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2008. február 22-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: az EK összefonódás- 
ellenőrzési rendelete) 4. cikke szerint és a 22. cikke alapján tett beterjesztést követően bejelentést kapott az 
Associated British Foods plc. (a továbbiakban: ABF, Egyesült Királyság) által tervezett összefonódásról, amely 
szerint e vállalkozás eszközök és részesedés vásárlása útján irányítást szerez az EK összefonódás-ellenőrzési 
rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a GBI Holding BV számos leányvállalata és eszköze, 
valamint a GB Ingredients BV és a DSM Bakery Ingredients BV egyes eszközei és érdekeltségei (a továb
biakban együttesen: a GBI-Business, Hollandia) felett. 

Annak érdekében, hogy a Bizottság valamennyi felmerülő komoly kétséget kizárhasson, az ABF 2008. 
március 26-án korrekciós intézkedésre vonatkozó javaslatot nyújtott be. 

A bejelentés megvizsgálását és a korrekciós intézkedésre vonatkozó javaslat piaci vizsgálatát követően a 
Bizottság 2008. április 16-án megállapította, hogy komoly kétségek merülnek fel a bejelentett összefonódás 
közös piaccal és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodással (a továbbiakban: EGT-megállapodás) 
való összeegyeztethetőségével kapcsolatban. Ezért a Bizottság az összefonódás-ellenőrzési rendelet 6. cikke 
(1) bekezdése c) pontjának megfelelően eljárást indított. 

Az ABF – az összefonódási ügyekben követett bevált gyakorlatnak megfelelően – kérésre betekintést nyert 
az ügyirat olyan formában hozzáférhetővé tett kulcsfontosságú dokumentumaiba, amelyek a harmadik 
érdekelt felek által az információkérés első fázisában adott válaszok nem bizalmas változatait tartalmazzák; 
ezeket 2008. április 23-án és 30-án adták át a részére. 

2008. július 10-én a Bizottság egy 11. cikk (3) bekezdése szerinti határozatot küldött az ABF-nek és azt 
követően 2008. június 26-i hatállyal felfüggesztette a határidőket. A felfüggesztés 2008. július 16-án szűnt 
meg. 

2008. július 10-én az ABF korrekciós intézkedésre vonatkozó alternatív javaslatot nyújtott be a célból, hogy 
az összefonódás a közös piaccal összeegyeztethetővé váljon, továbbá kötelezettséget vállalt mindkét alter
natíva párhuzamos megvalósítására. A kötelezettségvállalások új tervezetét és végleges változatát 2008. 
július 15-én, illetve július 23-án nyújtották be. 

A Bizottság megállapította, hogy a 2008. július 23-án benyújtott kötelezettségvállalások megszüntetik a 
hatékony verseny jelentős akadályozását a sajtolt élesztő piacain Portugáliában és Spanyolországban. Ennek 
megfelelően nem küldtek kifogásközlést a bejelentést tevő félnek, az összefonódást pedig összeegyeztethe
tőnek kell tekinteni a közös piaccal és az EGT-megállapodással, összhangban az összefonódás-ellenőrzési 
rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével, feltéve hogy megfelelnek a határozat mellékletében foglalt kötelezett
ségvállalásoknak. 

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

Brüsszel, 2008. szeptember 15. 
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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.


