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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 21. prosince 2005,
které se týká řízení podle článku 81 Smlouvy o založení Evropského společenství a článku 53
Dohody o EHP proti společnostem Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc.
(dříve Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (dříve
Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química SA a Repsol YPF SA.
(Věc č. COMP/F/C.38.443 – Gumárenské chemikálie)

(oznámeno pod číslem K(2005) 5592)
(pouze anglické, německé a španělské znění je závazné)
(Text s významem pro EHP)

(2006/902/ES)

1.

1.1.
(1)

(2)

Příjemci

Toto rozhodnutí je určeno následujícím společnostem:
—

Flexsys N.V.;

—

Bayer AG;

—

Crompton Manufacturing Company, Inc. (dříve
Uniroyal Chemical Company Inc.);

—

Crompton Europe Ltd;

—

Chemtura Corporation (dříve Crompton Corporation);

—

General Química SA;

—

Repsol Química SA;

—

Repsol YPF SA.

Příjemci tohoto rozhodnutí se podíleli na jediném,
komplexním a trvajícím porušování článku 81 smlouvy
o založení Evropského společenství a článku 53 Dohody
o Evropském hospodářském prostoru, které spočívalo ve
stanovování cen a ve vzájemném předávání důvěrných
informací ohledně některých gumárenských chemikálií
(antioxidantů, antiozonantů a primárních urychlovačů)
v EHP a na světových trzích.
1.2.

(3)

antiozonanty a primárními urychlovači, kterých se kartel
týkal, odhadována na 200 milionů EUR.

SOUHRNNÝ PŘEHLED PROTIPRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

Odvětví gumárenských chemikálií

Gumárenské chemikálie jsou syntetické nebo organické
chemikálie, používané pro zvýšení produktivity a kvality
při výrobě gumy, a to zejména při výrobě pneumatik.
V rámci EHP byla v roce 2001 hodnota trhu s antioxidanty,

(4)

Největšími světovými výrobci gumárenských chemikálií
jsou společnosti Flexsys, Bayer a Chemtura (dříve Crompton), které společně ovládají zhruba polovinu světového
trhu s gumárenskými chemikáliemi. Na tomto trhu působí
též několik významných menších konkurentů jako General
Química (Španělsko), Duslo (Slovensko), Istrochem (Slovensko), Noveon (USA) a Great Lakes (USA), a dále velký
počet méně významných konkurentů zejména v Asii.

(5)

Největšími odběrateli gumárenských chemikálií jsou celosvětově působící velcí výrobci pneumatik jako Michelin
(Francie), Goodyear (USA), Bridgestone/Firestone (Japonsko), Continental (Německo) a Pirelli (Itálie), kteří společně
pokrývají cca 35-40 % světové spotřeby.

(6)

Pokud se týká geografického rozsahu, původně regionální
obchod s gumárenskými chemikáliemi se postupně
rozšiřoval a v polovině 90. let se zcela globalizoval.
Globalizaci trhu odpovídal také růst kartelu, takže po roce
1995 uvedené strany uzavíraly většinou dohody o celosvětovém zvýšení cen.

1.3.
(7)

Fungování kartelu

Přestože mnohé naznačuje, že k tajným dohodám v průmyslu gumárenských chemikálií docházelo – přinejmenším příležitostně – již v 70. letech, o existenci kartelu má
Komise dostatečně zjevné důkazy teprve pro období let
1996 – 2001, a to v případě společností Flexsys, Bayer
a Crompton (nyní Chemtura) (včetně Crompton Europe
a Uniroyal Chemical Company). Tyto společnosti se
dohodly na zvýšení cen některých gumárenských chemikálií (antioxidantů, antiozonantů a primárních urychlovačů) v EHP a na světových trzích přinejmenším v letech
1996, 1998, 1999, 2000 a 2001. Společnost General
Química, kterou je třeba považovat pouze za méně
významného hráče, se na těchto dohodách účastnila
v letech 1999 a 2000.
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(8)
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Koordinované zvyšování cen postupovalo obvykle podle
obecného schématu, který spočíval v udržování kontaktů
mezi konkurenty během přípravné fáze před oznámením
zvýšených cen odběratelům, dále během jednání s odběrateli a nakonec po uzavření kontraktů, a to v rámci
sledování plnění dohod a úspěšnosti na trhu. Během
jednání, která předcházela koordinované akci, strany
hledaly podporu pro navrhované zvýšení cen a dohodly
se na jeho výšce, na produktech a území, kterých se
zvýšení bude týkat i na tom, která společnost zvýšení
zahájí a kdy jej oznámí. Ve fázi zavádění zvýšených cen se
pozornost soustředila na reakce odběratelů na ohlášené
zvýšení cen a na výměnu informací o postojích odběratelů
při jednání o cenách. Následné kontakty měly obvykle za
cíl předávání podrobných informací o objemech a cenách
dohodnutých s konkrétními odběrateli.
1.4.

