
Opinia (1) Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2019 r. 
dotycząca wstępnego projektu decyzji 

w sprawie M.8179 – Canon/TMSC – procedura art. 14 ust. 2 Canon/Toshiba Medical 

Systems Corporation Sprawozdawca: Zjednoczone Królestwo 

(2019/C 362/03) 

1. Komitet Doradczy (12 państw członkowskich) zgadza się z oceną Komisji, że przedsiębiorstwo Canon częściowo 
wykonało, w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (rozporządzenia Rady 
(WE) nr 139/2004), przejęcie kontroli nad przedsiębiorstwem TMSC, przeprowadzając transakcję tymczasową (określoną 
w projekcie decyzji), przed zgłoszeniem go Komisji, które miało miejsce w dniu 12 sierpnia 2016 r. 

2. Komitet Doradczy (12 państw członkowskich) zgadza się z oceną Komisji, że przedsiębiorstwo Canon częściowo 
wprowadziło w życie, w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 139/2004), przejęcie kontroli nad przedsiębiorstwem TMSC, przeprowadzając transakcję tymczasową 
(określoną w projekcie decyzji), przed zgłoszeniem go Komisji, które miało miejsce w dniu 12 sierpnia 2016 r., i przed 
udzieleniem na nie zezwolenia przez Komisję, które miało miejsce w dniu 19 września 2016 r. 

3. Komitet Doradczy (12 państw członkowskich) zgadza się z oceną Komisji, że przedsiębiorstwo Canon co najmniej 
nieumyślnie naruszyło przepisy art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (rozporządzenia 
Rady (WE) nr 139/2004). 

4. Komitet Doradczy (12 państw członkowskich) zgadza się z oceną Komisji, że przedsiębiorstwo Canon co najmniej 
nieumyślnie naruszyło przepisy art. 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (rozporządzenia 
Rady (WE) nr 139/2004). 

5. Komitet Doradczy (12 państw członkowskich) podziela stanowisko Komisji, że na przedsiębiorstwo Canon należy 
nałożyć grzywnę zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (rozporządze
nia Rady (WE) nr 139/2004). 

6. Komitet Doradczy (12 państw członkowskich) podziela stanowisko Komisji, że na przedsiębiorstwo Canon należy 
nałożyć grzywnę zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (rozporządze
nia Rady (WE) nr 139/2004). 

7. Komitet Doradczy (12 państw członkowskich) zaleca publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.   
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