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I. KONTEKST
1. W dniu 9 stycznia 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) (rozporządzenie w sprawie 

kontroli łączenia przedsiębiorstw), Komisja Europejska („Komisja”) otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, 
w wyniku której przedsiębiorstwo Siemens AG („Siemens” lub „strona zgłaszająca”) przejmie wyłączną kontrolę nad 
przedsiębiorstwem Dresser-Rand Group Inc. („DR”). Przedmiotowa transakcja wiąże się z nabyciem przez przedsiębior
stwo Siemens wszystkich wyemitowanych akcji DR („transakcja”) i stanowi koncentrację w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. 
b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Siemens i DR są wspólnie zwane „stronami”.

II. PROCEDURA
Decyzja na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz dostęp do kluczowych dokumentów

2. W dniu 13 lutego 2015 r. Komisja przyjęła decyzję o wszczęciu postępowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, stwierdzając, że przedmiotowa transakcja wzbudza 
poważne wątpliwości co do zgodności ze wspólnym rynkiem i Porozumieniem EOG.

3. W dniu 20 lutego 2015 r. i w następstwie wniosku złożonego przez stronę zgłaszającą Komisja umożliwiła dostęp do 
nieopatrzonych klauzulą poufności wersji niektórych najważniejszych dokumentów zebranych w trakcie pierwszego 
etapu postępowania wyjaśniającego. W dniu 24 lutego 2015 r. i w związku z kolejnym wnioskiem strony zgłaszającej 
Komisja umożliwiła dostęp do dodatkowych dokumentów oraz szerszy dostęp do dokumentów już otrzymanych.

4. W dniu 27 lutego 2015 r. strona zgłaszająca przedstawiła swoje uwagi na piśmie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) decyzji.

Przedłużanie i zawieszanie terminu

5. W dniu 5 marca 2015 r. strona zgłaszająca uzgodniła z Komisją, że termin zbadania transakcji zostanie przedłu
żony o dziesięć dni roboczych zgodnie z art. 10 ust. 3 akapit drugi zdanie trzecie rozporządzenia w sprawie kon
troli łączenia przedsiębiorstw.

6. W dniu 23 marca 2015 r. Komisja przyjęła dwie decyzje na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw, w których zobowiązała przedsiębiorstwa Siemens i DR do dostarczenia informa
cji, o których udzielenie zwrócono się wcześniej za pomocą prostych wniosków o udzielenie informacji zgodnie 
z art. 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Termin wyznaczony w prostych wnio
skach o udzielenie informacji wygasł w dniu 18 marca 2015 r. W dniu 27 marca 2015 r. Komisja otrzymała pełne 
i prawidłowe informacje wymagane we wspomnianych decyzjach. W związku z tym, na mocy art. 10 ust. 4 rozpo
rządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz art. 9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 802/2004 (3) 
(rozporządzenie wykonawcze do rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw), termin zbadania 
transakcji, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, został zawie
szony na okres od dnia 19 marca 2015 r. do dnia 27 marca 2015 r. włącznie.

III. PROJEKT DECYZJI
7. Projekt decyzji przewiduje bezwarunkowe dopuszczenie proponowanej transakcji. Zgodnie z art. 16 ust. 1 decyzji 

2011/695/UE zbadałem, czy projekt decyzji dotyczy jedynie zastrzeżeń, co do których strony miały możliwość 
przedstawienia swoich stanowisk. Stwierdzam, że tak istotnie jest.

8. Nie otrzymałem od żadnej ze stron wniosku proceduralnego ani skargi. Stwierdzam, że w niniejszej sprawie zasad
niczo przestrzegano skutecznego wykonywania praw procesowych stron.

Bruksela, dnia 25 czerwca 2015 r.

Joos STRAGIER

(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).

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr  139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r.  w sprawie kontroli  koncentracji  przedsiębiorstw (Dz.U.  L 24 
z 29.1.2004, s. 1).

(3) Rozporządzenie  Komisji  (WE)  nr  802/2004  z  dnia  7  kwietnia  2004  r.  w  sprawie  wykonania  rozporządzenia  Rady  (WE) 
nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U. L 133 z 30.4.2004, s. 1).
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