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1. I udkastet til afgørelse efter artikel 14, stk. 2, i fusionsforordningen (2) konkluderes det reelt, at Marine Harvest ASA
(»Marine Harvest«) ved at gennemføre en transaktion, som dybest set gav virksomheden enekontrol over Morpol ASA
(»Morpol«), før den anmeldte den til Europa-Kommissionen, overtrådte kravet om forudgående anmeldelse og
»standstill-forpligtelsen«, som fremgår af artikel 4, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, i fusionsforordningen.
2. Marine Harvest anmeldte sin erhvervelse af enekontrollen med Morpol til Kommissionen den 9. august 2013. Ved
afgørelse af 30. september 2013 erklærede Kommissionen overtagelsen forenelig med det indre marked, under forud
sætning af at Marine Harvest opfyldte de afgivne tilsagn. Denne afgørelse henviste til muligheden for en separat pro
cedure i forbindelse med en eventuel overtrædelse af artikel 4, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, i fusionsforordningen (3).
3. Ved brev af 30. januar 2014 meddelte Kommissionen Marine Harvest, at den var i gang med en undersøgelse af disse
mulige overtrædelser, og at den ville åbne en separat sag til formålet.
4. Den 31. marts 2014 vedtog Kommissionen en klagepunktsmeddelelse, hvori den fremførte den foreløbige vurdering,
at Marine Harvest havde overtrådt artikel 4, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, i fusionsforordningen.
5. I det brev, der fulgte med klagepunktsmeddelelsen, tilbød Generaldirektoratet for Konkurrence (»GD Konkurrence«)
Marine Harvest adgang til Kommissionens sagsakter.
6. På Marine Harvests anmodning forlængede GD Konkurrence fristen for at besvare klagepunktsmeddelelsen fra
24. april 2014 til 30. april 2014. Marine Harvest besvarede klagepunktsmeddelelsen den 30. april 2014.
7. Der fandt en formel mundtlig høring sted den 6. maj 2014. Heri deltog Marine Harvest og virksomhedens juridiske
rådgivere, embedsmænd fra Kommissionens tjenestegrene, som var involveret i sagen, og repræsentanter for konkur
rencemyndighederne i otte EU-medlemsstater.
8. I henhold til artikel 16 i afgørelse 2011/695/EU har jeg undersøgt, om udkastet til afgørelse kun omhandler klage
punkter, som Marine Harvest har haft lejlighed til at udtale sig om. Det konkluderer jeg, at det gør.
9. Overordnet set finder jeg derfor, at den effektive udøvelse af de proceduremæssige rettigheder i denne sag er blevet
respekteret.
Bruxelles, den 10. juli 2014.

Wouter WILS
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