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V
(Bekendmakingen)

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET
GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

COMMISSIE
Bekendmaking overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1/2003 in zaak COMP/B1/39.351 — Zweedse interconnectoren
(Voor de EER relevante tekst)

(2009/C 239/04)
1. INLEIDING
(1) Overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) nr.
1/2003 van de Raad (1) kan de Commissie in gevallen
waarin zij voornemens is een beschikking tot beëindiging
van een inbreuk te geven en de betrokken ondernemingen
toezeggingen doen om aan de bezwaren tegemoet te ko
men die de Commissie hen in haar voorlopige beoordeling
te kennen heeft gegeven, die toezeggingen bij beschikking
een verbindend karakter verlenen. De beschikking kan
voor een bepaalde periode worden gegeven en bevat de
conclusie dat er niet langer gronden voor een optreden
van de Commissie bestaan. Overeenkomstig artikel 27,
lid 4, van dezelfde verordening maakt de Commissie een
beknopte samenvatting van de zaak en de hoofdlijnen van
de toezeggingen bekend. Belanghebbende derden kunnen
hun opmerkingen meedelen binnen de door de Commissie
vastgestelde termijn.
2. SAMENVATTING VAN DE ZAAK
(2) Op 25 juni 2009 hechtte de Commissie haar goedkeuring
aan een voorlopige beoordeling overeenkomstig artikel 9,
lid 1, van Verordening (EG) nr. 1/2003 betreffende ver
meende inbreuken door de Zweedse transmissiesysteembe
heerder Svenska Kraftnät („SvK”) op de Zweedse markt
voor elektriciteitstransport.
(3) Blijkens de voorlopige beoordeling heeft SvK een machts
positie op de Zweedse markt voor elektriciteitstransport. In
de voorlopige beoordeling werd het vermoeden geuit dat
SvK mogelijk misbruik heeft gemaakt van haar machts
positie in de zin van artikel 82 van het EG-Verdrag en
artikel 54 van de EER-Overeenkomst: SvK heeft dit moge
lijk met name gedaan toen de onderneming op de interne
congestie binnen het Zweedse transportsysteem vooruitliep
door de interconnectiecapaciteit voor de handel tussen
Zweden en de naburige lidstaten van de EU en de EER
te verminderen en aldus discriminatie veroorzaakte tussen
(1) PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1.

diensten op het gebied van binnenlands elektriciteitstrans
port en op export gerichte transmissiediensten en de in
terne markt zonder objectieve rechtvaardiging segmen
teerde.
3. DE

