
Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie 
COMP/M.4956 – STX/Aker Yards 

(zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu 
uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji – 

Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21) 

(2009/C 147/10) 

W dniu 16 listopada 2007 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw 
Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo STX Corporation 
(„STX”) miałoby przejąć faktyczną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Aker Yards A.S.A. („Aker”) 
w drodze zakupu akcji. 

Podczas pierwszego etapu badania planowanej koncentracji zrodziły się obawy, że może ona stwarzać 
problemy w zakresie konkurencji, w związku z czym w dniu 20 grudnia 2007 r. Komisja podjęła decyzję 
o wszczęciu postępowania wyjaśniającego na mocy art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie kontroli 
łączenia przedsiębiorstw. 

Strona zgłaszająca nie wystąpiła z wnioskiem o udostępnienie jej głównych dokumentów zgodnie 
z obowiązującymi w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji najlepszymi wzorcami w zakresie prowadzenia 
przez WE postępowań w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. 

Po przeprowadzeniu dokładnego badania rynku Komisja stwierdziła, że planowana koncentracja nie 
utrudnia znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub jego istotnej części i w związku 
z tym jest zgodna ze wspólnym rynkiem i Porozumieniem EOG. Dlatego nie przesłano stronie zgłaszającej 
pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń. 

Strony biorące udział w połączeniu nie zgłosiły urzędnikowi przeprowadzającemu spotkanie wyjaśniające 
żadnych zapytań ani uwag. 

Decyzja o odstępstwie 

W dniu 5 marca 2008 r. spółka STX wystąpiła o odstępstwo od zobowiązania do zawieszenia na mocy 
art. 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. W dniu 10 marca 2008 r. spółka 
STX ponowiła swój wniosek, powołując się na zmiany, jakie zaszły od czasu złożenia pierwszego wniosku. 
W dniu 19 marca 2008 r. Komisja udzieliła odstępstwa od zobowiązań nałożonych na mocy art. 7 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, o które występowała spółka STX, 
z zastrzeżeniem pewnych warunków. 

Wniosek o dostęp do akt złożony przez osobę trzecią 

W dniu 1 kwietnia 2008 r. spółka Fincantieri-Cantieri Navali S.p.A („Fincantieri”) jako strona trzecia 
zwróciła się na piśmie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, 
z ponowną prośbą o dostęp do akt sprawy. Dnia 9 kwietnia 2008 r. do urzędnika prowadzącego postę
powanie wyjaśniające przesłano podobny wniosek, którego autor twierdził, że odmowa dostępu stanowiłaby 
naruszenie praw spółki Fincantieri do ustnego złożenia wyjaśnień. Pismem z dnia 14 kwietnia 2008 r. 
Zastępca Dyrektora Generalnego udzielił szczegółowej odpowiedzi z uzasadnieniem na pismo spółki Fincan
tieri z dnia 1 kwietnia 2008 r., stwierdzając, że spółka ta jako strona trzecia nie jest uprawniona do dostępu 
do akt sprawy. Dnia 15 kwietnia 2008 r. urzędnik prowadzący postępowanie wyjaśniające zwrócił się 
również na piśmie do spółki Fincantieri, potwierdzając, że analiza przeprowadzona przez Dyrekcję Gene
ralną ds. Konkurencji była prawidłowa. Potwierdził również, że w jego opinii, na podstawie informacji 
przedstawionych służbom Komisji na piśmie oraz przekazanych ustnie w toku procedury, należy stwierdzić, 
że spółce Fincantieri, jako stronie trzeciej, umożliwiono w sposób należyty złożenie ustnych wyjaśnień. 

Niniejsza sprawa nie wymaga dalszych komentarzy w kwestii prawa do złożenia ustnych wyjaśnień. 

Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. 

Karen WILLIAMS
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