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1. W dniu 22 maja 2018 r. Komisja Europejska („Komisja”) otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku 
której przedsiębiorstwo BASF SE („BASF”) przejmie wyłączną kontrolę nad globalną działalnością poliamidową 
przedsiębiorstwa Solvay SA („Solvay”) w drodze zakupu akcji („proponowana transakcja”).

2. W dniu 26 czerwca 2018 r. Komisja przyjęła decyzję o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) roz
porządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (2) („decyzja na podstawie art. 6 ust. 1) lit. c)”). W decyzji 
tej Komisja wskazała, że proponowana transakcja ma wymiar unijny w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw i wzbudza poważne wątpliwości co do jej zgodności z rynkiem 
wewnętrznym i Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym w odniesieniu do różnych poziomów łań
cucha wartości w sektorze poliamidu.

3. W dniu 9 lipca 2018 r. BASF przedłożyło swoją odpowiedź na decyzję na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c).

4. W dniach 19 lipca i 7 sierpnia 2018 r., w związku z nieprzekazaniem odpowiednio przez BASF i Solvay pełnych 
informacji w odpowiedzi na odrębne wnioski o udzielenie informacji, Komisja przyjęła dwie decyzje na podstawie 
art. 11 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Na mocy tych decyzji zawieszono ter
miny, o których mowa w art. 10 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsię
biorstw. Przedsiębiorstwa Solvay i BASF przedstawiły pełne odpowiedzi odpowiednio w dniach 28 i 30 sierpnia 
2018 r. Zawieszenie zniesiono od dnia 30 sierpnia 2018 r.

5. W dniu 25 września 2018 r., a następnie w dniu 10 października 2018 r., Komisja przedłużyła termin przyjęcia 
ostatecznej decyzji o dziesięć dni roboczych zgodnie z art. 10 ust. 3 akapit drugi zdanie trzecie rozporządzenia 
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

6. W dniu 15 października 2018 r. Komisja otrzymała szereg propozycji zobowiązań, które zostały poddane badaniu 
rynkowemu w dniu 16 października 2018 r. W dniu 31 października 2018 r. przedłożono Komisji zmienione 
zobowiązania uwzględniające informacje zwrotne uzyskane podczas badania rynku [a w dniu 11 grudnia 2018 r. 
przedłożono je w jeszcze bardziej doprecyzowanej formie] („zobowiązania ostateczne”).

7. Komisja nie wydała pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego do 
rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (3). Nie miało miejsca żadne formalne złożenie ustnych 
wyjaśnień na spotkaniu wyjaśniającym zgodnie z art. 14 tego rozporządzenia.

8. Dopuściłem do postępowania dwa podmioty w charakterze zainteresowanych osób trzecich. Zgodnie z art. 16 
ust. 1 rozporządzenia wykonawczego do rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw przedstawiły 
one swoje opinie.

9. W projekcie decyzji Komisja stwierdza, że zobowiązania ostateczne usuwają znaczne utrudnienia w skutecznej kon
kurencji na rynku wewnętrznym lub w znacznej jego części, do których w przeciwnym razie transakcja mogłaby 
doprowadzić. W rezultacie w projekcie decyzji uznaje się, że proponowana transakcja jest zgodna z rynkiem 
wewnętrznym i Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pod warunkiem pełnego przestrzegania 
zobowiązań ostatecznych.

10. Podsumowując, uznaję, że w niniejszym postępowaniu przestrzegano skutecznego wykonywania praw procesowych 
stron.

Bruksela, dnia 8 stycznia 2019 r.

Wouter WILS

(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) 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).

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli kon
centracji przedsiębiorstw, Dz.U. L 133 z 30.4.2004, s. 1.
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