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1. W dniu 14 marca 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. 
w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (2) („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”), 
Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Apple Inc. („strona zgła
szająca” lub „Apple”) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przed
siębiorstw, wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Shazam Entertainment Ltd. („Shazam”) („planowana transak
cja”) (3). Przedsiębiorstwa Apple i Shazam są zwane dalej łącznie „stronami”.

2. W dniu 23 kwietnia 2018 r. Komisja wszczęła postępowanie na mocy art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyrażając poważne wątpliwości co do zgodności planowanej transakcji z rynkiem 
wewnętrznym i funkcjonowaniem Porozumienia EOG w wyniku niehoryzontalnych, nieskoordynowanych efektów 
w odniesieniu do aplikacji mobilnych do strumieniowej transmisji cyfrowych nagrań muzycznych oraz rozwiązań 
w zakresie oprogramowania do automatycznego rozpoznawania treści („ACR”), w tym aplikacji mobilnych do rozpo
znawania muzyki. W dniu 15 maja 2018 r. strona zgłaszająca przedłożyła swoją odpowiedź na decyzję wydaną na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c).

3. W dniu 15 maja 2018 r. Komisja przedłużyła czas trwania drugiego etapu postępowania wyjaśniającego o dziesięć 
dni roboczych na wniosek strony zgłaszającej zgodnie z art. 10 ust. 3 akapit drugi zdanie pierwsze rozporządzenia 
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

4. W następstwie postępowania wyjaśniającego Komisja stwierdziła, że planowana transakcja nie zakłóci w znaczący 
sposób efektywnej konkurencji na rynku wewnętrznym lub jego istotnej części. W decyzji uznaje się zatem, że pla
nowana transakcja jest zgodna z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG.

5. Nie otrzymałem od stron żadnych wniosków ani skarg na temat wykonania prawa do bycia wysłuchanym. Podsumo
wując, uznaję, że w niniejszym postępowaniu przestrzegano skutecznego wykonywania praw procesowych stron.

Bruksela, dnia 23 sierpnia 2018 r.

Joos STRAGIER

(1) Na podstawie art.  16 i  17 decyzji  2011/695/UE Przewodniczącego Komisji  Europejskiej z dnia 13 października 2011 r.  w sprawie 
funkcji  i  zakresu  uprawnień  urzędnika  przeprowadzającego  spotkanie  wyjaśniające  w  niektórych  postępowaniach  z  zakresu 
konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29) („decyzja 2011/695/UE”).

(2) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.
(3) Planowaną transakcję pierwotnie zgłoszono austriackiemu organowi ochrony konkurencji w dniu 21 grudnia 2017 r. W następstwie 

złożonego przez ten organ wniosku o odesłanie na mocy art. 22 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, 
do którego przyłączyły się organy ochrony konkurencji kilku innych państw członkowskich, w dniu 6 lutego 2018 r. Komisja podjęła 
decyzję o uwzględnieniu wniosku o odesłanie i  zbadaniu planowanej transakcji  zgodnie z art.  22 ust.  3 rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw.
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