
A Bizottság határozatának összefoglalója

(2008. március 5.)

az EK-Szerződés 86. cikkének (3) bekezdése szerinti eljárásról a Görög Köztársaság által a Public
Power Corporation S.A. részére nyújtott barnaszén-kitermelési jogok hatályának meghosszab-

bításáról

(Ügyszám COMP/B-1/38.700)

(az értesítés a C(2008) 824 számú dokumentummal történt)

(Csak a görög nyelvű szöveg hiteles)

(2008/C 93/03)

1. 2008. március 5-én a Bizottság az EK-Szerződés 86. cikkének (3) bekezdése alapján határozatot fogadott
el. A Bizottság ezúton teszi közzé a határozat tartalmi összefoglalóját és az érintett vállalat nevét, tiszte-
letben tartva a vállalkozás üzleti érdekeinek védelméhez fűződő jogos igényét. A határozat teljes szöve-
gének bizalmas információkat nem tartalmazó, hiteles nyelvű változata megtalálható a Versenypolitikai
Főigazgatóság honlapján az alábbi címen:

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

2. E határozat címzettje a Görög Köztársaság. Az eljárás tárgya a Görög Köztársaság által az athéni (Görög-
ország) székhelyű Public Power Corporation S.A. (a továbbiakban: PPC) vállalat részére nyújtott és
meghosszabbított, a barnaszénhez lényegében monopolisztikus hozzáférést biztosító intézkedés. A Görög
Köztársaság által elfogadott intézkedések a PPC részére szisztematikusan jogot biztosítanak Görögország
majdnem összes közepes és nagy barnaszén-lelőhelyének kiaknázásához. Ezen intézkedések következmé-
nyeként jelenleg a PPC tulajdonában van a Görögországban engedélyezetten kitermelhető barnaszén-
mennyiség túlnyomó részének (91 %-ának) kitermelési joga.

3. A barnaszén a villamosenergia-termeléshez használt legkedveltebb fűtőanyag a görög piacon, az így
termelt villamos energia mennyisége a teljes görögországi mennyiség 60 %-a annak ellenére, hogy a
barnaszén-tüzelésű erőmű-kapacitás az összes villamosenergia-termelési kapacitásnak csak 40 %-a.

4. A PPC a Görög Köztársaság irányítása alatt áll, azaz állami vállalat. Ebből következően a 86. cikk
alkalmazandó.

5. A Görög Köztársaság kiváltságos hozzáférés formájában lényegében monopolisztikus jogokat biztosított
az állami tulajdonban lévő PPC számára a barnaszén kitermelése, ebből következően pedig az erre épülő
villamosenergia-termelés során, ezért a vállalat kiváltságos hozzáféréssel rendelkezik a villamosenergia-
termelésben használt legolcsóbb fűtőanyaghoz, amely lehetővé teszi számára, hogy monopóliumhoz
hasonló szintű erőfölényét fenntartsa a villamos energia nagykereskedelmi piacán oly módon, hogy az új
belépők számára megnehezíti vagy lehetetlenné teszi a piaci belépést.

6. A határozat megállapítja, hogy a Görög Köztársaság megsértette a 86. cikk (1) bekezdését és az
EK-Szerződés 82. cikkét.

7. A határozat felszólítja a Görög Köztársaságot, hogy a jogsértés megszüntetése érdekében tegye meg a
szükséges intézkedéseket.
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