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Az 1/2003/EK rendelet ( 2 ) 9. cikke alapján a Bizottság elé terjesztett határozattervezet az RWE egyes 
gyakorlatait érinti. Az állítások i. az RWE hálózatán a kapacitás nem hatékony kezelésére, illetve felhalmo
zására/alulbecslésére, és ii. árprés alkalmazására vonatkoznak. 

A Bizottság 2007. április 20-án a III. fejezet alapján történő határozathozatal céljából megindította az 
eljárást, és 2008. október 15-én a 9. cikk (1) bekezdése szerinti előzetes értékelést fogadott el. A Bizottság 
szolgálataival ezt követően folytatott tárgyalások eredményeként az RWE 2008. november 26-án kötele
zettségvállalásokat terjesztett elő. A kötelezettségvállalások lényegében az RWE jelenlegi németországi 
gázszállítási üzletága, valamint a szállító hálózat működtetéséhez szükséges kiegészítő berendezések és 
immateriális javak elidegenítését tartalmazzák. 

2008. december 5-én a Bizottság a 27. cikk (4) bekezdése alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
értesítést tett közzé, amelyben összefoglalta aggályait és a kötelezettségvállalásokat, valamint felhívta az 
érdekelt feleket, hogy a közzétételétől számított egy hónapon belül nyújtsák be az értesítésre vonatkozó 
észrevételeiket. A piaci teszt alátámasztotta a javasolt kötelezettségvállalások megfelelőségét és arányosságát. 
Több észrevételben egyes technikai részletek javítását ajánlották. Az RWE 2009. február 2-án átdolgozott 
kötelezettségvállalásokat nyújtott be, amelyekben az összes ajánlott javítást figyelembe vette. 

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az RWE által felajánlott kötelezettségvállalásokra tekintettel és 
a 9. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül indokolt az eljárást lezárni. 

2009. február 2-án az RWE nyilatkozatott nyújtott be a Bizottsághoz, amelyben kijelentette, hogy megfelelő 
mértékben hozzáfért azokhoz az információkhoz, amelyeket a Bizottság által megfogalmazott aggályok 
eloszlatására irányuló kötelezettségvállalások felajánlásához szükségesnek tartott. 

A fentiek alapján megállapítom, hogy ebben az ügyben a meghallgatáshoz való jogot tiszteletben tartották. 

Brüsszel, 2009. március 6. 

Michael ALBERS
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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. cikke alapján. 

( 2 ) Az alábbiakban hivatkozott valamennyi cikk és fejezet az 1/2003/EK rendelet cikke és fejezete.


