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A Bizottság 2004. július 9-én a 4064/89/EK tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdése b) pontja értelmében
egyesülési javaslatról kapott értesítést, melynek során az EDP és ENI vállalkozások közös irányítást szerez-
nének a GDP vállalkozás felett.

A Bizottság az eljárás első szakaszát lezárva azt a következtetést vonta le, hogy komolyan kétségbe vonható
az ügyletnek a közös piaccal való összeegyeztethetősége. Ezért 2004. augusztus 12-én az összefonódás-
ellenőrzési rendelet 6. cikke (1) bekezdése c) pontjának megfelelően eljárást kezdeményezett.

A Bizottság 2004. október 12-én kifogási nyilatkozatot küldött a feleknek azzal az ideiglenes következte-
téssel, hogy a javasolt ügylet nem fér össze a közös piaccal, mivel (i) erősítené az EDP vezető pozícióját a
portugál nagy- és kiskereskedelmi villamosenergia-piacokon és a kisegítő szolgáltatások piacán, és (ii) erősí-
tené a GDP vezető pozícióját a portugál kombinált ciklusú erőművek, ipari nagyfelhasználók és helyi
forgalmazók és az (ipari, kereskedelmi és egyéni) kisfelhasználók gázellátási piacain.

A felek az ügyiratba a kifogási nyilatkozattal együtt megküldött CD-ROM útján tekinthettek bele. A felek
2004. október 27-én válaszoltak a kifogási nyilatkozatra. Formális meghallgatási joguktól eltekintettek.

A felek 2004. október 28-án kötelezettségvállalásokat ajánlottak fel, melyek célja a versennyel kapcsolatban
a kifogási nyilatkozatban leírt aggályok eloszlatása volt. A javasolt kötelezettségvállalások piaci összeegyez-
tethetőségi vizsgálat tárgyát képezték, melynek eredményét közölték a felekkel. A kötelezettségvállalásokat
a Bizottság nem tartotta elégségesnek. 2004. november 17-én a felek új kötelezettségvállalásokat nyújtottak
be, melyek az eredetitől csak kis mértékben különböztek.

2004. november 19-én a Bizottság az összefonódás-ellenőrzési rendelet 8. cikke (3) bekezdése értelmében
határozattervezetet küldött az összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság tagjainak, melyben
kimondja, hogy a benyújtott kötelezettségvállalásokkal módosított, javasolt egyesülés nem egyeztethető
össze a közös piaccal.

Az ügy kapcsán különleges észrevételek megtételére a meghallgatási jogra való tekintettel nincs szükség.
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Serge DURANDE

2005.11.19.C 288/2 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