BELANGRIJKSTE
ELEMENTEN
VAN
AANGEBODEN TOEZEGGINGEN

DE

(4) SvK betwist de voorlopige beoordeling van de Commissie.
Niettemin heeft zij toezeggingen gedaan in de zin van
artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1/2003 om aan de
mededingingsbezwaren van de Commissie tegemoet te ko
men. De belangrijkste onderdelen van de toezeggingen
kunnen als volgt worden samengevat:
(5) SvK zal het Zweedse transportsysteem in twee of meer en
afzonderlijke zones indelen en zal uiterlijk op 1 juli 2011
dit netwerk op deze basis exploiteren. De configuratie van
deze zones zal flexibel genoeg zijn om snelle aanpassingen
aan voorziene en niet-voorziene veranderingen in de toe
komstige stroompatronen van het Zweedse transportsys
teem mogelijk te maken. Zodra de biedzones operationeel
zijn, zal SvK de congestie in het Zweedse transportsysteem
beheren zonder de handelscapaciteit op interconnectoren
te beperken.
(6) Bij het beheer van interne congestie zal er slechts één
uitzondering op dit beginsel zijn, en wel in het geval
van congestie in de westkustcorridor. SvK verbindt zich
er echter toe de westkustcorridor te versterken door de
aanleg en exploitatie van een nieuwe transportlijn van
400 kV tussen Stenkullen en Strömma-Lindome op
30 november 2011.
(7) Tijdens de overgangsperiode, dat wil zeggen de periode
vanaf de kennisgeving van de beschikking waarmee de
toezeggingen verbindend werden verklaard en de datum
waarop de diverse biedzones operationeel werden, verbindt
SvK zich ertoe alle congestieproblemen die de onder
neming in het Zweedse transportsysteem zou verwachten,
met uitzondering van de westkustcorridor, op te lossen
door rekening te houden met countertrading resources
die hiervoor geschikt zijn. In de praktijk verbindt SvK
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zich ertoe om, zodra tijdens de planningsfase een conges
tie wordt geanticipeerd en derhalve een beperking (MW)
noodzakelijk wordt, alle voor countertrading geschikte re
sources te identificeren die volgens de onderneming in de
operationele fase beschikbaar moet zijn om dit soort con
gestie op te lossen. SvK zal vervolgens deze resources in
volgorde van voordeligheid indelen en tot het vastgestelde
beperkte bedrag de goedkopere uitkiezen. Uit deze gese
lecteerde resources zal SvK de in Zweden voorhanden
resources kiezen en deze tot een bepaalde hoeveelheid
(MW) optellen. SvK verbindt zich ertoe deze hoeveelheid
van de aanvankelijk voorziene beperkingsnoodzaak af te
trekken. Indien er na deze aftrek nog een beperkingshoe
veelheid overblijft, verbindt SvK zich ertoe deze verlaagde
hoeveelheid toe te passen op de desbetreffende handels
capaciteit op interconnectoren. SvK verbindt zich ertoe, in
de operationele fase alle beschikbare regulerende resources
te gebruiken die geschikt zijn om congestieproblemen op
te lossen, om de handelscapaciteit op interconnectoren die
het bedrijf in de markt heeft gezet, te waarborgen. Het
werkelijke countertradingvolume dat is vereist kan hoger
of lager zijn dan het verwachte volume dat tijdens de
planningsfase werd bepaald.
(8) De toezeggingen werden volledig in het Engels gepubli
ceerd op de website van het Directoraat-generaal Concur
rentie op het volgende adres: http://ec.europa.eu/comm/
competition/index_en.html
4. UITNODIGING OM OPMERKINGEN TE MAKEN
(9) De Commissie is voornemens om na marktonderzoek een
beschikking overeenkomstig artikel 9, lid 1, van Verorde
ning (EG) nr. 1/2003 te geven waarmee de hierboven

6.10.2009

samengevatte en op de website van het Directoraatgeneraal Concurrentie gepubliceerde verbintenissen verbin
dend worden verklaard.
(10) Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Verordening (EG) nr.
1/2003 nodigt de Commissie belanghebbende derde par
tijen uit hun opmerkingen over de aangeboden toezeggin
gen te maken. In dit verband verzoekt de Commissie be
langhebbende derde partijen hun opmerkingen te maken,
in het bijzonder over de uitsluiting van de westkustcorri
dor van de toezegging biedzones in te voeren. Al deze
opmerkingen dienen de Commissie te bereiken binnen
één maand vanaf de datum van deze bekendmaking. De
belanghebbende derden wordt verzocht ook een nietvertrouwelijke versie van hun opmerkingen in te dienen
waarin bedrijfsgeheimen en andere vertrouwelijke passages
zijn geschrapt en vervangen door een niet-vertrouwelijke
samenvatting dan wel door de vermelding „bedrijfsgeheim”
of „vertrouwelijk”. Rechtmatige verzoeken zullen in acht
worden genomen.
(11) Deze opmerkingen kunnen naar de Commissie worden
gezonden per e-mail (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.
europa.eu), per fax (+ 32 22950128) of per post, onder
de vermelding van het referentienummer COMP/B1/39.351 — Zweedse interconnectoren, naar het volgende
adres:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Concurrentie
Griffie antitrust
1049 Brussel
BELGIË

