
Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające ( 1 ) 

COMP/M.6214 – w sprawie Seagate/HDD Business of Samsung 

(2012/C 154/05) 

W dniu 19 kwietnia 2011 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 2 ) (zwanego dalej 
„rozporządzeniem w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej 
koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Seagate Technology Public Limited Company („Seagate”) 
przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, 
kontrolę nad działem przedsiębiorstwa Samsung Electronics Co., Ltd zajmującym się napędami dysków 
twardych w drodze zakupu aktywów. 

Po analizie zgłoszenia Komisja stwierdziła, że transakcja wchodzi w zakres rozporządzenia w sprawie 
łączenia przedsiębiorstw, jak również zgłosiła poważne wątpliwości co do zgodności tej transakcji z rynkiem 
wewnętrznym i Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W związku z tym, w dniu 30 maja 
2011 r., Komisja wszczęła stosowne postępowanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie 
łączenia przedsiębiorstw. 

Wyniki dogłębnej analizy rynkowej nie potwierdziły poważnych wątpliwości zgłoszonych na wcześniejszym 
etapie. Komisja stwierdza, że planowana transakcja nie wpłynie istotnie na skuteczną konkurencję na 
odnośnych rynkach. Tym samym zatwierdza się zgłoszoną koncentrację bez wydawania pisemnego zgło
szenia zastrzeżeń zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. 

Od stron uczestniczących w transakcji nie otrzymałem żadnego wniosku o charakterze proceduralnym. 
Jedna ze stron trzecich złożyła jednak wniosek o udzielenie dostępu do akt sprawy po tym, jak jej 
pierwotny wniosek został odrzucony przez zespół zajmujący się niniejszą sprawą w Dyrekcji Generalnej 
ds. Konkurencji. Jako że osoby trzecie nie mają prawa dostępu do akt postępowań dotyczących łączenia 
przedsiębiorstw, wniosek ten odrzuciłem ( 3 ). Jeśli strony trzecie występują o złożenie wyjaśnień i wyrażają 
wystarczające zainteresowanie, mają jedynie prawo do otrzymania informacji od Komisji dotyczących 
charakteru i przedmiotu procedury ( 4 ). W każdym wypadku, w niniejszej sprawie strony trzecie, które 
złożyły wniosek o udzielenie dostępu do akt, nie wystąpiły o złożenie wyjaśnień. 

W związku z powyższym stwierdzam, że w niniejszej sprawie prawo wszystkich stron do złożenia wyjaś
nień zostało zachowane. 

Bruksela dnia 5 października 2011 r. 
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PL 31.5.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 154/7 

( 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). 

( 2 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 
(Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1). Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. poprzez Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej („TFUE”) wprowadzono pewne zmiany, takie jak zastąpienie wyrażeń „Wspólnota” i „wspólny rynek” 
odpowiednio wyrażeniami „Unia” i „rynek wewnętrzny”. W niniejszym sprawozdaniu stosuje się terminologię wpro
wadzoną w TFUE. 

( 3 ) Jedynie strona zgłaszająca oraz „inne strony uczestniczące” (w rozumieniu art. 11 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 
802/2004) posiadają takie prawo zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 802/2004 w sprawie wykonania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U. L 133 z 30.4.2004, 
s. 1) („rozporządzenia (WE) nr 802/2004”). 

( 4 ) Artykuł 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 802/2004.
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