(15)

Vyšetřování v odvětví gumárenských chemikálií bylo
zahájeno na základě žádosti o podmínečné prominutí
pokuty, kterou podala společnost Flexys v dubnu 2002,
a která byla schválena v červnu 2002. Následkem toho pak
Komise provedla v září 2002 inspekce v provozech
společností Bayer, Crompton Europe a General Química.

(10)

Tyto společnosti postupně podaly žádosti o shovívavost,
a to dne 8. října 2002 Crompton (nyní Chemtura), dne
24. října 2002 Bayer a dne 7. června 2004 General
Química. Komise v odpovídajících lhůtách informovala
všechny žadatele o svém záměru pokuty snížit.

(11)

V dubnu 2005 přijala Komise sdělení o námitkách proti
společnostem Bayer, Crompton, Crompton Europe, Uniroyal Chemical Company, Flexsys, Akzo Nobel, Pharmacia
(dříve Monsanto), General Química, Repsol Química,
Repsol YPF, Duslo, Prezam, Vagus a Istrochem. Slyšení
stran v této věci se uskutečnilo dne 18. června 2005.
Následně bylo pozastaveno řízení se společnostmi Akzo
Nobel NV, Pharmacia Corporation, Duslo a.s., Prezam a.s.,
Vagus a.s. a Istrochem a.s.

2.1.2. Různý přístup
(16)

V kategorii velmi závažného protiprávního jednání
umožňuje škála možných pokut uplatňovat rozdílný
přístup vůči společnostem s ohledem na jejich skutečný
ekonomický potenciál výrazně poškodit hospodářskou
soutěž, a stanovit pokutu ve výši, která má dostatečně
odstrašující účinek.

(17)

S ohledem na to, že jak uzemní rozsah kartelu, tak rozsah
trhu s gumárenskými chemikáliemi všeobecně, má celosvětový charakter, byly jako referenční hodnoty pro
stanovení pokut použity tržní podíly z roku 2001, tj. za
poslední rok trvání protiprávního jednání.

(18)

Společnost Flexsys byla se svým tržním podílem [20-30] %
největším hospodářským subjektem na světovém trhu.
Z toho důvodu je zařazena do první kategorie. Společnost
Bayer, jejíž podíl na trhu je zhruba [10-20] %, je zařazena
do druhé kategorie. Společnost Crompton s tržním
podílem zhruba [10-20] % je zařazena do třetí kategorie.
Společnost General Química s tržním podílem zhruba [010] % je zařazena do čtvrté kategorie. Základní výše
pokuty bude stanovena úměrně těmto tržním podílům,
nikoliv však aritmeticky.

2.1.3. Dostatečně odrazující účinek
(19)

1.5.

Odpovědnost

I když se společnosti Repsol YPF SA a Repsol Química SA
samy na předmětných dohodách nepodílely, jsou odpovědné za jednání své dceřiné společnosti General Química,
kterou zcela vlastní.
2.

2.1.
(13)

Škála možných pokut v kategorii velmi závažných
porušení umožňuje stanovit pokutu ve výši, která bude
mít, s ohledem na velikost dané společnosti, dostatečně
odrazující účinek. Celkový obrat jednotlivých společnosti
v roce 2004 byl následující: Bayer 29,7 miliardy EUR;
Crompton cca 2 miliardy EUR; Flexsys přibližně 425
milionů EUR a Repsol YPF 41,7 miliardy EUR. Komise se
proto domnívá, že je přiměřené znásobit pokutu udělenou
společnosti Bayer koeficientem 2 a pokutu společnosti
Repsol koeficientem 2,5.

