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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0857/2006 г., внесена от Francisco Murcia Puchades, с испанско 
гражданство, относно твърдение за злоупотреба с доминиращо 
положение на пазара и нарушаване на свободата на конкуренцията в 
областта на електроразпределението в Испания, за сметка на 
строителните предприемачи и на потребителите

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, председател на федерацията на строителните предприемачи и 
служителите по градско планиране на община Валенсия, твърди, че е налице 
злоупотреба с доминиращо положение от страна на фирмата концесионер Iberdrola 
S.A., работеща в областта на електроразпределението в община Валенсия, вследствие 
на изменението на закона за електроенергийния сектор (Кралски указ 1955/2000 г.), 
което влезе в сила през периода март - декември 2005 г. На практика изменението 
лишава строителните предприемачи от възможността за избор между две конкуриращи 
се фирми, при положение, че предприемачите са задължени да поемат разходите за 
изграждане на необходимата електроснабдителна инфраструктура на новите жилища, а 
после се налага да преотстъпят безвъзмездно тази инфраструктура на 
концесионера(ите), доставящ(и) електроенергия на жилищата (премахване на така 
нареченото "електроснабдяване от няколко компании"). Вносителят на петицията 
подчертава факта, че новата нормативна уредба, въведена с Директива 2003/54/ЕО от 
26 юни 2003 г. относно либерализацията на единния пазар на електроенергия 
предвижда, наред с другото, юридическо и функционално отделяне на 
електроразпределителните компании от фирмите за пренос и производство на 
електроенергия (от 1 юли 2004 г. то вече е задължително). Към настоящия момент 
Испания явно не е въвела в законодателството си задължителните разпоредби на 
директивата, което води до забавяне на либерализацията в сектора за сметка на 
предприятия от други държави-членки, както и до нарушаване на разпоредбите на 
членове 82 и 86.1 от Договора за ЕО. Според федерацията на строителните 
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предприемачи, това монополно положение причинява пряка вреда на крайните 
потребители и показва, че това се отнася за електроенергийния сектор не само във
въпросния регион, а и за други държави-членки като Ирландия, Полша, Франция и 
Белгия. Вносителят на петицията изисква намесата на Съюза и на комисията по 
петиции в рамките на следващата проучвателна мисия, планирана за Валенсия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 март 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 октомври 2007 г.

Настоящата петиция се отнася до евентуална злоупотреба с доминиращо положение на 
пазара от страна на дружество Iberdrola и нарушаване на правилата за свободна 
конкуренция в областта на електроснабдяването в Испания.

В Комисията вече е получена жалба относно несъответствие на испанското 
законодателство (Указ 1955/2000 г., впоследствие изменен) с Директива 2003/54/ЕО.1. 
Комисията проведе първоначално проучване на съответствието, за да провери дали 
фактът, че строителните предприемачи са длъжни да поемат разходите по част от 
съоръженията за свързване с електрическата мрежа, е в съответствие с изискванията на 
горепосочената директива, и по-специално на член 3 от нея относно универсалната 
услуга. Комисията стигна до извода, че прилаганите в Испания разпоредби не 
противоречат на разпоредбите на директивата и смята да приключи работа по 
въпросната жалба.

От друга страна, Комисията е открила две процедури за нарушение срещу Испания 
относно прилагането на Директива 2003/54/ЕО. Едната процедура се отнася до 
нетранспонирането на тази директива (Съдът на Европейските общности е сезиран за 
случая и съвсем скоро трябва да се произнесе по него), а другата процедура – за 
неправилното й прилагане. По отношение на последната процедура, в свое мотивирано 
становище Комисията изразява мнението си, че прилаганата в Испания система за 
регулиране на тарифите за електроснабдяване на предприятията противоречи на член 3 
от директивата.

Комисията е уведомена, че националният парламент скоро ще приеме проектозакон, 
чиито разпоредби ще ускорят транспонирането на директивата и ще премахнат 
настоящия режим на регулирани цени на електроенергията за предприятията.

В заключение, Комисията счита, че е предприела необходимите действия за засилване 
на конкуренцията на испанския пазар на електроенергия. Независимо от това, тя е 
готова да предостави на комисията по петиции на Парламента допълнителна 
информация по въпроса.

