
Streszczenie Decyzji Komisji 

z dnia 4 sierpnia 2009 r. 

dotyczącej procedury przewidzianej w art. 86 ust. 3 Traktatu WE ustanawiającej szczególne środki 
w celu naprawienia antykonkurencyjnych skutków naruszeń stwierdzonych w decyzji Komisji 
z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie przyznania lub utrzymania w mocy przez Republikę Grecką 
praw do wydobycia węgla brunatnego przysługujących przedsiębiorstwu Public Power Corporation 

S.A. 

(Sprawa COMP/B-1/38.700) 

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6244) 

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny) 

(2009/C 243/04) 

(1) W dniu 4 sierpnia 2009 r. Komisja przyjęła decyzję zgodnie z art. 86 ust. 3 Traktatu WE, ustanawiając 
szczególne środki w celu naprawienia antykonkurencyjnych skutków naruszenia stwierdzonego 
w decyzji Komisji z dnia 5 marca 2008 r. („decyzja z marca 2008 r.”) w sprawie przyznania lub 
utrzymania w mocy przez Republikę Grecką praw do wydobycia węgla brunatnego przysługujących 
przedsiębiorstwu Public Power Corporation S.A. 

(2) Komisja niniejszym publikuje główną treść decyzji. Pełen tekst decyzji w wersji nieopatrzonej klauzulą 
poufności („niniejsza decyzja”) w autentycznej wersji językowej oraz w języku angielskim, francuskim 
i niemieckim znajduje się na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod następującym 
adresem: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index.html 

(3) Niniejsza decyzja, adresowana do Republiki Greckiej, dotyczy przyznania przez Republikę Grecką przed
siębiorstwu publicznemu Public Power Corporation S.A. (PPC) z siedzibą w Atenach, w Grecji, prawa do 
niejako monopolistycznego dostępu do złóż węgla brunatnego oraz utrzymywanie tego prawa w mocy. 

(4) W decyzji z marca 2008 r. Komisja stwierdziła, że Republika Grecka naruszyła art. 86 ust. 1 w związku 
z art. 82 Traktatu WE w ten sposób, że przyznawała i utrzymywała w mocy uprzywilejowany dostęp 
do eksploatacji złóż węgla brunatnego w Grecji przedsiębiorstwu PPC, stwarzając tym samym nierówne 
możliwości dla podmiotów gospodarczych, jeśli chodzi o dostęp do paliw pierwotnych (tj. węgla 
brunatnego) do produkcji energii elektrycznej oraz umożliwiając przedsiębiorstwu PPC utrzymywanie 
lub wzmacnianie jego pozycji dominującej na hurtowym rynku energii elektrycznej w Grecji, wyłączając 
lub utrudniając tym samym wejście na rynek nowych podmiotów. W decyzji z marca 2008 r. Komisja 
wezwała Republikę Grecką do zaproponowania środków mających naprawić antykonkurencyjne skutki 
tego naruszenia. 

(5) Po notyfikacji decyzji z marca 2008 r. Republika Grecka przedstawiła listę środków, które zamierza 
podjąć w celu zapewnienia konkurentom przedsiębiorstwa PPC na greckim rynku energii elektrycznej 
dostępu do węgla brunatnego i wytwarzanej dzięki niemu elektryczności. Środki te obejmują 
w szczególności przyznanie praw do eksploatacji złóż greckiego węgla brunatnego 
w miejscowościach Drama, Elassona, Vevi i Vegora w drodze procedury przetargowej dla podmiotów 
innych niż PPC. 

(6) Niniejsza decyzja, adresowana do Republiki Greckiej i przywołująca ustalenia zamieszczone w decyzji 
z marca 2008 r., uwzględnia zaproponowane środki zaradcze i nadaje im moc wiążącą na określony 
czas. Potwierdza także początkowy pogląd Komisji, przedstawiony w decyzji z marca 2008 r., że zakres 
środków zaradczych, które zostaną podjęte przez Republikę Grecką powinien być taki, aby złoża węgla 
brunatnego stanowiące około 40 % złóż nadających się do eksploatacji w Grecji zostało udostępnione 
konkurentom PPC. 

(7) Wprowadzając w życie zaproponowane środki, Republika Grecka podjęłaby tym samym niezbędne 
kroki w celu usunięcia antykonkurencyjnych skutków środków podejmowanych przez państwo zgodnie 
z art. 1 części normatywnej decyzji z marca 2008 r. Niniejsza decyzja stanowi, że procedury przetar
gowe na złoża w miejscowościach Drama, Elassona i Vegora powinny zostać zainicjowane 
i zrealizowane najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od notyfikacji niniejszej decyzji, a przydział praw zwycię
skim oferentom powinien odbyć się najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od notyfikacji niniejszej decyzji. 
Jeśli zaś chodzi o przyznanie praw do eksploatacji w miejscowości Vevi, niniejsza decyzja stanowi, że 
powinno ono nastąpić w ciągu 6 miesięcy od notyfikacji niniejszej decyzji, mając na uwadze fakt, że 
procedura przetargowa na tamtejsze pokłady węgla brunatnego została już rozpoczęta.
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(8) Niniejsza decyzja stanowi także, że Republika Grecka dołoży starań, aby węgiel brunatny, który ma być 
wydobywany ze złóż w Drama, Elassona i Vegora nie był dostarczany do PPC, chyba że nie zostanie 
złożona żadna inna poważna oferta. Warunek ten będzie wiążący tak długo jak PPC będzie posiadało 
prawa do eksploatacji więcej niż 60 % wszystkich złóż węgla kamiennego dopuszczonych do eksploa
tacji w Grecji.
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