POKUTY

Základní výše pokuty

Základní výše pokuty je stanovena podle závažnosti a délky
trvání protiprávního jednání.
2.1.1. Závažnost

(14)

Vzhledem k povaze protiprávního jednání a k jeho
územnímu rozsahu (protiprávní jednání v tomto případě
spočívalo především v tajných dohodách mezi členy
kartelu, jejichž cílem bylo stanovení cen nejen v EHP, ale
i na ostatních trzích, a ve výměně důvěrných informací), je
třeba toto jednání klasifikovat jako velmi závažné.

Správní řízení

(9)

(12)
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Při určení závažnosti protiprávního jednání bere Komise
v úvahu jeho povahu, skutečný dopad na trhu, může-li být
vyhodnocen, a zeměpisnou rozlohu relevantního trhu.

2.1.4. Navýšení za délku trvání
(20)

Protiprávní jednání společností Flexsys, Bayer a Uniroyal
(zahrnující též Crompton Europe) trvalo šest let, zatímco
společnost Crompton Corporation (nyní Chemtura) porušovala právní předpisy po dobu pěti let a čtyř měsíců.
Všechny tyto společnosti se dopustily dlouhodobého
protiprávního jednání a proto bude v jejich případě
základní výše pokuty navýšena o 10 % za každý rok
trvání porušování právních předpisů.

L 353/52

(21)

Protiprávní jednání společnosti General Química trvalo
osm měsíců. Vzhledem k tomu, že protiprávní jednání
v tomto případě trvalo méně než jeden rok, pokuta
stanovená pro tuto společnost nebude navýšena.

2.2.
(22)

2.3.

Úřední věstník Evropské unie

CS

13.12.2006

2.3.3. Bod 23 písm. b) druhá odrážka (snížení o 20 – 30 %)

(27)

Polehčující okolnosti

V případě společnosti General Química, s přihlédnutím
k její pasivní a v porovnání s ostatními účastníky kartelu
nepříliš významné roli při porušování právních předpisů,
je přiměřené snížit pokutu o 50 %.

Společnost Bayer byla druhou společností, která splnila
požadavky bodu 21 oznámení o shovívavosti, neboť
poskytla Komisi důkazy, které byly v té době významným
přínosem v porovnání s důkazy, kterými již Komise
disponovala. Proto bylo v případě této společnosti
rozhodnuto o snížení pokuty o 20-30 % v souladu
s bodem 23 písm. b) druhou odrážkou. Míra přínosu
společnosti Bayer v této věci je však omezená a společnost
navíc přiznala porušování právních předpisů pouze za
období posledních čtyř let. Komise se proto domnívá, že
u této společnosti lze uplatnit pouze velmi nízké snížení
v rámci příslušného pásma, a to ve výši 20 %.

Uplatnění oznámení o shovívavosti z roku 2002
2.3.4. Bod 23 písm. b) třetí odrážka (snížení až o 20 %)

2.3.1. Prominutí pokut
(23)

Společnost Flexsys byla první, která předložila důkazy, na
jejichž základě mohla Komise přijmout rozhodnutí
o zahájení vyšetřování ohledně údajného kartelu v průmyslovém odvětví gumárenských chemikálií. Společnost
Flexsys během celého správního řízení plně, nepřetržitě
a bez prodlení spolupracovala s Komisí a poskytla Komisi
veškeré dostupné důkazy týkající se předpokládaného
protiprávního jednání. Flexsys ukončila svou účast na
předpokládaném protiprávním jednání ihned, jakmile byly
předloženy důkazy v rámci oznámení o shovívavosti
a nepodnikla žádné kroky, které by nutily jiné společnosti
k účasti na tomto protiprávním jednání. Z těchto důvodů
byla společnost Flexsys shledána způsobilou k tomu, aby jí
byly pokuty v plném rozsahu prominuty.

(24)

Společnost Crompton napadla toto prominutí pokuty
a svoji stížnost podpořila mimo jiné tvrzením, že
společnost Flexsys nesplňuje podmínky k prominutí
pokuty, neboť nutila jiné strany k účasti na protiprávním
jednáni a v protiprávním jednání pokračovala i po podání
žádosti o prominutí pokuty. Po bližším přezkoumání
tvrzení společnosti Crompton došla Komise k názoru, že
neexistují přesvědčivé věcné důkazy, které by toto tvrzení
mohly podpořit.

