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W dniu 14 marca 2008 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 („rozporządzenie 
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, 
w wyniku której przedsiębiorstwo StatoilHydro ASA, Norwegia, przejmuje działalność firmy ConocoPhillips 
w zakresie handlu detalicznego ropą naftową na terenie Skandynawii. 

Po zbadaniu zgłoszenia Komisja uznała w dniu 13 maja 2008 r., że zgłoszona koncentracja wchodzi 
w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz wzbudza poważne wątpliwości 
co do zgodności ze wspólnym rynkiem oraz Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
(„Porozumienie EOG”). W związku z tym Komisja wszczęła postępowanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. 

Zgodnie z najlepszymi praktykami, przedsiębiorstwu StatoilHydro ASA udostępniono najważniejsze doku
menty z akt sprawy w postaci wybranych nieopatrzonych klauzulą poufności odpowiedzi zainteresowanych 
osób trzecich na wnioski o dostarczenie informacji skierowane w pierwszej fazie postępowania. Dokumenty 
te zostały przesłane zgłaszającym stronom w dniu 22 maja 2008 r. 

W związku z tym, że strony nie zdołały przedłożyć pełnych informacji na temat punktów sprzedaży 
detalicznej na trenie Danii, Norwegii oraz Szwecji w okresie od 2004 do 2008 r., w dniu 20 czerwca 
2008 r. Komisja przesłała przedsiębiorstwom StatoilHydro ASA oraz ConocoPhillips decyzję o zawieszeniu 
terminów, podjętą na mocy art. 11 ust. 3. Okres zawieszenia zakończył się w dniu 18 lipca 2008 r. 

W dniu 27 czerwca 2008 r. przedsiębiorstwo StatoilHydro ASA przedstawiło nowe zobowiązania mające 
na celu zapewnienie zgodności koncentracji ze wspólnym rynkiem. W dniu 25 lipca 2008 r. przedsiębior
stwo StatoilHydro ASA przedłożyło poprawioną wersję środków zaradczych, które Komisja poddała testowi 
rynkowemu. W dniu 1 września 2008 r. przedsiębiorstwo StatoilHydro ASA przedłożyło drugą poprawioną 
wersję środków zaradczych; została ona zmieniona w celu wyeliminowania pewnych niedociągnięć 
poprzedniej propozycji, stwierdzonych w trakcie testu rynkowego. 

Komisja stwierdziła, że zobowiązania przedłożone przez przedsiębiorstwo StatoilHydro ASA są wystarcza
jące, aby rozwiać poważne wątpliwości, które powstały w związku z koncentracją. W związku z tym 
Komisja podjęła decyzję, że nie zgłosi zastrzeżeń wobec zgłaszanej koncentracji oraz uzna koncentrację 
za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz Porozumieniem EOG, pod warunkiem pełnego przestrzegania 
zobowiązań poczynionych przez stronę zgłaszającą. 

Ani strony, ani osoby trzecie nie zgłosiły urzędnikowi przeprowadzającemu postępowanie wyjaśniające 
żadnych zapytań ani uwag. Niniejsza sprawa nie wymaga specjalnego komentarza dotyczącego prawa do 
złożenia wyjaśnień. 

Sporzadzono w Brukseli, dnia 6 października 2008 r. 

Michael ALBERS
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( 1 ) Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień 
funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji – Dz.U. L 162 z 19.6.2001, 
s. 21.


