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Suġġett: Petizzjoni Nru 0857/2006, imressqa minn Francisco Murcia Puchades, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, dwar l-abbuż ta’ pożizzjoni dominanti kif ukoll dwar il-
ksur tar-regoli dwar il-kompetizzjoni ħielsa fis-settur Spanjol tad-distribuzzjoni 
tal-elettriku, b’danni għall-iżviluppaturi tal-proprjetà u għall-konsumaturi. 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, iċ-Chairperson tal-Federazzjoni tal-Iżviluppaturi tal-Proprjeta’ u tal-Aġenti 
għall-Iżvilupp Urban f’Valenzja, joġġezzjona dwar l-abbuż ta’ pożizzjoni dominanti min-naħa 
tal-impriża ‘Iberdola SA’, fis-settur tad-distribuzzjoni tal-enerġija elettrika għal Valenzja, in 
segwitu għal emenda tal-liġi dwar is-settur tal-enerġija elettrika, (id-Digriet Irjali 1955/2000), 
bejn Marzu u Diċembru 2005. Prattikament, din l-emenda tagħmilha impossibbli għall-
iżviluppaturi tal-proprjetà li jagħżlu bejn żewġ kumpaniji rivali, peress illi huma diġà ġew 
mitluba jagħmlu tajjeb għall-ispejjeż tal-infrastrutturi tal-elettriku meħtieġa għad-djar il-
ġodda, u li jgħaddu dawn l-infrastrutturi lill-kumpanija jew kumpaniji li jkollhom il-
konċessjoni tad-distribuzzjoni tal-enerġija elettrika mingħajr ebda forma ta’ ritorn (qtugħ tas-
sistema ta’ ‘distribuzzjoni multipla’). Partikolarment, il-petizzjonant jissottolinea li l-istruttura 
legali, li ġiet introdotta permezz tad-Direttiva 2003/54/KE tas-26 ta’ Ġunju 2003 dwar ir-
regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku, tipprevedi, fost affarijiet oħrajn, is-
separazzjoni legali u funzjonali (din tal-aħħar diġà obbligatorja minn l-1 ta’ Lulju 2004) bejn 
il-maniġers tan-netwerk tad-distribuzzjoni u l-impriża tal-elettriku, bejn dawk responsabbli 
għat-trasport u d-distribuzzjoni tal-elettriku. Bħalissa jidher li Spanja għadha ma għaddietx l-
istandards meħtieġa biex tikkonforma mad-Direttiva, u b’hekk qiegħda tfixkel il-
liberalizzazzjoni tas-settur bi ħsara għall-impriżi fi Stati Membri terzi, u  qiegħda tikser id-
dispożizzjonijet tal-Artikoli 82 u 86(1) tat-Trattat tal-KE. Skont il-Federazzjoni tal-
Iżviluppaturi tal-Proprjetà, din is-sitwazzjoni ta’ monopolju hija ta’ ħsara diretta għall-utenti 
aħħarin u teffettwa mhux biss ir-reġjun imsemmi imma wkoll is-settur tal-elettriku fi Stati 
Membri oħrajn, inklużi l-Irlanda, il-Polonja, Franza u l-Belġju. Hija qiegħda tfittex azzjoni 
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mill-Unjoni Ewropea u mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, waqt il-missjoni għat-tfittxija ta’ 
informazzjoni li jmiss, li ser issir f’Valenzja.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Frar 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ottubru 2007.

Din il-petizzjoni hija dwar il-possibilità ta’ abbuż tal-pożizzjoni dominanti tal-kumpanija 
Iberdrola u dwar il-ksur tar-regoli applikabbli dwar il-kompetizzjoni ħielsa fis-settur tad-
distribuzzjoni tal-elettriku fi Spanja.

