
A Bizottság határozata összefoglalója

(2007. október 11.)

az EK-Szerződés 82. cikke szerinti eljárásról

(Ügyszám COMP/B-1/37.966 – Distrigaz)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2008/C 9/05)

(1) 2007. október 11-én a Bizottság az 1/2003/EK tanácsi rendelet (1) 9. cikkének (1) bekezdése szerinti
határozatot fogadott el. A határozat teljes szövegének bizalmas információktól mentes, hiteles nyelvű és
a Bizottság munkanyelvein készült változata megtalálható a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján az
alábbi címen:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/

(2) Az ügy a jelenleg a Suez csoporthoz tartozó Distrigas vállalattal, valamint az általa Belgiumban kötött
hosszú távú gázszállítási megállapodásokkal kapcsolatos. Az előzetes értékelésben a Bizottság az
EK-Szerződés 82. cikkével összhangban azon aggályát hangoztatta, hogy a Distrigas hosszú távú gázszol-
gáltatási szerződései megakadályozzák, hogy más gázszolgáltatók kössenek szerződést a fogyasztókkal
(szabad szolgáltatóválasztás), és így kizárja azokat a piacról.

(3) A Bizottság megítélése szerint a Distrigas által az előzetes értékelést követően tett kötelezettségvállalások,
valamint az érdekelt harmadik felek által benyújtott észrevételek elegendőek az azonosított versenyprob-
lémák kezelésére. A Distrigas minden naptári évben piaci feltételekkel kínálja az általa vagy kapcsolt
vállalkozásai által a belgiumi ipari felhasználóknak és villamosenergia-termelőknek értékesített gázfor-
galom átlagosan 70 %-át. Amennyiben a Distrigas teljes értékesítése nem éri el a 2007. évi szintet, a
Distrigas az értékesített gázmennyiségből leköthet egy rögzített mennyiséget, ami a teljes érintett piacok
maximum 20 %-ának felel meg. Másodszor, az ipari felhasználókkal és villamosenergia-termelőkkel
kötött szerződések maximálisan öt évre szólnak, azonban a kötelezettségvállalások nem vonatkoznak a
10 MW teljesítményt meghaladó új erőművekkel kapcsolatos szerződésekre. Harmadszor, a Distrigas
vállalja, hogy viszonteladóival nem köt két évnél hosszabb időre szóló gázszolgáltatási megállapodást.
Negyedszer, a Distrigas megerősíti, hogy gázszolgáltatási szerződéseiben nem alkalmaz használati korlá-
tozásokat.

(4) A határozat megállapítja, hogy a kötelezettségvállalások figyelembevételével a Bizottság részéről nincsen
szükség intézkedésre. A határozat 2010. december 31-ig kötelező érvényű.

(5) A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2007.
szeptember 17-én kedvező véleményt adott.
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(1) HL L 1., 2003.1.4., 1. o., a 411/2004/EK rendelettel (HL L 68., 2004.3.8., 1. o.) módosított rendelet.


