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Ügyszám COMP/39.386 – Hosszú távú szerződések, Franciaország 

(2010/C 133/04) 

A Bizottsághoz benyújtott határozattervezet tárgya az EUMSz. 102. cikkének az EDF S.A. és leányvállalatai, 
nevezetesen az Electricité de Strasbourg S.A. és annak irányítása alá tartozó jogi személyek (a továbbiakban 
együttesen: az EDF csoport) általi állítólagos megsértése. 

Aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a villamosenergia-vállalkozás az ipari nagyfogyasztók számára szolgálta
tott villamos energia francia piacán piaclezárást alkalmazott, mivel olyan ellátási szerződéseket kötött, 
amelyek – tekintettel alkalmazási körükre, időtartamukra és jellegükre – jelentősen korlátozzák más vállal
kozások lehetőségeit arra, hogy ipari nagyfogyasztó ügyfeleket szerezzenek Franciaországban, valamint 
aggályosnak tartja azt is, hogy az EDF csoport az ellátási szerződéseibe viszonteladási korlátozásokat foglalt 
bele. E gyakorlatok következtében megnehezült az alternatív szolgáltatók francia piacra történő bejutása és 
ottani terjeszkedése, illetve fokozódott a nagykereskedelmi piac likviditáshiánya, ami késedelmet okozott a 
franciaországi energiapiac tényleges liberalizációjában. 

A Bizottság 2007. július 18-án megindította az eljárást, és 2008. december 19-én kifogásközlést fogadott el. 
Az ügyirathoz való hozzáférést és a kifogásközlésre benyújtott válaszokat követően 2009. április 2-án 
szóbeli meghallgatásra került sor. A Bizottság versennyel kapcsolatos aggályainak eloszlatása érdekében az 
EDF csoport 2009. október 14-én az 1/2003/EK rendelet ( 2 ) 9. cikkének (1) bekezdése szerint kötelezett
ségvállalásokat terjesztett be. E kötelezettségvállalások szerint az EDF csoport elsősorban a következőket 
vállalja: a versenytársak a kötelezettségvállalás tízéves időszakában minden évben az EDF által az ipari 
nagyfogyasztókkal kötött szerződésekben szereplő villamosenergia-mennyiség átlagosan 65 %-ára köthetnek 
szerződést. Továbbá az EDF csoport a szerződéseiben szereplő valamennyi viszonteladási korlátozást 
feloldja. 

2009. november 4-én a Bizottság a 27. cikk (4) bekezdése alapján értesítést tett közzé, amelyben össze
foglalta aggályait és a javasolt kötelezettségvállalásokat, valamint felhívta az érdekelt harmadik feleket, hogy 
a közzétételtől számított egy hónapon belül nyújtsák be az értesítésre vonatkozó észrevételeiket. Az érdekelt 
felek – köztük a villamosenergia-ipari nagyfogyasztói és villamosenergia-termelők – részéről összesen 16 
válasz érkezett. 

A Bizottság tájékoztatta az EDF-et a piaci teszt eredményéről. A csoport válaszul a felvetett aggályokra 
2010. február 5-én beterjesztette a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos felülvizsgált javaslatait. 

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

Az EDF úgy nyilatkozott a Bizottságnak, hogy megfelelő mértékben hozzáfért azokhoz az információkhoz, 
amelyeket a Bizottság által megfogalmazott aggályok eloszlatására irányuló kötelezettségvállalások felaján
lásához szükségesnek tartott. 

A meghallgató tisztviselőhöz a szóban forgó ügy kapcsán az EDF vagy harmadik fél részéről semmilyen 
további kérelem vagy beadvány nem érkezett. 

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

Brüsszel, 2010. március 3. 

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. cikke alapján. 

( 2 ) A továbbiakban valamennyi hivatkozott cikk az 1/2003/EK rendeletre értendő.