                                               
1 Директива на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно общите правила за 
вътрешния пазар на електроенергия и за отменяне на Директива 96/92/ЕО, ОВ L 176 от 15 юли 2003 
г., стp. 0037 - 0056.
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4. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Съгласно ангажимента, поет на заседанието на комисията по петиции през декември 
2007 г., Европейската комисия изпрати писмо до испанските органи, с искане за по-
конкретна информация относно пазара на електроснабдяване в страната. Испания 
изпрати своя отговор през октомври миналата година.

Електроразпределителните компании имат характеристики на естествен монопол. 
Действително, дублирането на една и съща територия би се оказало неефективно от 
икономическа гледна точка. Характеристиките на естествен монопол на дейността са 
придружени от регламентиране на европейско равнище на достъпа на трети страни до 
мрежата, което е въведено в испанското законодателство. На регулаторния орган в 
Испания - Comisión Nacional de Energía (CNE) е възложено управлението на конфликти 
във връзка с достъпа до мрежата и той няколкократно се е намесвал.
Регламентирането на правата за достъп и свързване към мрежите, както и 
последващите действия в отговор на заявленията за предоставяне на електроенергия на 
потребителите влизат в компетентността на Comunidades Autónomas (CCAA), съгласно 
член 3.3 от Закон 54/1997 от 27 ноември за електрическия сектор. CCAA са
компетентни да разрешават спорове във връзка с условията на свързване с 
електроразпределителните мрежи, договорите за доставка на регулирани цени или 
достъпа до мрежите, както и свързаното от това фактуриране.

CNE е разгледала няколко жалби срещу евентуални злоупотреби с доминиращо 
положение във връзка с достъпа на трети страни до мрежите. Успоредно с това
органите, отговарящи за конкуренцията, следят за спазването на правото в областта на 
конкуренцията в Испания. Поради тези причини, Tribunal de Defensa de la Competencia е 
наложил глоба в размер на 900 000 евро на електроразпределителна компания за 
злоупотреба с доминиращо положение на съответния пазар.

Член 168, точка 1, буква a) от Ley 16/2005 Urbanistica Valenciana - LUV се позовава на 
необходимостта да се осигури свободна конкуренция, при определянето на лицето, на 
което се преотстъпват правата  за инфраструктурата ("cesionario"). Във всички случаи, 
разходите за разширяване на електрическата мрежа се поемат до голяма степен от 
собственика на терена, а не от строителните предприемачи. Тъй като такива разходи са 
включени в данъците, налагани върху проекти за градоустройствено развитие (cargas de 
urbanizacion), съгласно член 168, те се прехвърлят от предприемача на собственика на 
терена. 

Член 168. Данъци върху проекти за градоустройствено развитие. 1. Представляват 
данъци върху проектите за градоустройствено развитие, които се плащат на 
строителния предприемач от всички собственици: a) Разходите за строителните 
дейности, описани в член 157, както и строителните дейности по свързването и 
териториалната интеграция, външна или вътрешна, необходими за изпълнението на 
основните цели на програмата и разходите за поддържане на благоустройството от 
момента на завършването на строителната дейност до приемането й от 
общинската администрация. Независимо от това, строителният предприемач и 
собствениците имат правото да възстановят разходите си за разширяване на 
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мрежите за снабдяване, за сметка на предприятията, които предоставят услугата, с 
изключение на частта, отредена за самото свързване на дейностите. Изложеното 
дотук не засяга разпоредбите, които регламентират въпросните услуги. Във всеки 
случай, предоставянето на инсталации или канализации за разширяване на мрежата 
на частни доставчици като резултат от дейностите по благоустройство
представлява предмет на споразумение със строителния предприемач или с 
действащата администрация,  в което се регламентират условията за гарантиране 
на качеството, конкурентоспособността и свободната конкуренция при 
определянето на концесионера на разпределителната мрежа и се определя насрещна 
престация, която следва да осигурят съответните предприятия за получените ползи.

Като взе предвид предоставената информация съответно от вносителя на петицията и 
испанските органи, Комисията счита, че положението в Испания не представлява 
нарушение на директивата по отношение на отделянето. От друга страна, ако 
съществува подозрение за злоупотреба с доминиращо положение в сектора на 
електроснабдяването, испанските органи, отговарящи за спазването на правото в 
областта на конкуренцията, са показали, че са склонни да предприемат действия и да 
наложат санкции на предприятията, които са в нарушение. 

На този етап, информацията, с която разполага Комисията, не оправдава започването на 
разследване от нейна страна.
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