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(2018/C 113/06)

1. Dnia 4 kwietnia 2016 r. Komisja Europejska („Komisja”), zgodnie z art. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łącze
nia przedsiębiorstw (2), otrzymała zgłoszenie planowanej transakcji (zwanej dalej „planowaną transakcją”), w wyniku 
której przedsiębiorstwo Westinghouse Air Brake Technologies Corporation („Wabtec”) zamierza przejąć pośrednią 
wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Faiveley Transport S.A. („Faiveley”) w drodze zakupu akcji. Przed
siębiorstwo Wabtec zwane jest dalej „stroną zgłaszającą”, a przedsiębiorstwa Wabtec i Faiveley zwane są wspólnie 
„stronami”.

2. Dnia 12 maja 2016 r. Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporzą
dzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, stwierdzając, że proponowana transakcja budzi poważne wąt
pliwości co do zgodności z rynkiem wewnętrznym oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG w odniesieniu do 
rynku kompletnych układów pneumatycznych hamulców i podsystemów tych układów (hamulców do wózków 
kolejowych i pneumatycznych modułów sterujących), pantografów, materiałów ciernych i tarczy hamulcowych.

3. Dnia 17 czerwca 2016 r. Komisja podjęła decyzję zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli łącze
nia przedsiębiorstw przedłużającą, za zgodą strony zgłaszającej, drugi etap okresu przeglądu proponowanej transak
cji i termin przyjęcia ostatecznej decyzji o 20 dni.

4. Dnia 8 lipca 2016 r. bieg powyższego terminu zawieszono zgodnie z art. 10 ust. 4 rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw i art. 9 rozporządzenia wykonawczego do rozporządzenia w sprawie kontroli 
łączenia przedsiębiorstw (3). Zawieszenie zakończyło się dnia 13 lipca 2016 r.

5. Dnia 25 lipca 2016 r. strona zgłaszająca przedstawiła Komisji swoje zobowiązania („pierwsze zobowiązania”), 
a Komisja rozpoczęła badanie rynku w celu oceny, czy pierwsze zobowiązania byłyby odpowiednie do rozwiązania 
problemów w zakresie konkurencji potwierdzonych podczas drugiego etapu przeglądu w odniesieniu do rynku pro
dukcji i dostawy spiekanych okładzin i klocków hamulcowych na niezależnym rynku wtórnym w EOG.

6. Dnia 16 sierpnia 2016 r. strona zgłaszająca, otrzymawszy od Komisji informacje zwrotne w sprawie oceny pierw
szych zobowiązań, w tym wyników badania rynku, przedstawiła Komisji zmienione zobowiązania („ostateczne 
zobowiązania”).

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

8. Komisja nie wydała pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego do 
rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Nie miało miejsca żadne formalne złożenie ustnych 
wyjaśnień na spotkaniu wyjaśniającym zgodnie z art. 14 tego rozporządzenia.

9. W projekcie decyzji uznaje się, że proponowana transakcja jest zgodna z rynkiem wewnętrznym i Porozumieniem 
EOG, z zastrzeżeniem wypełnienia przez stronę zgłaszającą wszystkich ostatecznych zobowiązań określonych 
w formie warunków i obowiązków załączonych do projektu decyzji.

10. 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 istotnie jest.

11. Nie otrzymałem podczas niniejszego postępowania innych wniosków proceduralnych ani skarg i ogólnie uważam, 
że w niniejszej sprawie przestrzegano skutecznego wykonywania praw procesowych.

Bruksela, dnia 22 września 2016 r.

Joos STRAGIER

(1) Zgodnie  z  art.  16  i  17  decyzji  Przewodniczącego  Komisji  Europejskiej  2011/695/UE  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) 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) („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(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) („rozporządzenie wykonawcze do roz
porządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).
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