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Θέμα: Αναφορά 0857/2006, του Francisco Murcia Puchades, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και παραβίαση των κανόνων περί 
ελεύθερου ανταγωνισμού στον ισπανικό τομέα διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας σε βάρος των κατασκευαστών και των καταναλωτών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, πρόεδρος της ομοσπονδίας κατασκευαστών και φορέων αστικής ανάπτυξης της 
κοινότητας της Βαλένθια, καταγγέλλει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από την 
«Iberdrola SA», μια ανάδοχο εταιρεία στον τομέα της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην 
κοινότητα της Βαλένθια, μετά την τροποποίηση της νομοθεσίας για τον τομέα διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας (βασιλικό διάταγμα 1955/2000), μεταξύ του Μαρτίου και του 
Δεκεμβρίου του 2005. Η τροποποίηση αυτή αφαίρεσε ουσιαστικά από τους κατασκευαστές 
τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο ανταγωνιστικών εταιρειών, ενώ επιπλέον οι 
κατασκευαστές υποχρεούνται ήδη να καλύπτουν το κόστος των υποδομών ηλεκτρικής 
ενέργειας που είναι αναγκαίες για τις νέες οικίες και να παραδίδουν τις εν λόγω υποδομές 
στην εταιρεία ή τις εταιρείες στις οποίες έχει εκχωρηθεί η υπηρεσία διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας χωρίς καμία μορφή επιστροφής (η λεγόμενη διακοπή του συστήματος «πολλαπλής 
διανομής»). Συγκεκριμένα, ο αναφέρων υπογραμμίζει ότι το νέο νομικό πλαίσιο που 
θεσπίστηκε με την οδηγία 2003/54/ΕΚ της 26ης Ιουνίου 2003 σχετικά με την ελευθέρωση της 
ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον νομικό και λειτουργικό 
διαχωρισμό (ο τελευταίος είναι ήδη υποχρεωτικός από την 1η Ιουλίου 2004) των 
διαχειριστών δικτύων διανομής και των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ των 
υπευθύνων για τη μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι στιγμής, φαίνεται 
ότι η Ισπανία δεν έχει θεσπίσει τη νομοθεσία που είναι απαραίτητη για τη μεταφορά των 
υποχρεωτικών διατάξεων της οδηγίας στην εσωτερική νομοθεσία της, παρεμποδίζοντας έτσι 
την ελευθέρωση του τομέα σε βάρος των εταιρειών από άλλα κράτη μέλη και παραβιάζοντας 
τα άρθρα 82 και 86, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ. Η ομοσπονδία κατασκευαστών 
ισχυρίζεται ότι η μονοπωλιακή κατάσταση που προκύπτει ζημιώνει άμεσα τους τελικούς 
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χρήστες και αφορά όχι μόνο την εν λόγω περιφέρεια αλλά και τους τομείς ηλεκτρικής 
ενέργειας σε άλλα κράτη μέλη, όπως η Ιρλανδία, η Πολωνία, η Γαλλία και το Βέλγιο. Η 
ομοσπονδία ζητεί την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής Αναφορών, 
στην επόμενη προγραμματισμένη διερευνητική αποστολή στη Βαλένθια.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Μαρτίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Οκτωβρίου 2007.

Η παρούσα αναφορά αφορά πιθανή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από την εταιρεία 
Iberdrola και παραβίαση των κανόνων περί ελεύθερου ανταγωνισμού στον τομέα διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία.

Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει μια καταγγελία σχετικά με τη συμμόρφωση της ισπανικής 
νομοθεσίας (διάταγμα 1955/2000, όπως τροποποιήθηκε εκ των υστέρων) με την οδηγία 
2003/54/ΕΚ1. Διενήργησε έναν πρώτο έλεγχο της συμμόρφωσης για να διαπιστώσει αν το 
γεγονός ότι οι κατασκευαστές υποχρεούνται να αναλάβουν το κόστος ορισμένων εξοπλισμών 
σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας συνάδει ή όχι με την εν λόγω οδηγία, και 
συγκεκριμένα με το άρθρο 3 αυτής που αφορά την καθολική υπηρεσία. Η Επιτροπή κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι οι διατάξεις που εφαρμόζονται στην Ισπανία δεν είναι αντίθετες με την 
οδηγία και πρόκειται να θέσει στο αρχείο τη σχετική καταγγελία.

