
A Bizottság határozatának összefoglalója 

(2010. április 14.) 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikke és az EGT-megállapodás 54. cikke szerinti 
eljárásról 

(Ügyszám: COMP/39.351 – Swedish Interconnectors) 

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles) 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2010/C 142/08) 

A Bizottság 2010. április 14-én az EUMSz. 102. cikke szerinti eljáráshoz kapcsolódó határozatot fogadott el. Az 
1/2003/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 30. cikkének rendelkezései alapján a Bizottság ezúton teszi közzé a felek nevét, a 
határozat lényegét és a kiszabott büntetéseket, figyelembe véve a vállalkozások üzleti titkaik védelmére vonatkozó jogos 
érdekét. A határozat szövegének betekinthető változata megtalálható a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján az 
alábbi címen: 

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

1. BEVEZETÉS 

(1) Ennek a határozatnak a Svenska Kraftnät (a továbbiakban: 
SvK) a címzettje. A Bizottság által a villamosenergia-átvitel 
svéd piacán végzett vizsgálatokból eredő, versennyel 
kapcsolatos aggályok eloszlatása érdekében az SvK által 
ajánlott kötelezettségvállalások a vállalkozásra nézve köte
lezőek. 

2. AZ ELJÁRÁS 

(2) A Bizottság 2009. április 1-jén eljárást indított azzal a 
szándékkal, hogy az 1/2003/EK rendelet III. fejezete alapján 
határozatot hozzon, és 2009. június 25-én az 1/2003/EK 
rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett előzetes 
értékelést fogadott el, amely tartalmazza a Bizottság 
versennyel kapcsolatos aggályait. 2009. szeptember 4-én 
az SkV az előzetes értékelésre válaszolva kötelezettségvál
lalásokat nyújtott be. 2009. október 6-án a Bizottság az 
1/2003/EK rendelet 27. cikkének (4) bekezdése alapján 
értesítést ( 2 ) tett közzé Az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 
amelyben összefoglalta az ügyet és a kötelezettségvállalá
sokat, valamint felhívta az érdekelt harmadik feleket, hogy 
a közzétételétől számított egy hónapon belül nyújtsák be 
az értesítésre vonatkozó észrevételeiket. Az SvK 2010. 
január 26-án beterjesztette a kötelezettségvállalásokkal 
kapcsolatos módosított javaslatát, amelyben figyelembe 
vette a harmadik felek vonatkozó megjegyzéseit. A 
versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglal
kozó tanácsadó bizottság 2010. március 15-én kedvező 
véleményt nyilvánított. A meghallgató tisztviselő 2010. 
március 25-i zárójelentésében kedvező véleményt adott 
az eljárásról. 

3. AZ ELŐZETES ÉRTÉKELÉSBEN MEGFOGALMAZOTT 
AGGÁLYOK 

(3) A Bizottság 2009. június 25-i előzetes értékelésében kife
jezte versennyel kapcsolatos aggályait amiatt, hogy az SvK 
vélhetően visszaélt a villamosenergia-átvitel svéd piacán 
élvezett erőfölényével. Feltételezhető, hogy az SvK korlá
tozta a svéd rendszerösszekötők exportkapacitását, amikor 
a svéd átviteli rendszeren belül szűk keresztmetszettel 
számolt, ezáltal pedig megkülönböztetést tett a rendszer 
különböző felhasználói között és szegmentálta a belső 
piacot. 

4. MEGJEGYZÉSEK 

(4) Az SvK kötelezettségeket vállalt annak érdekében, hogy 
eloszlassa a Bizottság által a svéd átviteli piacot illetően 
megfogalmazott aggályokat. Elsősorban az SvK a svéd átvi
teli rendszert két vagy több ajánlati zónára kívánja felosz
tani, és a svéd átviteli rendszert legkésőbb 2011. november 
1-jétől kezdődően ezen az alapon fogja működtetni. Az 
ajánlati zónákat kellően rugalmasan alakítják ki ahhoz, 
hogy azokat a svéd átviteli rendszer jövőbeni áramlásaiban 
bekövetkező előrelátható és nem előrelátható változá
soknak megfelelően tudják alakítani. Az ajánlati zónák 
bevezetésének időpontját követően az SvK a svéd átviteli 
rendszerben jelentkező szűk keresztmetszetet a rendszer
összekötőkre vonatkozó kereskedelmi célú kapacitás korlá
tozása nélkül fogja kezelni. A svédországi hálózat egy 
szakasza – az ún. nyugati parti folyosó – az egyetlen 
kivétel ezen elv alól. Ebben a szakaszban nincsen elegendő 
megfelelő generációs forrás különálló ajánlati zónák fenn
tartásához. Másodsorban az SvK kötelezettséget vállal arra, 
hogy a nyugati parti folyosó területén új 400 kV-os átviteli 
vonalat épít ki és állít üzembe 2011. november 30-ig, 
megerősítve ezzel a hálózatot. Harmadsorban a kötelezett
ségvállalásról szóló határozat bejelentése és az ajánlati
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zónák bevezetésének napja közötti időszak alatt az SvK 
növelni fogja az ellenkereskedelem alkalmazását annak 
érdekében, hogy csökkentse a rendszerösszekötők szűk 
belső keresztmetszetből adódó korlátozását. 

(5) Az SvK kötelezettségvállalásai megfelelően orvosolják a 
Bizottság aggályait. Az aggodalmak eloszlatása érdekében 
a hálózat svédországi részlege kiküszöböli annak szük
ségességét, hogy – a nyugati parti folyosó kivételével – 
korlátozzák a rendszerösszekötők rendelkezésre álló kapa
citását, mely korlátozásra a svéd hálózatban azonosított 
szűk keresztmetszetekre nehezedő nyomás miatt volt 
szükség. A nyugati parti folyosó tekintetében a nyugat- 
svédországi Göteborg melletti új 400 kV-os vonal – 
amelynek kiépítésére és legkésőbb 2011. november 30-ig 

történő üzembe állítására az SvK kötelezettséget vállalt – 
elegendő lesz az ottani szűk átviteli keresztmetszet enyhí
tésére. A korrekciós intézkedések nem aránytalanok sem az 
SvK, sem pedig harmadik felek számára. 

5. KÖVETKEZTETÉS 

(6) A határozattal a kötelezettségvállalások az értesítéstől 
számított 10 évig kötelező érvényűek. A határozat megálla
pítja, hogy az 1/2003/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdé
sének sérelme nélkül a Bizottság részéről semmilyen 
további intézkedés nem indokolt, ezért az eljárást le kell 
zárni.
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