
Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające ( 1 ) 

Sprawa COMP/39.316 – GDF Zamknięcie dostępu do rynku gazu 

Projekt decyzji przedłożonej Komisji na mocy art. 9 rozporządzenia WE (nr) 1/2003 ( 2 ) dotyczy domnie
manego zamknięcia dostępu do rynków dostaw gazu ziemnego niższego szczebla we Francji przez Gaz de 
France Suez S.A. i jego spółki zależne GRTgaz S.A. oraz Elengy S.A. (zwane dalej łącznie „GDF”). 
Zamknięcie dostępu do rynku miało być zwłaszcza skutkiem długoterminowego rezerwowania znacznej 
części zdolności importowych we Francji, zasad rozdzielania zdolności importowych nowego terminalu 
LNG w Fos Cavaou, oraz strategicznego ograniczania inwestycji mających na celu zwiększenie zdolności 
importowych terminalu LNG w Montoir de Bretagne. 

Komisja wszczęła postępowanie w dniu 16 maja 2008 r., a dnia 22 czerwca 2009 r. przyjęła ocenę wstępną 
zgodnie z przepisami art. 9 ust. 1. Dnia 24 czerwca 2009 r. GDF przedstawił zobowiązania na mocy art. 9 
ust. 1, aby rozwiać obawy Komisji co do naruszenia zasad konkurencji. Zobowiązania obejmowały przede 
wszystkim zbycie znacznej części długoterminowych zdolności importowych oraz ograniczenie możliwości 
rezerwacji przez GDF do poziomu poniżej 50 % wszystkich długoterminowych zdolności importowych we 
Francji, przynajmniej począwszy od 2014 r., który to poziom utrzymać miano przez okres 10 lat. 

W dniu 9 lipca 2009 r., zgodnie z art. 27 ust. 4, Komisja opublikowała zawiadomienie podsumowujące 
zastrzeżenia i zobowiązania oraz wezwała zainteresowane osoby trzecie do przedstawienia odnośnych uwag 
w ciągu dwóch miesięcy od daty jego publikacji. Komisja otrzymała odpowiedzi od 23 zainteresowanych 
osób trzecich. Dnia 21 września 2009 r. Komisja ustnie poinformowała GDF o wynikach testu rynkowego. 
GDF nie wystąpił o udostępnienie pisemnych odpowiedzi na test rynkowy. W dniu 21 października 2009 r. 
GDF przedstawił zmienioną wersję zobowiązań. 

Komisja doszła obecnie do wniosku, że w świetle zobowiązań zaproponowanych przez GDF i bez 
uszczerbku dla art. 9 ust. 2 postępowanie powinno zostać zakończone. 

W dniu 26 października 2009 r. GDF przedłożył Komisji oświadczenie, że otrzymał odpowiedni dostęp do 
informacji uznanych przez niego za niezbędne do zaproponowania zobowiązań w odpowiedzi na obawy 
wyrażone przez Komisję. 

Urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające nie otrzymał żadnych innych wniosków ani oświadczeń 
dotyczących omawianej sprawy ani od GDF ani od osób trzecich. 

W związku z powyższym stwierdzam, że w niniejszej sprawie prawo do złożenia wyjaśnień zostało 
zachowane. 

Bruksela dnia 17 listopada 2009 r. 

Karen WILLIAMS
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( 1 ) Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień 
urzędników prowadzących spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji – Dz.U. L 162 
z 19.6.2001, s. 21. 

( 2 ) W dalszej części tekstu wszystkie artykuły i rozdziały odnoszą się do rozporządzenia (WE) nr 1/2003.


