
Közlemény amelyet a COMP/E-2/38.381 – De Beers-ALROSA esettel kapcsolatban az 1/2003/EK
tanácsi rendelet 27. cikke (4) bekezdésének megfelelően tettek közzé

(2005/C 136/13)

(EGT vonatkozású szöveg)

1. Bevezetés

(1) Az Európai Bizottsághoz két, a De Beers Group válla-
latcsoport (De Beers), illetve az ALROSA Company
Limited (ALROSA) hivatalos aláírásával és pecsétjével
ellátott vállalás érkezett a Szerződés 81. és 82. cikke,
valamint az EGT-megállapodás 53. és 54. cikke
szerinti, az e két vállalat közötti kereskedelmi megálla-
podásra irányuló bizottsági vizsgálat folyamán.

(2) A jelen közleménnyel a Bizottság szándéka a De Beers
és az ALROSA által javasolt, a bejelentett kereskedelmi
megállapodásra vonatkozó előzetes bizottsági értéke-
lésben kifejtett, versenyre vonatkozó aggályok eloszla-
tását célzó vállalások piaci összeegyeztethetőségének
vizsgálata. A jelenleg zajló piaci összeegyeztethetőség
vizsgálat eredményétől függően, a Bizottság szándé-
kában áll a 2002. december 16-i, a Szerződés 81. és
82. cikkében meghatározott versenyszabályok végre-
hajtásáról szóló 1/2003/EK tanácsi rendelet 9. cikkének
(1) bekezdése szerinti határozat elfogadása (1). Egy ilyen
határozat elfogadása nem jelenti annak megállapítását,
hogy volt-e, illetve továbbra is fennáll-e jogsértés.

2. Az eset összefoglalása

(3) 2002. március 5-én a De Beers és az ALROSA
Company Limited a 17. számú rendeletnek megfe-
lelően bejelentette az Európai Bizottságnak a 2001.
december 17-én megkötött kereskedelmi megállapo-
dást. E kereskedelmi megállapodás értelmében az
ALROSA ötéves időszak alatt évi 800 millió dollár
értékben szállítana nyersgyémántot a De Beers-nek. A
bejelentés idején ez az összeg az ALROSA termelé-
sének körülbelül felét jelentette, és gyakorlatilag
egyenlő az ALROSA által az előző években, a De
Beers-szel kötött hasonló kereskedelmi megállapodások
keretében a volt Szovjetunióból exportált nyersgyé-
mánt mennyiséggel. Az említett kereskedelmi megálla-
podás értelmében annak végrehajtása az Európai
Bizottság megerősítésétől függ, amely kimondja, hogy
a kereskedelmi megállapodás nem sérti a Szerződés 81.
és 82. cikkeit.

(4) A De Beers a világ legnagyobb gyémántbányászati
társasága. A kizárólagos tulajdonában álló dél-afrikai
gyémántbányái mellett a De Beers a botswanai, a namí-
biai és a tanzán kormánnyal közösen vegyes vállala-
tokat hozott létre a kitermelésre. A társaság az egész
világon rendelkezik érdekeltségekkel a gyémántlelőhe-
lyek feltárásához, a nyersgyémántkitermeléshez,
felszínre hozatalhoz, értékbecsléshez, marketinghez,
kereskedelemhez, metszéshez és csiszoláshoz, valamint
az ékszerforgalmazáshoz kapcsolódó tevékenysé-
gekben, amelyek valójában lefedik a teljes gyémántke-
zelési folyamatot a bányától a vásárlóig.

(5) Az ALROSA a világ második legnagyobb gyémántbá-
nyászati társasága, amely az orosz gyémánttermelés
98 %-áért felelős, így érték tekintetében Botswana után
Oroszország a világ második legnagyobb gyémántter-
melője. Az ALROSA az Orosz Föderáció teljes terü-
letén érdekeltségekkel rendelkezik a gyémántlelőhelyek
feltárásához, a nyersgyémánt kitermeléshez, felszínre
hozatalhoz, értékbecsléshez, marketinghez, kereskede-
lemhez, metszéshez és csiszoláshoz, valamint az
ékszerforgalmazáshoz kapcsolódó tevékenységekben.

(6) A Bizottság 2003. január 14-én a Szerződés 81. cikke
szerint eljárást indított a De Beers és az ALROSA ellen,
valamint a Szerződés 82. cikke szerint a De Beers ellen
a 2002. március 5-én bejelentett kereskedelmi megálla-
podásra vonatkozóan, és hozzáférést biztosított a
Bizottság ügyiratához.

(7) 2003. július 1-jén kiegészítő kifogási nyilatkozatokat
küldtek a feleknek. Ezek egyetlen célja az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodás 53. és 54.
cikkei jogalapjának a 2003. január 14-én kelt kifogási
nyilatkozathoz való hozzáadása volt.

(8) A (6) és (7) preambulumbekezdésekben említett kifo-
gási nyilatkozatokat az 1/2003/EK rendelet 9. cikke (1)
bekezdése szerinti előzetes értékelésnek kell tekinteni.

