębiorstwo Huntsman w dniu 28 lipca 2014 r., za zgodną z rynkiem wewnętrznym 
i Porozumieniem EOG, z zastrzeżeniem warunków i obowiązków gwarantujących, że przedsiębiorstwo Huntsman 
wypełni te zobowiązania.

14. Zgodnie z art. 16 decyzji 2011/695/UE zbadałem, czy projekt decyzji dotyczy jedynie zastrzeżeń, co do których 
strony miały możliwość przedstawienia swoich stanowisk. Stwierdzam, że tak właśnie było.

15. Podsumowując, uznaję, że w niniejszym postępowaniu przestrzegano skutecznego wykonywania praw procesowych 
stron.

Bruksela dnia 1 września 2014 r.

Joos STRAGIER
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