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A Bizottságnak az 1/2003 rendelet 9. cikke alapján bemutatott határozattervezet versenyzők esetleges kizá-
rását jelenti a spanyolországi szervizállomások üzemanyaggal való ellátásának piacáról, ami a Repsol
commercial de productos petroliferos S.A. (a továbbiakban: REPSOL CPP) spanyol nagykereskedő által
alkalmazott hosszú távú kizárólagos ellátási szerződések miatt következhet be.

2001. december 20-án a REPSOL CPP bejelentést tett az akkor alkalmazandó jogszabállyal, azaz a 17. ren-
delet 2. és 4. cikkével és a gépjármű-üzemanyag szállításánál alkalmazott szerződésmintával összhangban
azzal a céllal, hogy nemleges megállapítást, vagy ennek alternatívájaként az EK-Szerződés 81. cikkének (3)
bekezdésének megfelelően egyéni mentességet kérjen.

2002. március 19-én a Bizottság értesítést tett közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyben arra
hívta fel az érdekelt vállalatokat, hogy nyújtsák be az értesítésre vonatkozó esetleges észrevételeiket. E felhí-
vásra az érdekelt harmadik felektől 69 észrevétel érkezett (1).

Mivel az 1/2003/EK rendeletet 2004. május 1-jétől kell alkalmazni, a REPSOL által benyújtott kérelem
hatályát vesztette. 2004. június 16-án a Bizottság tárgyalásokat kezdett azzal a céllal, hogy határozatot
fogadjon el az 1/2003/EK rendelet III. fejezete alapján.

2004. június 18-án a Bizottság előzetes értékelést bocsátott ki a REPSOL számára az 1/2003/EK rendelet 9.
cikke alapján. A REPSOL egy hónapon belül tehette meg észrevételeit. Ezen időszak alatt kötezettségválla-
lási javaslatokat nyújtott be.

2004. október 20-án a Bizottság az 1/2003/EK rendelet 27. cikkének (4) bekezdése alapján közleményt tett
közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A közleményben tájékoztatták a nyilvánosságot arról, hogy a
Bizottság a versenyfeltételek érintettségét észlelte, tájékoztatást nyújtottak továbbá a helyzet megfelelő
orvoslásáról, valamint felhívták az érintett feleket, hogy nyújtsák be észrevételeiket (a továbbiakban: a piac-
vizsgálat) (2).

A közleményre a Bizottság az érdekelt harmadik felektől 25 észrevételt kapott. A REPSOL által javasolt, a
piaci kizárás orvoslására irányuló kötelezettségvállalások hatékonyságát megkérdőjelezték. 2005. március
7-én a Bizottság tájékoztatta a REPSOL-t ezekről az észrevételekről, és átadta a róluk készült, nem bizalmas
jellegű összefoglalót. Ezt követően a REPSOL módosított kötelezettségvállalási javaslatot nyújtott be,
amelyet számos alkalommal újból felülvizsgált.

A Bizottság most arra a következtetésre jutott, hogy a REPSOL által javasolt kötezettségvállalások tekinte-
tében – amelyek az előzetes értékelésre adott válaszként keletkeztek, és amelyeket végül az érdekelt
harmadik felek által tett vonatkozó észrevételek figyelembevételével a REPSOL módosított –, továbbá az
1/2003 rendelet 9. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül, a Bizottság részéről semmilyen további intéz-
kedés nem indokolható.

Az 1/2003 rendelet 9. cikke értelmében kelt határozatban a közösségi versenyszabályok megsértését nem
állapították meg, de a felek elfogadják, hogy a Bizottság által az előzetes értékelésben meghatározott prob-
lémákat orvosolni kell. Amint a Bizottság által már ez idáig hozott számos határozatban (3) elfogadásra
került, a megfelelő eljárás akkor valósul meg, amikor a felek arról tájékoztatják a Bizottságot, hogy
megfelelő mértékben hozzáférnek ahhoz az információhoz, amelyet azon kötelezettségvállalások javaslá-
sához tartanak szükségesnek, amelyek révén a Bizottság által megfogalmazott követeléseknek megfelel-
hetnek.
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19-én hozott határozattal.



Ezzel az esettel kapcsolatban is ugyanezt az eljárást alkalmazták, a REPSOL nyilatkozatot nyújtott be e
célból a Bizottsághoz, miután megkapta a piacvizsgálat eredményeit.

A fentiek fényében véleményem szerint a REPSOL meghallgatásra való jogát tiszteletben tartották.

Brüsszel, 2006. március 27.
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