
Sprawozdanie końcowe funkcjonariusza ds. przesłuchań w sprawie COMP/M.3440 — EDP/ENI/
GDP

(zgodnie z art. 15 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień
funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji — Dz.U. L 162 z 19.6.2001,

str. 21)

(2005/C 288/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dnia 9 lipca 2004 r. na mocy art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 4064/89 Komisja otrzymała
zgłoszenie o proponowanym połączeniu, w wyniku którego spółki EDP i ENI przejęłyby wspólną kontrolę
nad przedsiębiorstwem GDP.

Po zakończeniu pierwszego etapu postępowania Komisja uznała, że transakcja ta budzi poważne wątpli-
wości co do jej zgodności z zasadami wspólnego rynku. W związku z tym dnia 12 sierpnia 2004 r.
Komisja wszczęła postępowanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie połączeń.

Dnia 12 października 2004 r. Komisja przesłała stronom pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, w którym stwier-
dziła, na zasadzie tymczasowości, że zaproponowana transakcja jest niezgodna z zasadami wspólnego
rynku, gdyż (i) wzmocniłaby dominującą pozycję EDP na portugalskich hurtowych i detalicznych rynkach
energii elektrycznej oraz na rynku usług pomocniczych, jak również (ii) wzmocniłaby dominującą pozycję
GDP na portugalskich rynkach dostaw gazu ziemnego do elektrowni o cyklu kombinowanym, do dużych
odbiorców przemysłowych i lokalnych spółek dystrybucyjnych oraz na rynku dostaw gazu ziemnego do
małych odbiorców (przemysłowych, komercyjnych i indywidualnych).

Akta sprawy zostały udostępnione stronom do wglądu w formie elektronicznej na płycie CD-ROM prze-
słanej stronom wraz z pisemnym zgłoszeniem zastrzeżeń. Dnia 27 października 2004 r. strony odpowie-
działy na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń. Strony nie skorzystały z przysługującego im prawa do ustnego
złożenia wyjaśnień.

Dnia 28 października 2004 r. strony zaproponowały zobowiązania mające na celu uwzględnienie wątpli-
wości dotyczących naruszenia zasad konkurencji, sformułowanych przez Komisję w pisemnym zgłoszeniu
zastrzeżeń. Zaproponowane zobowiązania były przedmiotem badań rynkowych, których wyniki zostały
przekazane stronom. Zobowiązania te zostały uznane przez Komisję za niewystarczające. Dnia 17 listo-
pada 2004 r. strony przedłożyły nowe zobowiązania, zawierające tylko drobne zmiany w stosunku do
tych, które zostały przedstawione wcześniej.

Dnia 19 listopada 2004 r. na mocy art. 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie połączeń Komisja przesłała
członkom Komitetu Doradczego ds. Koncentracji projekt decyzji, w której proponowane połączenie, w
wersji uzupełnionej o proponowane zobowiązania, zostało uznane za niezgodne z zasadami wspólnego
rynku.

Niniejsza sprawa nie wymaga specjalnego komentarza dotyczącego prawa do złożenia wyjaśnień.

Bruksela, dnia 29 listopada 2004 r.
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