Εξάλλου, η Επιτροπή έχει κινήσει δύο διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ισπανίας όσον 
αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2003/54/ΕΚ. Η πρώτη διαδικασία αφορά τη μη μεταφορά 
της οδηγίας (το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο οποίο παραπέμφθηκε η 
υπόθεση, θα εκδώσει προσεχώς την απόφασή του) και η δεύτερη τη μη ορθή εφαρμογή της. 
Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, που αποτελεί αντικείμενο αιτιολογημένης γνώμης, η Επιτροπή 
εκτιμά ότι το σύστημα των ρυθμιζόμενων τιμολογίων που ισχύει στην Ισπανία για τη διανομή 
ηλεκτρικής ενέργειας στις επιχειρήσεις αντιβαίνει στο άρθρο 3 της οδηγίας.

Η Επιτροπή ενημερώθηκε εντούτοις ότι στο Κοινοβούλιο τελεί υπό έγκριση ένα σχέδιο 
νόμου, με τις διατάξεις του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταφορά της οδηγίας και 
να θέσει τέρμα στο τρέχον καθεστώς των ρυθμιζόμενων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τις 
επιχειρήσεις.

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή εκτιμά ότι έχει ήδη λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε η ισπανική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να καταστεί πιο ανταγωνιστική. Παραμένει, ωστόσο, στη 
διάθεση της Επιτροπής Αναφορών του Κοινοβουλίου για οποιαδήποτε συμπληρωματική 
διευκρίνιση.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

                                               
1 Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 σχετικά με τους κοινούς 

κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 96/92/ΕΚ, ΕΕ L176 
της 15/07/2003, σ. 0037 - 0056.
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Όπως είχε δεσμευτεί κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών του Δεκεμβρίου του
2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνθηκε γραπτώς στις ισπανικές αρχές, ζητώντας 
διευκρινίσεις σχετικά με την αγορά διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην εν λόγω χώρα. Η
Ισπανία απάντησε τον περασμένο Οκτώβρη.

Τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας έχουν εκ φύσεως μονοπωλιακό χαρακτήρα. Στην
πραγματικότητα, η αλληλοεπικάλυψη στην ίδια επικράτεια θα απέβαινε μη αποδοτική από
οικονομικής άποψης. Ο χαρακτήρας του φυσικού μονοπωλίου της δραστηριότητας
συνοδεύεται από έναν κανονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την πρόσβαση τρίτων στο
δίκτυο, ο οποίος μεταφέρθηκε στην ισπανική νομοθεσία. Η ισπανική αρχή διαχείρισης, η
«Comisión Nacional de Energía (CNE)», επιφορτίστηκε με την αρμοδιότητα της διαχείρισης
των διενέξεων σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο δίκτυο, την οποία και άσκησε
επανειλημμένως.
Η ρύθμιση των δικαιωμάτων πρόσβασης και σύνδεσης και η παρακολούθηση των αιτήσεων
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους χρήστες εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Comunidades
Autónomas (CCAA), σύμφωνα με το άρθρο 3.3 του νόμου 54/1997 της 27ης Νοεμβρίου στον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι CCAA είναι αρμόδιες για την επίλυση των διαφορών
σχετικά με τους όρους σύνδεσης στα δίκτυα διανομής, των συμβολαίων παροχής σε
προκαθορισμένες τιμές ή της πρόσβασης στα δίκτυα, καθώς και σχετικά με τα τιμολόγια που
προκύπτουν.

