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1. WPROWADZENIE 

1. Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowa
dzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu ( 1 ) Komisja może zdecydować 
– w przypadkach, w których zamierza przyjąć decyzję nakazującą zaprzestanie naruszania prawa i gdy 
zainteresowane strony zaproponują zobowiązania, aby uwzględnić zastrzeżenia wyrażone przez 
Komisję we wstępnej ocenie – o nadaniu tym zobowiązaniom mocy wiążącej dla przedsiębiorstw. 
Decyzja taka może zostać przyjęta na czas określony i oznacza, że nie ma już dalszych podstaw do 
podejmowania działań przez Komisję. Zgodnie z art. 27 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia Komisja 
publikuje zwięzłe streszczenie sprawy i zasadniczą treść zobowiązań. Zainteresowane strony mogą 
przedłożyć swoje uwagi w terminie wyznaczonym przez Komisję. 

2. STRESZCZENIE SPRAWY 

2. Dnia 26 czerwca 2012 r. Komisja przyjęła wstępną ocenę dotyczącą naruszeń, których rzekomo 
dopuściło się przedsiębiorstwo ČEZ a.s. („CEZ”) na rynku wytwarzania i hurtowej dostawy energii 
elektrycznej w Republice Czeskiej. Niniejszy dokument stanowi wstępną ocenę w rozumieniu art. 9 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003. 

3. Ze wstępnej oceny wynika, że CEZ ma pozycję dominującą na rynku wytwarzania i hurtowej dostawy 
energii elektrycznej w Republice Czeskiej. We wstępnej ocenie wyrażono obawy, iż CEZ mogło 
nadużyć swojej dominującej pozycji w myśl art. 102 Traktatu poprzez zapobiegawcze zarezerwowanie 
mocy w sieci przesyłowej. Postępowanie CEZ mogło uniemożliwić konkurentom podejmowanie 
nowych inwestycji w dziedzinie wytwarzania energii elektrycznej i tym samym w wejścia na rynek 
wytwarzania i hurtowej sprzedaży energii elektrycznej w Republice Czeskiej. 

3. ZASADNICZA TREŚĆ ZAPROPONOWANYCH ZOBOWIĄZAŃ 

4. CEZ nie zgadza się ze wstępną oceną sporządzoną przez Komisję. Niemniej jednak zgodnie z art. 9 
rozporządzenia (WE) nr 1/2003 CEZ zaproponowało zobowiązania, które może podjąć, aby 
uwzględnić zastrzeżenia Komisji dotyczące konkurencji. Główne elementy tych zobowiązań są nastę
pujące: 

5. CEZ dokona zbycia jednego z wymienionych poniżej aktywów związanych z wytwarzaniem energii 
elektrycznej w Republice Czeskiej na rzecz właściwego nabywcy, który zostanie zatwierdzony przez 
Komisję: 

a) elektrownia Pocerady zasilana lignitem (o mocy 1 000 MW); lub
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( 1 ) Dz.U. C 115 z 9.5.2008, s. 47.



b) elektrownia Chwaletice zasilana lignitem (o mocy 800 MW); lub 

c) elektrownia Detmarowice opalana węglem (o mocy 800 MW); lub 

d) elektrownia Melnik III zasilana lignitem (o mocy 500 MW) oraz elektrownie Tisowa zasilane 
lignitem (Tisowa I – o mocy 184 MW i Tisowa II – 112 MW). Wymienione elektrownie (Melnik 
III i Tisowa) można zbyć oddzielnie. 

6. Zobowiązania streszczone powyżej zostały w całości opublikowane w angielskiej wersji językowej na 
stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji: 

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html 

4. ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA UWAG 

7. Komisja zamierza, po zbadaniu rynku, przyjąć decyzję na mocy art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 1/2003, ogłaszającą jako wiążące zobowiązania streszczone powyżej i opublikowane na stronie 
internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji. W razie istotnych zmian w zobowiązaniach prze
prowadzone zostanie nowe badanie rynku. 

8. Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 Komisja wzywa zainteresowane osoby trzecie 
do zgłaszania uwag na temat zaproponowanych zobowiązań. Komisja musi otrzymać wspomniane 
uwagi nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty niniejszej publikacji. Zainteresowane osoby 
trzecie są również proszone o przedłożenie nieopatrzonej klauzulą poufności wersji swoich uwag, 
z której usunięto tajemnice handlowe oraz pozostałe informacje poufne oraz zastąpiono je nieopat
rzonym klauzulą poufności streszczeniem lub słowami „tajemnica handlowa” lub „poufne”. 

9. Prosimy o przesyłanie uzasadnionych odpowiedzi i uwag, przedstawiających istotne fakty. Jeśli 
stwierdzą Państwo istnienie problemu dotyczącego dowolnej części proponowanych zobowiązań, 
prosimy o zasugerowanie możliwego rozwiązania. 

10. Uwagi z dopiskiem zawierającym numer referencyjny 39727 – CEZ można przesyłać do Komisji 
pocztą elektroniczną (na adres: COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), faksem (+32 22950128) 
lub listownie na poniższy adres: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Antitrust Registry 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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