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1. BEVEZETÉS 

(1) Az 1/2003/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 9. cikke szerint, ha a 
Bizottság olyan határozatot szándékozik elfogadni, amely 
a jogsértés befejezését írja elő, és az érintett vállalkozások 
olyan kötelezettségvállalásokat ajánlanak fel, hogy a 
Bizottság által számukra a kifogásközlésben kifejezett elvá
rásoknak eleget tesznek, a Bizottság határozatával ezeket a 
kötelezettségvállalásokat a vállalkozások számára kötele
zővé teheti. Az ilyen határozat határozott időre fogadható 
el, és azt mondja ki, hogy a Bizottság részéről semmilyen 
további intézkedés nem indokolható. Ugyanezen rendelet 
27. cikkének (4) bekezdése szerint a Bizottság közzéteszi 
az ügy tömör összefoglalóját és a kötelezettségvállalások fő 
tartalmát. Az érdekelt harmadik felek a Bizottság által 
meghatározott határidőn belül nyújthatják be észrevétele
iket. 

2. AZ ÜGY ÖSSZEFOGLALÁSA 

(2) Az 1/2003/EK rendelet 27. cikke (1) bekezdésének és a 
773/2004/EK ( 2 ) rendelet 10. cikke (1) bekezdésének 
együttes rendelkezéseivel összhangban a Bizottság 2008. 
december 19-én kifogásközlést fogadott el azon jogsér
tések tekintetében, amelyeket az EDF S.A. és/vagy a 
közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alá tartozó jogi 
személyek – köztük leányvállalata, az Electricité de Stras
bourg S.A. – (a továbbiakban együttesen: EDF) követhettek 
el az ipari nagyfogyasztók számára szolgáltatott villamos 
energia francia piacán. 2009. március 9-én az EDF vála
szolt a kifogásközlésre, majd 2009. április 2-án meghall
gatásra került sor. A kifogásközlést az 1/2003/EK rendelet 
9. cikke (1) bekezdése szerinti előzetes értékelésnek kell 
tekinteni. 

(3) A kifogásközlés szerint az EDF erőfölényt élvez az ipari 
nagyfogyasztók számára szolgáltatott villamos energia 

francia piacán. Kifogásközlésében a Bizottság azon gyanú
jának adott hangot, hogy az EDG visszaélt erőfölényével az 
EK-Szerződés 82. cikke értelmében, mivel: 

— egyrészt olyan ellátási szerződéseket kötött, amelyek – 
tekintettel alkalmazási körükre, időtartamukra és jelle
gükre – jelentősen korlátozzák más vállalkozások lehe
tőségeit arra, hogy főellátóként vagy másodlagos ellá
tóként villamosenergia-ellátási szerződéseket kössenek 
a franciaországi ipari nagyfogyasztókkal, 

— másrészt pedig az ipari nagyfogyasztókkal kötött ellá
tási szerződéseibe viszonteladási korlátozásokat foglalt 
bele. 

(4) A Bizottság véleménye szerint e gyakorlatok következ
tében megnehezülhet az alternatív szolgáltatók bejutása a 
francia piacra, illetve fokozódhat az árupiac likviditás
hiánya, ami késedelmet okozhat az energiapiac tényleges 
liberalizációjában. 

3. A FELAJÁNLOTT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK 
LÉNYEGE 

(5) Az EDF vitatja a Bizottság által a kifogásközlésben megfo
galmazott következtetéseket. Mindazonáltal kötelezettség
vállalásokat tett az 1/2003/EK rendelet 9. cikke alapján 
azzal a céllal, hogy a Bizottság versennyel kapcsolatos 
aggályait eloszlassa. A kötelezettségvállalások lényege az 
alábbiak szerint foglalható össze (a minden pontra kiter
jedő részletes leírást a kötelezettségvállalások szövege 
tartalmazza). 

(6) Azt a referenciapiacot, amelyre az alábbi kötelezettségvál
lalások alkalmazandók, Franciaország (hálózati veszteségek 
és önfogyasztás nélkül) legalább 7 GWh éves fogyasztással 
rendelkező telephelyeinek villamosenergia-ellátása képezi.
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(7) 2010. január 1-jétől az EDF kötelezettséget vállal, hogy a 
kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt i. minden egyes 
naptári év során az ipari nagyfogyasztóknak közvetlenül 
vagy valamely felvásárlói csoport közvetítésével, az ellátási 
szerződései keretében szolgáltatott villamosenergia- 
mennyiség legalább 60 %-át, és ii. az érintett naptári 
évek összességét tekintve átlagosan legalább 65 %-át 
visszajuttatja a referenciapiacra. 

