
Strzeszczenie decyzji Komisji

z dnia 5 marca 2008 r.

dotyczącej procedury przewidzianej w art. 86 ust. 3 Traktatu WE w sprawie utrzymania w mocy
przez Republikę Grecką prawa do wydobycia węgla brunatnego przysługującego przedsiębiorstwu

Public Power Corporation SA

(Sprawa COMP/B-1/38.700)

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 824)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny)

(2008/C 93/03)

1. Dnia 5 marca 2008 r. Komisja przyjęła decyzję na mocy art. 86 ust. 3 Traktatu WE. Niniejszym Komisja
publikuje ogólną treść decyzji i nazwę przedsiębiorstwa, którego dotyczy, przy uwzględnieniu prawnie
uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa w zakresie ochrony jego działalności gospodarczej. Jawna wersja
pełnego tekstu decyzji w autentycznej wersji językowej znajduje się na stronie internetowej Dyrekcji
Generalnej ds. Konkurencji pod adresem:

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

2. Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej. Przedmiotem postępowania jest przyznanie
przez Republikę Grecką przedsiębiorstwu publicznemu Public Power Corporation SA (PPC) z siedzibą w
Atenach w Grecji prawa do niemal monopolistycznego dostępu do złóż węgla brunatnego oraz utrzymy-
wanie tego prawa w mocy. Republika Grecka regularnie przyznawała przedsiębiorstwu PPC prawa do
eksploatacji prawie wszystkich średnich i dużych złóż węgla brunatnego w Grecji. Działania te doprowa-
dziły do obecnej sytuacji, w której PPC posiada prawa do eksploatacji większości (91 %) złóż publicznych
dopuszczonych w tym kraju do eksploatacji.

3. Węgiel brunatny jest najatrakcyjniejszym na greckim rynku paliwem stosowanym do wytwarzania elek-
tryczności. Wytwarzana w ten sposób elektryczność stanowi ok. 60 % ogólnej produkcji elektryczności
w Grecji, mimo iż moc pochodząca z węgla brunatnego stanowi tylko 40 % ogólnej mocy zainstalowanej
w tym kraju.

4. PPC jest kontrolowane przez Republikę Grecką, jest więc przedsiębiorstwem publicznym. W związku z
tym ma zastosowanie art. 86.

5. Poprzez przyznanie publicznemu przedsiębiorstwu PPC niemal monopolistycznego prawa polegającego
na uprzywilejowanym dostępie do eksploatacji złóż węgla brunatnego, a w konsekwencji do wytwarzania
z tego surowca elektryczności oraz utrzymywanie tego prawa w mocy, Republika Grecka zapewniła PPC
uprzywilejowany dostęp do najtańszego z dostępnych paliw stosowanych do produkcji elektryczności, co
umożliwiło temu przedsiębiorstwu utrzymanie pozycji dominującej na hurtowym rynku elektryczności
na poziomie zbliżonym do pozycji monopolistycznej poprzez wykluczenie nowych podmiotów z rynku
lub utrudnianie im wejścia na ten rynek.

6. W decyzji stwierdza się, że Republika Grecka naruszyła postanowienia art. 86 ust. 1 w związku z art. 82
Traktatu WE.

7. W decyzji wzywa się Republikę Grecką do zaproponowania skutecznych środków prowadzących do
zaprzestania naruszania powyższych przepisów.
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