(28)

Společnost General Química byla třetí společností, která
splnila požadavky bodu 21 oznámení o shovívavosti,
neboť poskytla Komisi důkazy, které byly v té době
významným přínosem v porovnání s důkazy, kterými již
Komise disponovala. Proto bylo v případě této společnosti
rozhodnuto o snížení pokuty až o 20 % v souladu s bodem
23 písm. b) třetí odrážkou. Vzhledem k tomu, že
společnost General Química splnila podmínku významného přínosu v relativně pozdní fázi řízení, a to více než
rok po inspekcích, které Komise provedla v jejích prostorách, a že její přínos byl významný pouze v omezeně
míře, Komise dospěla k názoru, že v případě společnosti
General Química (a Repsol) lze snížit pokutu, která by jí
byla udělena za normálních okolností, o 10 %.

2.3.5. Závěrečná poznámka k uplatňování oznámení o shovívavosti

(29)

Komise v tomto případě důrazně varovala žadatele
o shovívavost před pokusy omezit schopnost Komise
prokázat protiprávní jednání v situaci, kdy disponuje
vcelku rozsáhlým souborem přímých a nepřímých důkazů
o existenci kartelu. Komise upozornila, že takový přístup
závažným způsobem zpochybňuje vůli žadatelů o shovívavost k rozsáhlé a trvalé spolupráci.

2.3.2. Bod 23 písm. b) první odrážka (snížení o 30 – 50 %)
(25)

(26)

Společnost Crompton byla první společností, která splnila
požadavky bodu 21 oznámení o shovívavosti, neboť
poskytla Komisi důkazy, které byly v té době významným
přínosem v porovnání s důkazy, kterými již Komise
disponovala. Proto bylo v případě této společnosti
rozhodnuto o snížení pokuty o 30 – 50 % v souladu
s bodem 23 písm. b) první odrážkou.

Vzhledem k tomu, že tato společnost začala spolupracovat
včas, poskytla kvalitní důkazy a během řízení velmi dobře
a vytrvale spolupracovala, Komise usoudila, že pokuta
společnosti Crompton může být snížena až o 50 %.

3.

(30)

ROZHODNUTÍ

Níže uvedené společnosti porušily článek 81 odst. 1
Smlouvy a článek 53 odst. 1 Dohody o EHP tím, že se
v uvedených obdobích podílely na dohodách a společně
koordinovaných postupech, které spočívaly ve stanovování
cen a vzájemném předávání důvěrných informací v oblasti
gumárenských chemikálií v rámci EHP:

a)

Bayer AG, od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2001;
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(31)
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Crompton Manufacturing Company Inc., od 1. ledna
1996 do 31. prosince 2001;

c)

Crompton Europe Ltd., od 1. ledna 1996 do
31. prosince 2001;

d)

Chemtura Corporation, od 21. srpna 1996 do
31. prosince 2001;

e)

Flexsys N.V., od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2001;

f)

General Química SA, od 31. října 1999 do 30. června
2000;

g)

Repsol Química SA, od 31. října 1999 do 30. června
2000;

h)

Repsol YPF SA, od 31. října 1999 do 30. června
2000;

Výše uvedené podniky okamžitě ukončí výše popsané
protiprávní jednání, pokud tak již neučinily. Žádné výše
uvedené jednání nebo postup nebudou opakovat a zdrží se
veškerého jednání a postupů, které by měly stejný nebo
obdobný cíl či účinek.

L 353/53

(32) Z důvodu výše uvedeného protiprávního jednání se

následujícím podnikům ukládají tyto pokuty:

a)

Flexsys N.V.;

0 EUR

b)

Crompton Manufacturing
Company, Inc., společně
a nerozdílně s Crompton
Europe Ltd.
z toho se společností
Chemtura
Corporation
společně a nerozdílně
Bayer AG

13,6 milionu EUR

c)
d)

General Química SA, společně a nerozdílně se společností Repsol Química
SA a Repsol YPF SA

12,75 mil. EUR

58,88 milionu EUR
3,38 milionu EUR

Znění celého rozhodnutí, ze kterého byly vyňaty důvěrné
informace, je k dispozici v úředních jazycích případu a v pracovních jazycích Komise na internetových stránkách generálního
ředitelství pro hospodářskou soutěž na adrese: http://ec.europa.
eu/comm/competition/.

