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(2008/C 184/05)

2007. szeptember 21-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: összefonódás-ellen-
őrzési rendelet) 4. cikke szerint és a 4. cikk (5) bekezdése alapján tett beterjesztést követően bejelentést
kapott a Google Inc. (a továbbiakban: Google, Amerikai Egyesült Államok) által tervezett összefonódásról,
amely szerint e vállalkozás részesedés vásárlása útján teljes irányítást szerez az összefonódás-ellenőrzési ren-
delet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint a DoubleClick Inc. (a továbbiakban: DoubleClick, Amerikai
Egyesült Államok) vállalkozás felett.

A bejelentés vizsgálatát követően a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az online hirdetések piaca
tekintetében a bejelentett összefonódás komoly kétségeket támasztott a közös piaccal való összeegyeztethető-
ségre és az EGT-megállapodás működésére nézve. A Bizottság megállapította továbbá, hogy a bejelentő fél
által 2007. október 19-én tett kötelezettségvállalások nem voltak elegendőek a Bizottság által a vizsgálat első
szakaszában beazonosított súlyos kétségek egyértelmű eloszlatásához. Ennek megfelelően a Bizottság 2007.
november 13-án úgy határozott, hogy az összefonódás-ellenőrzési rendelet 6. cikke (1) bekezdésének
c) pontja szerint eljárást indít.

A Versenypolitikai Főigazgatóság „EK összefonódás-ellenőrzési eljárások lefolytatására alkalmazott bevált
gyakorlata” című dokumentumának (45) bekezdésével összhangban a kulcsfontosságú dokumentumokat
2007. november 16-án, 19-én és 20-án a bejelentő fél rendelkezése bocsátották.

A vizsgálatok második szakasza során szerzett további bizonyítékok fényében a Bizottság megállapította,
hogy a tervezett ügylet a közös piacon vagy annak jelentős részén végbemenő hatékony versenyt jelentősen
nem akadályozná, így összeegyeztethető a közös piaccal és az EGT-megállapodással. Ennek megfelelően nem
küldtek kifogásközlést a bejelentést tevő félnek.

Sem a felek, sem harmadik fél nem nyújtott be hozzám kérdést vagy észrevételt. Az ügy kapcsán a meghall-
gatási joggal kapcsolatban nincs szükség különleges észrevételek megtételére.
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