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2008. március 14-én a Bizottság a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK 
tanácsi rendelet (összefonódás-ellenőrzési rendelet) 4. cikke szerint bejelentést kapott a StatoilHydro ASA 
(Norvégia) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozás irányítást szerez a ConocoPhillips 
kőolaj kiskereskedelmi üzletága felett Skandináviában. 

A bejelentés vizsgálata után a Bizottság 2008. május 13-án arra következtetésre jutott, hogy a bejelentett 
ügylet az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozik, és komoly kételyek merültek fel azzal 
kapcsolatban, hogy összeegyeztethető-e a közös piaccal és az Európai Gazdasági Térségről szóló megálla
podással (a továbbiakban: EGT-megállapodás). Ezért a Bizottság az összefonódás-ellenőrzési rendelet 6. cikke 
(1) bekezdése c) pontjának megfelelően eljárást kezdeményezett. 

A StatoilHydro ASA – a bevált módszereknek megfelelően – betekintést nyert az ügyirat kulcsfontosságú 
dokumentumaiba, azaz a harmadik érdekelt felek által az információkérés első fázisában adott válaszok nem 
bizalmas változataiba, amelyeket 2008. május 22-én adtak át a bejelentő feleknek. 

A Bizottság 2008. június 20-án a 11. cikk (3) bekezdése szerint határozatot küldött mind a StatoilHydro 
ASA, mind a ConocoPhillips részére, amelyben felfüggeszti a fizetési határidőket, mivel a felek nem tettek 
eleget teljes körű információszolgáltatási kötelezettségüknek a Dániában, Norvégiában és Svédországban 
található üzemanyagtöltő állomásaik 2004–2008. évi adataira vonatkozóan. A felfüggesztés 2008. július 
18-án szűnt meg. 

2008. június 27-én a StatoilHydro ASA kötelezettségvállalásokat ajánlott fel abból a célból, hogy az 
összefonódást összeegyeztethetővé tegye a közös piaccal. A StatoilHydro ASA 2008. július 25-én a köte
lezettségvállalásokra vonatkozóan felülvizsgált korrekciós javaslatot nyújtott be, amelyen a Bizottság piaci 
tesztet végzett el. A StatoilHydro ASA 2008. szeptember 1-jén újabb felülvizsgált korrekciós javaslatot 
nyújtott be, amelyben változtatásokat eszközölt a korábbi javaslat piaci tesztje során megállapított egyes 
hiányosságok orvoslására. 

A Bizottság megállapította, hogy a StatoilHydro ASA által benyújtott kötelezettségvállalások elegendőek az 
összefonódás miatt felmerült komoly kétségek eloszlatására. Ezért a Bizottság úgy határozott, hogy – feltéve, 
hogy a bejelentő fél az általa ajánlott kötelezettségvállalásoknak maradéktalanul eleget tesz – nem emel 
kifogást a bejelentett művelet ellen. 

Sem a felek, sem harmadik fél nem nyújtott be hozzám kérdést vagy észrevételt. Az ügy kapcsán a 
meghallgatási joggal kapcsolatban nincs szükség különleges észrevételek megtételére. 

Brüsszel, 2008. október 6. 
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( 1 ) Az egyes versenyjogi eljárásokban a meghallgatási tisztviselők megbízásáról szóló, 2001. május 23-i 2001/462/EK, 
ESZAK bizottsági határozat (HL L 162., 2001.6.19., 21. o.) 15. és 16. cikkével összhangban.


