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Tárgy: Francisco Murcia Puchades spanyol állampolgár által benyújtott 0857/2006
számú petíció az erőfölénnyel történő visszaélésről és a spanyol 
villamosenergia-elosztó ágazatban a szabad versenyre vonatkozó 
szabályoknak az ingatlanfejlesztők és a fogyasztók rovására történő 
megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, az ingatlanfejlesztők és városfejlesztők valenciai szövetségének elnöke a 
valenciai régió energiaellátását biztosító koncessziós társaság, az „Iberdrola S.A.” 
erőfölénnyel történő visszaélése ellen tiltakozik, amelyet a vonatkozó jogszabály, az 
1955/2000. számú királyi rendelet 2005 decembere és márciusa között hatályba lépett 
módosítása tesz lehetővé. E módosítás gyakorlatilag lehetetlenné teszi, hogy az 
ingatlanfejlesztők rivális vállalatok közül választhassanak, amellett, hogy állniuk kell az új 
lakóépületekhez szükséges elektromos infrastruktúrák költségeit, miközben ezeket az 
infrastruktúrákat minden ellenszolgáltatás nélkül át kell adniuk a villamosenergia-ellátási 
koncessziót tulajdonló vállalkozásnak vagy vállalkozásoknak (megszűnt az ún. „többszörös 
elosztórendszer”). A petíció benyújtója különösen azt hangsúlyozza, hogy a villamos energia 
belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló, 2003. június 26-i 2003/54/EK irányelv 
által bevezetett új jogi keret többek között előírja az alaphálózat és az áramszolgáltató 
vállalatok, illetve a villamosenergia-szállítást és a villamosenergia-szolgáltatást végzők jogi 
és funkcionális szétválasztását (az utóbbit már 2004. július 1-jétől végre kellett hajtani). 
Spanyolország mindeddig nem fogadta el az irányelv kötelező rendelkezéseit átültető 
jogszabályokat, ami azt eredményezi, hogy a többi tagállam vállalkozásainak rovására 
akadályozza az ágazat liberalizációját, és ezzel megsérti az EK-Szerződés 82. cikkét és 86. 
cikkének (1) bekezdését. Az Ingatlanfejlesztők Szövetsége szerint e monopolhelyzet 
közvetlen jogsérelmet okoz, amely a szolgáltatás végső felhasználójánál érezteti hatását, és a 
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szövetség kimutatja, hogy e helyzet nem csak a kérdéses régiót érinti, hanem más tagállamok 
– így Írország, Lengyelország, Franciaország és Belgium – villamosenergia-ellátási ágazatát 
is. A petíció benyújtója az Európai Unió és a Petíciós Bizottság intézkedését kéri a Valenciába 
tervezett következő tényfeltáró küldöttség alkalmával.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. február 28. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. október 19.

A petíció az Iberdrola társaság esetleges erőfölénnyel történő visszaélésére és az áramelosztás 
terén a szabad versenyre alkalmazandó szabályok spanyolországi megsértésére vonatkozik.

A Bizottság már kapott egy panaszt a spanyol jogszabály (a későbbiekben módosított 
1955/2000. sz. rendelet) 2003/54/EK irányelvvel1 való összeegyeztethetőségére vonatkozóan. 
A Bizottság elvégezte az összeegyeztethetőségre vonatkozó első vizsgálatot annak 
meghatározása érdekében, hogy az ingatlanfejlesztők azon kötelezettsége, hogy viselniük kell 
az elektromos hálózatra való csatlakozás egyes berendezéseinek költségeit, összhangban van-
e ugyanezen irányelvvel, különösen annak az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó 3. cikkével 
vagy sem. A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a Spanyolországban alkalmazott 
rendelkezések nem ellentétesek az irányelvvel, és arra készül, hogy lezárja az adott panaszt.

Egyébként a Bizottság a 2003/54/EK irányelv végrehajtására vonatkozóan két jogsértési 
eljárást indított Spanyolország ellen. Egyrészt a nem megfelelő átültetés miatt indult eljárás (a 
megkeresett Európai Közösségek Bíróságának hamarosan meg kell hoznia ítéletét), másrészt a 
helytelen alkalmazás miatt. Az utóbbi esetében – amely indokolással ellátott vélemény tárgya 
– a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a villamosenergia-vállalkozásoknak történő elosztására 
megállapított spanyolországi szabályozott díjrendszer ellentétes az irányelv 3. cikkével.

A Bizottságot mindemellett arról tájékoztatták, hogy a Parlamentben folyamatban van egy 
törvénytervezet elfogadása, és az e törvénytervezetben foglalt rendelkezések alkalmasak 
lehetnek az irányelv végleges átültetésének végrehajtására, illetve véget vethetnek a 
vállalkozásoknak szolgáltatott villamos energiára megállapított jelenlegi szabályozott 
díjrendszernek.