Il-Kummissjoni diġà rċeviet ilment dwar il-konformità tal-leġiżlazzjoni Spanjola (Digriet Nru 
1955/2000, li reġa’ ġie emendat) mad-Direttiva 2003/54/KE1. Hija wettqet l-ewwel eżami ta’ 
konformità, sabiex tiddetermina jekk il-fatt li l-iżviluppaturi tal-proprjetà għandhom jagħmlu 
tajjeb għall-ispejjeż ta’ ċerti strumenti ta’ konnessjonijiet fin-netwerk elettriku huwiex 
konformi ma’ din l-istess Direttiva, notevolment l-Artikolu 3 tagħha relatat mas-servizz 
universali. Il-Kummissjoni kkonkludiet li d-dispożizzjonijiet applikati fi Spanja ma kinux 
imorru kontra d-Direttiva, u qiegħda fil-proċess li tagħlaq l-ilment korrispondenti.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni fetħet żewġ proċeduri ta’ ksur kontra Spanja, li huma 
relatati mad-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 2003/54/KE. Fuq in-naħa l-waħda nsibu proċedura 
għan-nuqqas ta’ traspożizzjoni (il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej, li ġiet 
indirizzata, għandha tagħti s-sentenza tagħha fil-futur qarib), u fuq in-naħa l-oħra, proċedura 
għall-implimentazzjoni ħażina. F’din tal-aħħar, li hija s-suġġett ta’ opinjoni motivata, il-
Kummissjoni tqis li s-sistema ta’ tariffi rregolati għad-distribuzzjoni tal-elettriku għall-impriżi 
li hemm fi Spanja tmur kontra l-Artikolu 3 tad-Direttiva.

Madankollu, il-Kummissjoni tinsab informata li hemm abbozz ta’ liġi fil-proċess ta’ 
adozzjoni fil-Parlament, u li d-dispożizzjonijiet li hemm f’dan l-abbozz ta’ liġi jistgħu jwasslu 
għat-twettiq tat-traspożizzjoni tad-Direttiva u għal tmiem is-sistema attwali ta’ prezz irregolat 
tal-elettriku għall-impriżi.

Fl-aħħar nett għalhekk, il-Kummissjoni tqis li hija diġà ħadet l-azzjonijiet neċessarji sabiex is-
suq Spanjol tal-elettriku jsir iżjed kompetittiv. Madankollu hija tibqa’ disponibbli għall-
Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament, għal kjarifikazzjonijiet supplimentari.

4. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009. 

Kif wiegħdet lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sessjoni ta’ Diċembru 2007, il-
Kummissjoni Ewropea kitbet lill-awtoritajiet Spanjoli biex titlobhom xi dettalji dwar is-suq

                                               
1 Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2003 dwar ir-regoli komuni għas-suq 
intern fil-qasam tal-elettriku u li tħassar id-Direttiva 96/92/KE, ĠU L176 tal-15/07/2003 p. 0037 - 0056.
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tad-distribuzzjoni tal-elettriku fil-pajjiż. Spanja wieġbet f’Ottubru li għadda.

In-netwerks tad-distribuzzjoni tal-elettriku huma monopolju naturali. Fil-fatt, id-duplikazzjoni 
fl-istess territorju tirriżulta ineffikaċi minn perspettiva ekonomika. Il-karattru ta’ monopolju 
naturali tal-attività għandu regolamentazzjoni f’livell Ewropew dwar l-aċċess ta’ partijiet terzi 
għan-netwerk, li ġiet trasposta fil-liġi Spanjola. Ir-regolatur Spanjol, il-Kummissjoni 
Nazzjonali tal-Enerġija (CNE), ingħatat ir-responsabilità tal-ġestjoni tal-konflitti dwar l-
aċċess għan-netwerk, u eżerċitata kemm-il darba. 
Ir-regolamentazzjoni tad-drittijiet ta’ aċċess u ta’ konnessjoni u s-segwitu tat-talbiet ta’ 
provvista tal-elettriku mill-utenti hija r-responsabilità tal-Komunitajiet Awtonomi (CCAA), 
skont l-Artikolu 3.3 tal-Liġi 54/1997 tas-27 ta’ Novembru tas-Settur tal-Elettriku. Il-CCAA 
għandhom il-kompetenza li jsolvu l-konflitti dwar il-kundizzjonijiet tal-konnessjoni man-
netwerks tad-distribuzzjoni, tal-kuntratti ta’ provvista bi prezzijiet regolati jew tal-aċċess 
għan-netwerks kif ukoll għall-ħlasijiet tagħhom.

