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1. Az összefonódás-ellenőrzési rendelet (2) 14. cikkének (2) bekezdése szerinti határozattervezet az ügy érdemében arra
a következtetésre jutott, hogy a Marine Harvest ASA (a továbbiakban: Marine Harvest) – azáltal, hogy az Európai
Bizottságnak történő bejelentést megelőzően végrehajtotta a Morpol ASA (a továbbiakban: Morpol) feletti kizárólagos
irányításszerzést – megsértette az összefonódás-ellenőrzési rendelet 4. cikkének (1) bekezdéséből, illetve 7. cikkének
(1) bekezdéséből eredő bejelentési, valamint felfüggesztési kötelezettséget.
2. A Marine Harvest 2013. augusztus 9-én bejelentette a Bizottságnak a Morpol feletti kizárólag irányításszerzést.
A Bizottság 2013. szeptember 30-án a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánította az összefonódást, a Marine
Harvest által felajánlott kötelezettségvállalásokra figyelemmel. Ez a határozat utalt az összefonódás-ellenőrzési rende
let 4. cikke (1) bekezdésének, valamint 7. cikke (1) bekezdésének esetleges megsértésével kapcsolatos külön eljárás
lehetőségére (3).
3. A Bizottság 2014. január 30-i levelében tájékoztatta a Marine Harvestet az említett, esetleges jogsértések folyamatban
lévő kivizsgálásáról, valamint a vizsgálattal kapcsolatos külön akta megnyitásáról.
4. A Bizottság 2014. március 31-én kifogásközlést fogadott el, amelyben kifejtette azt az előzetes álláspontját, miszerint
a Marine Harvest megsértette az összefonódás-ellenőrzési rendelet 4. cikkének (1) bekezdését, valamint 7. cikkének
(1) bekezdését.
5. A Versenypolitikai Főigazgatóság a kifogásközlést kísérő levelében felajánlotta a Martine Harvestnek a Bizottság aktá
jába történő betekintés lehetőségét.
6. A Marine Harvest kérésére a Versenypolitikai Főigazgatóság 2014. április 24-ről 2014. április 30-ra meghosszabbí
totta a kifogásközlés megválaszolására nyitva álló határidőt. A Marine Harvest 2014. április 30-án válaszolt
a kifogásközlésre.
7. A hivatalos szóbeli meghallgatásra 2014. május 6-án került sor. A meghallgatáson részt vett a Marine Harvest és
annak jogi tanácsadói, a Bizottság ügyben érintett szervezeti egységeinek és szolgálatainak tisztviselői, valamint nyolc
uniós tagállam versenyhatóságainak képviselői.
8. A 2011/695/EU határozat 16. cikke alapján megvizsgáltam, hogy a határozattervezet csak azokat a kifogásokat
érinti-e, amelyekre vonatkozóan a Marine Harvest nek lehetősége nyílt álláspontja ismertetésére, és pozitív következ
tetésre jutottam.
9. Összességében véve úgy ítélem meg, hogy az eljárás folyamán tiszteletben tartották az eljárási jogok hatékony gya
korlásához való jogot.
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(1) A meghallgatási tisztviselő egyes versenyjogi eljárásokban meglévő feladatáról és megbízatásáról szóló, 2011. október 13-i
2011/695/EU európai bizottsági elnöki határozat (a továbbiakban: 2011/695/EU határozat) 16. és 17. cikke alapján (HL L 275.,
2011.10.20., 29. o.).
(2) A Tanács 2004. január 20-i 139/2004/EK rendelete a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről, (HL L 24., 2004.1.29., 1. o.)
(az összefonódás-ellenőrzési rendelet).
(3) Az M.6850 Marine Harvest/Morpol ügyben hozott 2013. szeptember 30-i határozat, (9) bekezdés.

