
Wszczęcie postępowania 

(Sprawa COMP/M.6203 – Western Digital Ireland/Viviti Technologies) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/C 165/04) 

W dniu 30 maja 2011 r. Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie, po 
wcześniejszym stwierdzeniu, iż zgłoszona sprawa wzbudza poważne wątpliwości co do jej zgodności ze 
wspólnym rynkiem. Niniejsze wszczęcie postępowania otwiera drugą fazę dochodzenia w stosunku do 
zgłoszonej koncentracji i nie determinuje końcowej decyzji w tej sprawie. Obecna decyzja jest oparta na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. 

Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej 
koncentracji. 

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 15 dni od daty niniejszej publikacji, aby 
mogły zostać w pełni wzięte po uwagę podczas procedury. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą 
faksu (+32 22964301 / 22967244) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.6203 
– Western Digital Ireland/Viviti Technologies, na adres: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
J-70 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Wszczęcie postępowania 

(Sprawa COMP/M.6214 – Seagate Technology/The HDD Business of Samsung Electronics) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/C 165/05) 

W dniu 30 maja 2011 r. Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie, po 
wcześniejszym stwierdzeniu, iż zgłoszona sprawa wzbudza poważne wątpliwości co do jej zgodności ze 
wspólnym rynkiem. Niniejsze wszczęcie postępowania otwiera drugą fazę dochodzenia w stosunku do 
zgłoszonej koncentracji i nie determinuje końcowej decyzji w tej sprawie. Obecna decyzja jest oparta na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. 

Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej 
koncentracji. 

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 15 dni od daty niniejszej publikacji, 
aby mogły zostać w pełni wzięte po uwagę podczas procedury. Mogą one zostać nadesłane Komisji za 
pomocą faksu (+32 22964301 / 22967244) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: 
COMP/M.6214 – Seagate Technology/The HDD Business of Samsung Electronics, na adres: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
J-70 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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