(8) Mindazonáltal ha a kötelezettségvállalási időszakon belül 
egy adott naptári évben az EDF szerződésállománya nem 
éri el a 2009-es szerződésállományának nagyságát, az EDF 
kötelezettséget vállal arra, hogy az adott naptári év tekin
tetében a referenciapiacra vissza nem juttatott energia
mennyiség nem haladja meg a (20–30) TWh-t. Ez a 
mennyiség a referenciapiacnak az adott év és a 2009-es 
év közötti növekedésével megfelelő arányban megemel
hető. 

(9) Emellett az EDF kötelezi magát arra, hogy az ipari nagy
fogyasztókkal kötött új villamosenergia-ellátási szerződése
inek időtartama nem haladja meg az 5 évet. 

(10) Egyébiránt az EDF a kötelezettségvállalási időszakban 
következetes módon két alternatív szerződéstípust kínál 
fel az ipari nagyfogyasztóknak, amelyek közül az egyik 
tényleges lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy vala
mely másik, általuk választott szolgáltatóval kiegészítő ellá
tási szerződést kössenek. 

(11) Az ipari nagyfogyasztók számára szolgáltatott villamos 
energia francia piacának elszigetelésével kapcsolatos fenti 
kötelezettségvállalások alkalmazása 2010. január 1-jétől 
számított tíz éves időszakra terjed ki. A kötelezettségválla
lások a fenti határidőt megelőzően és véglegesen érvé
nyüket vesztik, ha az EDF által a referenciapiacon értéke
sített energiamennyiség két egymást követő évben nem 
lépi túl a referenciapiacon értékesített teljes mennyiség 
40 %-át. Amennyiben e 40 %-os küszöböt csak egy naptári 
évben nem érik el, az említett kötelezettségvállalások a 
következő évre nem terjednek ki, de azt követően újból 
alkalmazandóak lesznek. 

(12) Végül az EDF kötelezettséget vállal arra, hogy 2010. július 
1-jétől 10 éves időtartamon keresztül az ipari nagyfogyasz
tókkal kötött új szerződések, valamint az alkalmazandó 
általános és különös értékesítési feltételek nem foglalnak 
magukban olyan rendelkezést, amely a viszonteladást 
korlátozná. Az EDF tájékoztatja a jelen időpontban szer

ződéssel rendelkező ügyfeleit arról, hogy a szerződésükben 
szereplő rendelkezések már nem korlátozzák a szerződés 
keretében vásárolt villamos energia viszonteladását. 

(13) Az EDF éves jelentést készít a kötelezettségvállalások telje
sítéséről, amelyet az előző naptári évre vonatkozóan 
minden év március 31-ig benyújt a Bizottságnak, valamint 
a francia energiaszabályozási hatóságnak (CRE); az utolsó 
jelentés benyújtására tehát 2021. március 31-én kerülne 
sor. Az éves jelentést független könyvvizsgáló által előze
tesen ellenőrzött adatok alapján kell elkészíteni. 

(14) A kötelezettségvállalások teljes francia nyelvű szövege a 
Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján, az alábbi 
címen olvasható: http://ec.europa.eu/competition/index_ 
en.html 

4. FELHÍVÁS ÉSZREVÉTELEK BENYÚJTÁSÁRA 

(15) A piaci tesztelés függvényében a Bizottságnak szándékában 
áll az 1/2003/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdése értel
mében olyan határozatot elfogadni, amely megállapítja a 
fent összefoglalt és a Versenypolitikai Főigazgatóság 
honlapján közzétett kötelezettségvállalások kötelező 
jellegét. 

(16) Az 1/2003/EK rendelet 27. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban a Bizottság felhívja az érdekelt harmadik 
feleket, hogy nyújtsák be észrevételeiket a javasolt kötele
zettségvállalásokkal kapcsolatban. Ezzel összefüggésben a 
Bizottság felhívja az érdekelt feleket, hogy észrevételeikben 
jelezzék, álláspontjuk szerint az EDF által felkínált kötele
zettségvállalások valóban alkalmasak-e a felmerült aggá
lyok eloszlatására. Az észrevételeknek e közzététel 
időpontjától számított egy hónapon belül kell beérkezniük 
a Bizottsághoz. A Bizottság továbbá felkéri az érdekelt 
harmadik feleket, hogy nyújtsák be észrevételeik betekint
hető változatát is, amelyből az üzleti titkokat és egyéb 
bizalmas részeket törölték, vagy adott esetben betekinthető 
összefoglalóval, illetve az „üzleti titok” vagy „bizalmas” 
szavakkal helyettesítették. A kellően megalapozott kéré
seket a Bizottság figyelembe veszi. 

(17) Az észrevételeket a COMP/B-1/39.386 – Contrats Long 
Terme France (Hosszú távú szerződések, Franciaország) 
hivatkozási szám feltüntetésével lehet a Bizottsághoz eljut
tatni e-mailen (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), 
faxon (+32 22950128) vagy postai úton a következő 
címre: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Antitrust Registry 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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