Is-CNE ttrattat diversi lmenti kontra abbużi tal-pożizzjoni dominanti li seta’ kien hemm fir-
rigward tal-aċċess ta’ partijiet terzi għan-netwerks. Bl-istess mod, il-korpi tal-kompetizzjoni 
jiżguraw ir-rispett tad-dritt tal-kompetizzjoni fi Spanja. Għaldaqstant, it-Tribunal de Defensa 
de la Competencia impona multa ta’ 900.000 ewro fuq l-impriża tad-distribuzzjoni għall-
abbuż tal-pożizzjoni dominanti fis-suq tal-installazzjonijiet.

L-Artikolu 168(1) (a) tal-Liġi 16/2005 dwar l-Iżvilupp Urban ta’ Valenzja - LUV tirreferi 
għall-ħtieġa li tkun żgurata kompetizzjoni ħielsa biex jingħażel il-fornitur (“cesionario”) tal-
infrastruttura. Fil-każijiet kollha, l-ispejjeż tat-tkabbir tan-netwerk tal-elettriku huwa appoġġat 
ħafna mis-sid tal-art u mhux mill-iżviluppaturi tal-proprjetà. Dan għax dawn l-ispejjeż huma 
inklużi fl-ispejjeż ta’ żvilupp (cargas de urbanizacion) li, skont l-Artikolu 168, l-iżviluppatur 
jgħaddi fuq is-sid tal-art.  

Artikolu 168. Spejjeż ta’ żvilupp. 1. Dawn l-ispejjeż ta’ żvilupp għandhom jitħallsu lura in
solidum mis-sidien lill-iżviluppatur: a) L-ispejjeż tax-xogħlijiet imsemmija fl-Artikolu 157 u x-
xogħlijiet ta’ konnessjoni u integrazzjoni territorjali, esterni jew interni, meħtieġa biex ikopru 
l-għanijiet bażiċi tal-Pjan u l-preservazzjoni tax-xogħlijiet pubbliċi ta’ żvilupp, mit-tlestija 
tagħhom sa ma jgħaddu f’idejn l-Amministrazzjoni Muniċipali. Madanakollu, l-iżviluppatur u 
s-sidien għandhom id-dritt għar-rimbors tal-ispejjeż tal-konnessjoni man-netwerks ta’ 
provvista mħallsa lill-kumpaniji fornituri, għajr għall-parti marbuta ma’ konnessjonijiet
għax-xogħlijiet infushom. Dan kollu huwa bla ħsara għad-dispożizzjonijiet li jirregolaw 
speċifikament is-servizzi kkonċernati. Madanakollu, l-provvista tas-servizzi jew ta’ linji tal-
gass lil kumpaniji privati waqt l-operat tagħhom marbut ma’ pjan ta’ żvilupp għandhom 
ikunu soġġetti għal ftehim milħuq mal-promutur jew il-gvern kompetenti, li fih jiġu stipulati l-
kundizzjonijiet ta’ garanzija tal-kwalità, il-kompettittività u l-kompetizzjoni ħielsa fl-għażla 
tal-fornitur tan-netwerk ta’ distribuzzjoni u jiġu stabbiliti  l-prezzijiet li għandhom jitħallsu 
mill-kumpaniji u s-servizz li għandhom jirċievu.   
B’konsiderazzjoni tal-elementi li tressqu rispettivament mill-petizzjonant u mill-awtoritajiet 
Spanjoli, il-Kummissjoni tqis li s-sitwazzjoni fi Spanja ma turix ksur tad-Direttiva fir-rigward 
tad-diżassoċjazzjoni. Barra minn hekk, f’każ ta’ suspett ta’ abbuż tal-pożizzjoni dominanti fis-
settur tal-elettriku, l-awtoritajiet Spanjoli inkarigati għat-tħaris tal-kompetizzjoni wrew li 
kienu lesti jaġixxu u jippenalizzaw lill-intrapriżi li jirriżultaw ħatja. 
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F'dan l-istadju, l-elementi li għandha l-Kummissjoni ma jiġġustifikawx bidu ta’ stħarriġ min-
naħa tagħha.
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