
A meghallgató tisztivselő ( 1 ) zárójelentése 

COMP/39.316 – GDF Gázpiac lezárása ügyben 

A Bizottság által az 1/2003/EK rendelet ( 2 ) 9. cikke alapján benyújtott határozattervezet az értékesítési lánc 
alacsonyabb szintjén lévő franciaországi földgáz-szolgáltatási piacoknak a Gaz de France Suez S.A. és 
leányvállalatai, a GRTgaz S.A. és az Elengy S.A. (a továbbiakban együttesen: GDF) általi állítólagos lezárására 
vonatkozik. A lezárásra különösen az alábbiak következtében kerülne sor: a franciaországi hosszú távú 
importkapacitások legnagyobb részének lekötése; a Fos Cavaou-i új cseppfolyósított gázt szállító tartályhajó- 
terminál importkapacitásai allokációjának eljárásai; valamint a Montoir de Bretagne-i cseppfolyósított gázt 
szállító tartályhajó-terminál kiegészítő importkapacitásaira vonatkozó stratégiai beruházásainak korlátozása. 

A Bizottság 2008. május 16-án eljárást indított, és 2009. június 22-én a 9. cikk (1) bekezdésében említett 
előzetes értékelést fogadott el. 2009. június 24-én a GDF – a Bizottság versennyel kapcsolatos aggályainak 
orvoslása érdekében – kötelezettségvállalásokat nyújtott be a 9. cikk (1) bekezdése alapján. A kötelezett
ségvállalásokat lényegében jelentős hosszú távú importkapacitás felszabadítása alkotja, továbbá az a kötele
zettségvállalás, hogy legkésőbb 2014-ben 50 % alá csökkentik a GDF-nek a hosszú távú import összkapa
citásra vonatkozó szerződéses részesedését, és tíz évig ezen a szinten tartják azokat. 

2009. július 9-én a Bizottság – a 27. cikk (4) bekezdésének megfelelően – az aggodalmakat és kötelezett
ségeket összefoglaló közleményt tett közzé, amelyben felkérte az érdekelt harmadik feleket, hogy a közle
mény közzétételétől számított két hónapon belül nyújtsák be a dokumentumra vonatkozó észrevételeiket. A 
Bizottság 23 választ kapott érdekelt harmadik felektől. 2009. szeptember 21-én a Bizottság szóbeli tájé
koztatást adott a GDF-nek a piaci teszt eredményéről. A GDF nem kért írásbeli hozzáférést a piaci tesztre 
érkezett válaszokhoz. 2009. október 21-én a GDF módosított kötelezettségvállalási javaslatot nyújtott be. 

A Bizottság most arra a következtetésre jutott, hogy – a GDF által javasolt kötelezettségvállalásokra figye
lemmel, valamint a 9. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül – az eljárást le kell zárni. 

2009. október 26-án a GDF olyan nyilatkozatot nyújtott be a Bizottsághoz, miszerint kellő hozzáférést 
kapott azokhoz az információkhoz, amelyeket szükségesnek ítélt ahhoz, hogy a Bizottság által kifejtett 
aggodalmaknak megfelelő kötelezettségvállalásokat javasolhasson. 

A jelen ügyben a GDF, illetve harmadik felek semmiféle egyéb kérdéssel vagy beadvánnyal nem fordultak a 
meghallgató tisztviselőhöz. 

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

Brüsszel, 2009. november 17-én. 

Karen WILLIAMS

HU C 57/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.9. 

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

( 2 ) Az alábbiakban hivatkozott valamennyi cikk és fejezet az 1/2003/EK rendelet cikkeire és fejezeteire vonatkozik.


