
Vélemény az összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2004. november 26-án tartott 130.
ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/M.3440–EDP/ENI/GDP esethez kapcsolódó előzetes

határozattervezetről

(2005/C 288/03)

(EGT vonatkozású szöveg)

1. A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy a bejelentett művelet a 4064/89 rendelet 3.
cikke (1) bekezdése b) pontja értelmében összefonódásnak minősül, és kiterjed a Közösségre.

2. A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy a művelet értékelése szempontjából érintett
termékpiacok a következők:

a villamosenergia-ágazatban:

a) nagykereskedelmi feltételekkel szolgáltatott villamos energia, ezen belül az erőműben termelt és a
rendszerösszekötők révén importált villamos energia

b) tartalékenergia és kisegítő szolgáltatások, e kialakulóban lévő piac(ok) pontos körvonalazása nyitott;

c) ipari nagyfelhasználóknak kiskereskedelmi feltételekkel szolgáltatott magasfeszültségű és közepes
feszültségű villamos energia

d) kisfelhasználóknak (kisebb ipari, kereskedelmi és háztartási fogyasztóknak) kiskereskedelmi feltéte-
lekkel szolgáltatott kisfeszültségű villamos energia

a földgáz-ágazatban, amint megnyílnak a termékpiacok:

e) földgáztüzelésű erőművek

f) helyi forgalmazóknak nyújtott gázszolgáltatás

g) ipari nagyfogyasztóknak nyújtott gázszolgáltatás

h) kisfelhasználóknak (kisebb ipari, kereskedelmi és háztartási fogyasztóknak) nyújtott gázszolgáltatás

3. A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy a jelen művelet értékelése szempontjából az
érintett földrajzi piacok a következők:

a) a villamos energia nagykereskedelmi piaca jelenleg Portugáliára terjed ki, és a határozatban érintett
időszakban ez így is marad, különös tekintettel a két ibériai ország között jelenleg és a belátható
jövőben fennálló eltérő versenyfeltételekre;

b) a kiskereskedelmi villamosenergia-piacok Portugáliára terjednek ki;

c) a tartalék villamos energia és a kisegítő szolgáltatások földrajzi piaca nemzeti méretű marad;

d) a fenti gáztermékpiacok közül a kisfogyasztóknak szolgáltatott gáz piaca kivételével minden piac
nemzeti méretű, a kisfogyasztóknak szolgáltatott piac pontos földrajzi kiterjedése pedig nyitott
kérdés; ez a piac a nemzetinél nem nagyobb, de a piaci liberalizációt követően rövid időn belül
várhatóan nemzeti méretű lehet.

4. A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy a bejelentett összefonódás erősíti:

a) az EDP vezető helyzetét a portugál nagykereskedelmi villamosenergia-piacon

b) az EDP vezető helyzetét a portugál kisegítő szolgáltatások piacán

c) az EDP vezető helyzetét a portugál kiskereskedelmi villamosenergia-piacon az ipari nagyfogyasztók
ellátásában

d) az EDP vezető helyzetét a portugál kiskereskedelmi villamosenergia-piacon a kisfogyasztók ellátá-
sában
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e) a GDP vezető helyzetét a portugál földgázpiacon a földgáztüzelésű erőművek ellátásában

f) a GDP vezető helyzetét a portugál földgázpiacon a helyi forgalmazók ellátásában

g) a GDP vezető helyzetét a portugál földgázpiacon az ipari nagyfogyasztók ellátásában

h) a GDP vezető helyzetét a portugál földgázpiacon a kisfogyasztók ellátásában;

és mindez az egyesülési rendelet 2. cikke (3) bekezdése értelmében a közös piac jelentős részén jelentős
mértékben akadályozza a hatékony versenyt.

5. A tanácsadó bizottság többsége egyetért a Bizottsággal abban, hogy a felek kötelezettségvállalásai nem
elegendőek ahhoz, hogy megszűnjenek

a) a nagykereskedelmi villamosenergia-piacon az ügylet horizontális hatásai (a fő potenciális versenytárs
kiküszöbölése) miatt a versennyel kapcsolatos aggályok

b) a nagykereskedelmi villamosenergia-piacon az alábbi vertikális hatások miatt a versennyel kapcso-
latban felmerült aggályok:

i. a gáz-infrastruktúrához való kiváltságos hozzáférés

ii. a versenytársak költségeinek növelése

iii. tulajdonosi információhoz való hozzáférés (gázár és tervezett napi gázfogyasztás)

c) a kisegítő szolgáltatások piacán a versennyel kapcsolatban felmerült aggályok

d) a nagy ipari felhasználóknak kiskereskedelmi feltételekkel nyújtott villamosenergia-szolgáltatásban a
versennyel kapcsolatban felmerült aggályok

e) a kisfelhasználóknak kiskereskedelmi feltételekkel nyújtott villamosenergia-szolgáltatásban a verseny-
nyel kapcsolatban felmerült aggályok

f) a földgáztüzelésű erőműveknek nyújtott gázszolgáltatási piacon a versennyel kapcsolatban felmerült
aggályok

g) a helyi forgalmazóknak nyújtott gázszolgáltatási piacon a versennyel kapcsolatban felmerült aggá-
lyok

h) az ipari nagyfelhasználóknak nyújtott gázszolgáltatási piacon a versennyel kapcsolatban felmerült
aggályok

i) a kisfelhasználóknak nyújtott gázszolgáltatási piacon/piacokon a versennyel kapcsolatban felmerült
aggályok,

és hogy ennek eredményeképpen az összefonódást a közös piaccal összeférhetetlennek kell nyilvánítani.

A kisebbség tartózkodik.

6. A tanácsadó bizottság arra kéri a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a tanácsadó bizottság megjegyzé-
seit és észrevételeit, és javasolja a véleménye közzétételét az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.
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