Következésképpen a Bizottság úgy véli, hogy már megtette az ahhoz szükséges lépéseket, 
hogy a spanyol elektromosenergia-piacon nagyobb legyen a verseny. A Bizottság ugyanakkor 
kész a Parlament Petíciós Bizottságának további információkkal szolgálni.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

Amint a Petíciós Bizottság 2007.decemberi ülésén vállalta, az Európai Bizottság írásban 

                                               
1 A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2003. június 26-i európai parlamenti és tanácsi irányelv, HL L 176., 2003.7.15., 0037 -
0056. o.
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megkereste a spanyol hatóságokat, és pontosításokat kért az ország villamosenergia-
szolgáltatási piacáról. Spanyolország tavaly októberben válaszolt.

A villamosenergia-szolgáltatási hálózat természetes monopólium jellegű. Ugyanazon a 
területen több hálózat ugyanis gazdaságossági szempontból nem volna hatékony. A 
tevékenység természetes monopólium jellege mellett jelen van a harmadik felek hálózathoz 
való hozzáférésére vonatkozó európai szintű szabályozás, melyet átültettek a spanyol jogba. A 
spanyol szabályozó hatóság, a Comisión Nacional de Energía (CNE), hatásköre kiterjed a 
hálózathoz való hozzáféréssel kapcsolatos konfliktusok kezelésére, melyet többször is 
gyakorolt.
A hozzáféréshez és a csatlakozáshoz való jog szabályozása, valamint a felhasználók 
villamosenergia-ellátási kérelmeinek kezelése az 1997. november 27-i villamosenergia-
hálózatról szóló 54/1997. törvény 3.3. cikke értelmében a Comunidades Autónomas (CCAA) 
feladata. A CCAA hatáskörébe tartozik az elosztórendszerekhez való csatlakozás, a 
szabályozott áron történő szállításra vonatkozó szerződések vagy a hálózatokhoz való 
hozzáférés, valamint az abból eredő számlázás terén felmerülő viták rendezése.

A CNE több olyan panasszal is foglalkozott, amelyek a harmadik felek hálózathoz való 
hozzáférésével kapcsolatos esetleges erőfölénnyel történő visszaéléseket kifogásoltak. Ezzel 
párhuzamosan a versennyel foglalkozó szervek őrködnek a versenyjog tiszteletben tartása 
felett Spanyolországban. Ennek keretében a Tribunal de Defensa de la Competencia 900 000 
EUR bírságot szabott ki egy villamosenergia-ellátási vállalatra erőfölénnyel történő visszaélés 
miatt a kapcsolódó telepítési piacon.

A Ley 16/2005 Urbanística Valenciana - LUV 168. cikke (1) bekezdésének (a) pontjában 
hivatkozik arra, hogy szükséges a szabad verseny biztosítása az infrastruktúra címzettjének 
(„cesionario”) kijelölésénél. Mindenesetre a villamosenergia-hálózat bővítésének költségét 
nagyobb részben a telektulajdonos viseli, és nem az ingatlanfejlesztők. Ez azért van így, mert 
ezek a költségek a településfejlesztési költségek (cargas de urbanización) közé tartoznak, 
amelyeket a 168. cikk szerint az ingatlanfejlesztő áthárít a telek tulajdonosára.

168. cikk. Településfejlesztési költségek. 1. Valamennyi ingatlantulajdonos köteles a 
településfejlesztő számára a következő településfejlesztési költségeket együttesen megtéríteni: 
a) A 157. cikkben megfogalmazott építési beruházások, valamint a program célkitűzései 
szempontjából elengedhetetlen külső és belső csatlakozás és integráció kiépítésének költségei, 
továbbá a városfejlesztés során létrehozott közművek azon költségei, amelyek ezek elkészülte 
és a helyi önkormányzat általi átvétele közötti időben merülnek fel. Mindamellett a 
településfejlesztő és az ingatlantulajdonosok jogosan igényelhetik vissza a szolgáltató 
vállalkozásoktól az elosztórendszerek bővítési költségeire fizetett térítéseiket, a fejlesztés saját 
csatlakozásaira eső rész kivételével. Mindez az adott szolgáltatás szabályozásában konkrétan 
meghatározott rendelkezések sérelme nélkül értendő. Azonban a városfejlesztési projektek 
során hálózatbővítéssel megvalósított berendezések és vezetékrendszerek csak olyan 
megállapodás alapján adhatók át magánszolgáltatóknak, amelyet ez utóbbiak a 
településfejlesztővel vagy az eljáró hatósággal kötnek, és amely tartalmazza a 
villamosenergia-ellátási koncesszióátruházás kedvezményezettjének kiválasztása során 
érvényesített minőségbiztosítási, versenyképességi és a szabad versenyre vonatkozó 
feltételeket, és meghatározza az említett vállalkozásoktól az így nyert előnyök fejében 
elvárható ellentételezést.
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Figyelembe véve a petíció benyújtója és a spanyol hatóságok által szolgáltatott információkat, 
a Bizottság úgy véli, hogy a spanyolországi helyzet a szétválasztás tekintetében nem sérti az 
irányelv szabályait. Egyébként a villamosenergia-elosztási ágazatban az erőfölénnyel való 
visszaélés gyanúja esetén a versenyszabályok betartásáért felelős spanyol hatóságok már 
bizonyították, hogy fel tudnak lépni és meg tudják büntetni a vétkesnek bizonyuló 
vállalatokat.

Azok az információk, amelyekkel a Bizottság e szakaszban rendelkezik, nem indokolják 
vizsgálat megindítását.
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