Η CNE έχει εξετάσει πολλές καταγγελίες για πιθανές καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης σε ό,τι
αφορά την πρόσβαση τρίτων στα δίκτυα. Παράλληλα, τα όργανα ανταγωνισμού μεριμνούν
για τον σεβασμό του δικαιώματος ανταγωνισμού στην Ισπανία. Έτσι, το δικαστήριο
ανταγωνισμού (Tribunal de Defensa de la Competencia) επέβαλε πρόστιμο ύψους 900 000 € 
σε επιχείρηση διανομής για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στη συναφή αγορά της
εγκατάστασης.

Στο άρθρο 168, παράγραφος 1 στοιχείο α) του Ley 16/2005 Urbanistica Valenciana - LUV
αναφέρεται η ανάγκη διασφάλισης ενός ελεύθερου ανταγωνισμού για τον ορισμό του 
αποδέκτη («cesionario») της υποδομής. Σε κάθε περίπτωση, το κόστος των επεκτάσεων του
δικτύου ηλεκτρισμού υποστηρίζεται κυρίως από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου και όχι από
τους κατασκευαστές. Αυτό συμβαίνει επειδή το συγκεκριμένο κόστος συμπεριλαμβάνεται
στις δαπάνες υποδομής (cargas de urbanizacion) οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 168, 
μετακυλίονται από τον κατασκευαστή στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου.

Άρθρο 168. Δαπάνες υποδομής 1. Οι δαπάνες υποδομής τις οποίες οφείλουν να καταβάλλουν
όλοι οι ιδιοκτήτες από κοινού με τον κατασκευαστή είναι οι εξής: a) το κόστος των έργων που
ορίζονται στο άρθρο 157, καθώς και τα ειδικά έργα εδαφικής σύνδεσης και ολοκλήρωσης, 
εξωτερικά ή εσωτερικά, προκειμένου να καλυφθούν οι απαραίτητοι στόχοι του προγράμματος
καθώς και εκείνος της συντήρησης των δημόσιων έργων αστικοποίησης από την ολοκλήρωση
των τελευταίων μέχρι την αποδοχή τους από τη δημοτική διοίκηση. Ωστόσο, ο κατασκευαστής
και οι ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα επιστροφής των δαπανών που καταβάλλουν για επεκτάσεις
των δικτύων ηλεκτρισμού, οι οποίες επιβαρύνουν τις εταιρείες που παρέχουν την υπηρεσία, 
εκτός από το τμήμα εκείνο που αναλογεί στις συνδέσεις του αντίστοιχου έργου. Η εφαρμογή των
συγκεκριμένων όρων γίνεται με την επιφύλαξη των διατάξεων που ορίζονται συγκεκριμένα στον
κανονισμό της αντίστοιχης υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση εγκαταστάσεων ή
γραμμών επέκτασης του δικτύου υπέρ ιδιωτικών επιχειρήσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
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ως συνέπεια ενός πολεοδομικού έργου θα υπόκειται στη συμφωνία που συνάπτουν με τον
κατασκευαστή ή με την αρμόδια διοικητική αρχή, στην οποία θα αποτυπώνονται οι
προδιαγραφές εγγύησης ποιότητας, ανταγωνιστικότητας και ελεύθερου ανταγωνισμού σε ό,τι 
αφορά τον ορισμό του αποδέκτη του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και θα καθορίζεται 
το αντάλλαγμα που πρέπει να καταβάλλεται από τις εν λόγω εταιρείες για τα αντίστοιχα κέρδη 
που αποκτούν.

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον αναφέροντα και από τις
ισπανικές αρχές αντίστοιχα, η Επιτροπή εκτιμά ότι η κατάσταση στην Ισπανία δεν
στοιχειοθετεί παραβίαση της οδηγίας σε ό,τι αφορά τον διαχωρισμό (unbundling). Εξάλλου, 
σε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στον τομέα της
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, οι ισπανικές αρχές που είναι αρμόδιες για την τήρηση του
ανταγωνισμού έδειξαν ότι ήταν διατεθειμένες να αναλάβουν δράση και να επιβάλουν 
κυρώσεις στις επιχειρήσεις που κρίνονται ένοχες.

Στην παρούσα φάση, τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή δεν δικαιολογούν τη
διενέργεια έρευνας από την πλευρά της.
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