(9) Az előzetes értékelés szerint a De Beers erőfölénnyel
rendelkezik a nyersgyémánt világpiacán. A második
legnagyobb versenytársával, az ALROSA-val közös
bejelentett kereskedelmi megállapodás megkötésével a
De Beers a nyersgyémántpiac jelentős nyersanyagfor-
rása felett szerezne ellenőrzést, amelynek révén tovább
növelné piaci részesedését és hozzáférést szerezne a
gyémánt kibővített állományához, amelyhez más
módon nem férne hozzá. Ez egyrészt kizárná az
ALROSA-t mint az Oroszországon kívüli piac beszállí-
tóját, másrészt növelné a De Beers jelenlegi piaci erejét
azzal a hatással, hogy fékezné a verseny növekedését,
illetve fenntartását a nyersgyémántpiacon.

(10) Az előzetes értékelés szintén rámutatott arra, hogy a
bejelentett kereskedelmi megállapodás szerint a De
Beers a világ legnagyobb gyémántgyártójaként a legna-
gyobb versenytársa termelésének kb. felét forgalmazná.
Tekintettel arra a tényre, amely szerint az értékesített
mennyiségek jelentősek és a megállapodás a nyersgyé-
mántpiac két legnagyobb vállalata között jött létre, az
ezen a piacon zajló verseny a kereskedelmi megálla-
podás eredményeként jelentősen gyengülne.
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3. Vállalások

3.1. A felajánlott vállalások

(11) Az eljárás alá eső felek 2003. március 31-én írásban
válaszoltak a Bizottság kifogásaira, álláspontjaikat
pedig 2003. július 7-én védték meg szóbeli meghall-
gatás során, azt hangsúlyozva, hogy nem értenek egyet
a Bizottság előzetes értékelésével. Ennek ellenére
felajánlották, hogy betartanak egy sor olyan vállalást,
amely a Bizottság kételyeinek eloszlatását célozza. E
vállalások rövid összefoglalása az alábbiakban található,
a teljes, angol nyelvű változatot a Versenypolitikai
Főigazgatóság honlapján teszik közzé: http://euro-
pa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases.

(12) A De Beers és az ALROSA vállalja, hogy az egymás
közötti nyersgyémánt- értékesítés értékét fokozatosan
csökkentik, valamint az ALROSA által a De Beers-nek
értékesítendő nyersgyémánt maximális értéke nem
haladja meg a következő táblázatban meghatározot-
takat:

Év Maximális beszállítási szint
(millió USA $)

2005 700

2006 625

2007 550

2008 475

2009 400

2010 275

(13) 2011-ben és azt követően a De Beers és az ALROSA
kötelezettséget vállal arra, hogy az ALROSA által a De
Beers-nek eladott nyersgyémántok maximális értéke
évente nem haladja meg a 275 millió USA dollárt.

(14) A De Beers és az ALROSA vállalja továbbá, hogy
végrehajtja a vállalásokat egy, a bejelentett kereske-
delmi megállapodással alapvetően (különösen az árkép-
zésre vonatkozó rendelkezések, a válogatás és az érték-

becslés tekintetében) megegyező kereskedelmi megálla-
podás keretében, amely ugyanakkor tartalmazza azt a
kötelezettséget, amely szerint az ALROSA nem ad el a
De Beersnek, illetve a De Beers nem vásárol az
ALROSA-tól nyersgyémántot a (12) és (13) preambu-
lumbekezdésekben meghatározottaknál nagyobb
mennyiségben.

(15) Mind a De Beers, mind az ALROSA kijelöl egy
független harmadik felet arra, hogy ellenőrizze a De
Beers és ALROSA által tett vállalásoknak való megfele-
lést. E független harmadik fél kijelölése és mandátuma
a Bizottság jóváhagyásának tárgyát képezi. Az
ALROSA és a De Beers vállalásainak teljesítéséről szóló
jelentéseket évente kell benyújtani a Bizottsághoz.

4. A Bizottság szándéka

(16) A Bizottság szándékában áll, a piaci összeegyeztethető-
ségre irányuló vizsgálat eredményétől függően, az
1/2003/EK tanácsi rendelet 9. cikkének (1) bekezdése
szerinti határozat elfogadása. Az 1/2003/EK tanácsi
rendelet 27. cikkének (4) bekezdésével összhangban
felkéri az érdekelt harmadik feleket, hogy az erre
vonatkozó észrevételeiket e közlemény közzétételétől
számított egy hónapon belül tegyék meg.

(17) Az érdekelt harmadik feleket felkérik továbbá, hogy
észrevételeik nem titkos változatát is nyújtsák be,
amelyben az üzleti titkokat és egyéb titkos részeket
törölték, vagy, amennyiben szükséges, azokat egy nem
titkos összefoglalóval, vagy az „[üzleti titok]” vagy
„[bizalmas]” szavakkal helyettesítik.

(18) Az észrevételeket a Bizottsághoz e-mailen (COMP-
GREFFE-ANTITRUST@cec.eu.int), telefaxon ((32-
2) 295 01 28) vagy postai úton az alábbi címre lehet
benyújtani, a borítékon feltüntetve a „COMP/E-2/
A.38.381 – De Beers-ALROSA” hivatkozást:

European Commission
Directorate-General for Competition
Antitrust Registry
B-1049 Brussels
Belgium
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