
A meghallgatási tisztviselő zárójelentésea COMP/M.3431 – Sonoco/Ahlstrom ügyről

(Az egyes versenyjogi eljárásokban a meghallgatási tisztviselők megbízásáról szóló, 2001. május
23-i 2001/462/EK, ESZAK bizottsági határozat 15. cikkével összhangban – HL L 162., 2001.6.19.,

21. o.)

(2005/C 151/03)

(EGT vonatkozású szöveg)

2004. május 18-án a Bizottsághoz javasolt összefonódásról szóló bejelentés érkezett a 4064/89/EGK
tanácsi rendelet 4. cikke értelmében, amelynek során a Sonoco Products Company (Sonoco, USA) tulajdo-
nában álló Sonoco Luxembourg S.à.r.l. (Luxemburg), valamint az Ahlstrom Corporation (Ahlstrom, Finnor-
szág) tulajdonában álló Ahlstrom Holding GmbH (Németország) vállalkozások közös ellenőrzést szerez-
nének a Sonoco – JV S.à.r.l. (közös vállalkozás, Luxemburg), újonnan alapított közös vállalkozásnak
minősülő vállalat felett.

A javasolt összefonódásra vonatkozóan a felek által benyújtott bizonyítékok vizsgálata alapján, valamint a
piaci vizsgálat lefolytatását követően a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az összefonódás komoly
kétségeket vet fel annak a közös piaccal és az EGT-megállapodással való összeegyeztethetősége tekinte-
tében. A felek által benyújtott, az összefonódás eredeti tervét módosító kötelezettségvállalásokat a Bizottság
abban a szakaszban nem ítélte elégségesnek a komoly kétségek eloszlatásához a kiinduló piaci összeegyez-
tethetőségi vizsgálatot követően. A Bizottság emiatt kezdeményezte az egyesülési rendelet 6. cikkének (1)
bekezdése c) pontja szerinti eljárás elindítását.

2004. augusztus 6-án a felek olyan alternatív kötelezettségvállalásokat ajánlottak fel, amelyek módosították
az összefonódás eredeti tervét, ezeket szintén alávetettek piaci összeegyeztethetőségi vizsgálatnak. 2004.
augusztus 25-én a felek további kötelezettségvállalásokat ajánlottak fel, amelyek közelebb álltak az I. fázis
alatt benyújtott kezdeti kötelezettségvállalásokhoz. Mivel ebben a szakaszban már lefolytatták a részletes
piacelemzést, és a piaci résztvevők benyújtották észrevételeiket, a Bizottság érintett szolgálata szerint a
komoly kétségek megszűntek. Ennek megfelelően a feleknek nem küldtek kifogási nyilatkozatot. A piaccal
való összeegyeztethetőségi vizsgálattal kapcsolatban a felek vagy más vállalatok nem nyújtottak be kérel-
meket a meghallgatási tisztviselőnek. A meghallgatáshoz való jog vonatkozásában ez az ügy nem ad okot
különleges észrevételek megtételére

Brüsszel, 2004. szeptember 27.
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