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BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. február 22.)

az EK-Szerződés 82. cikke és az EGT-megállapodás 54. cikke értelmében végrehajtott eljárásról

(ügyszám: COMP/B-2/38.381 – De Beers)

(az értesítés a C(2006) 521. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/520/EK)

2006. február 22-én a Bizottság az 1/2003/EK tanácsi rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerinti
határozatot fogadott el. (1). A határozat teljes szövegének bizalmas információktól mentes, hiteles nyelvű
és a Bizottság munkanyelvein készült változata megtalálható a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján
az alábbi címen: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i38_381

(1) Ezen határozat címzettje a De Beers részvénytársaság (a továbbiakban: De Beers). Az eljárás tárgyát a
De Beers vállalatcsoport (De Beers) és a nyersgyémánt világpiacán a második legnagyobb gyémánt-
gyártó, az ALROSA Company Ltd. (ALROSA) közötti, az Európai Gazdasági Térség (EGT) jelentős
részén elosztásra és/vagy feldolgozásra kerülő gyémántmennyiség vásárlására irányuló megállapodás
képezte. Előzetes értékelésében a Bizottság kifejezte az EK-Szerződés 82. cikke és az EGT-megálla-
podás 54. cikke szerinti aggályait a De Beers és annak legjelentősebb versenytársa, az ALROSA
közötti gyémántvásárlásra irányuló megállapodással kapcsolatosan, tekintettel annak több évtizedes
időtartamára. A Bizottság versennyel kapcsolatos aggályai a De Beers és az ALROSA közötti keres-
kedelmi megállapodásra irányultak, amelynek tárgyát jelentős mennyiségű nyersgyémánt vásárlása,
illetve a kereskedelmi megállapodás Bizottság általi jóváhagyásától függően az elsődleges adás-vételi
megegyezés keretében az ALROSA-tól történő vásárlások képezik.

(2) A Bizottság megítélése szerint a De Beers által felajánlott vállalások elegendőek az azonosított
versenyaggályok elhárításához. Pontosabban, a 2006–2008 közötti átmeneti időszakot követően,
amely alatt csökkenti vásárlásai mennyiségét, és amely szükséges a De Beers által korábban értékesített
gyémántmennyiség versenyképes elosztási hálózatának kiépítéséhez, a De Beers 2009-től tartózkodni
fog attól, hogy az ALROSA-tól nyersgyémántot vásároljon. Azáltal, hogy a De Beers által korábban
viszontértékesített, az ALROSA-tól vásárolt gyémántmennyiséget felszabadítják, és az átmeneti
időszak lejártát követően a De Beers és az ALROSA közötti, gyémántvásárlásra irányuló megállapo-
dást teljes körűen megszüntetik, a vállalkozások elhárítják azokat az aggályokat, amelyeket az élet-
képes, alternatív nyersgyémánt-forrásokhoz való hozzáférés korlátozása, valamint a második legna-
gyobb versenytárs De Beers-szel való versenyképességének akadályozása keltettek.
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(1) HL L 1., 2003.1.4., 1. o. A 411/2004/EK rendelettel (HL L 68., 2004.3.6., 1. o.) módosított rendelet.



(3) A De Beers-et kötelező vállalások tekintetében a határozat megállapítja, hogy a Bizottság részéről
nincs szükség további intézkedések megtételére.

(4) A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2006. február
10-én kedvező véleményt adott.

HU2006.7.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 205/25


