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Betreft: Verzoekschrift 857/2006, ingediend door Francisco Murcia Puchades 
(Spaanse nationaliteit), over misbruik van een machtspositie en overtreding 
van de regels betreffende vrije concurrentie in de Spaanse 
elektriciteitsdistributiesector, ten koste van projectontwikkelaars en 
consumenten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, voorzitter van de Valenciaanse Vereniging van projectontwikkelaars en 
stedenbouwkundige makelaars, verzet zich tegen het misbruik van een machtspositie door 
"Iberdrola SA", dat Valencia van energie voorziet na een wijziging van de relevante 
regelgeving, Koninklijk Besluit 1955/2000, dat in werking trad tussen maart en december 
2005. Deze wijziging maakte het projectontwikkelaars effectief onmogelijk te kiezen tussen 
twee concurrerende bedrijven, terwijl ze beweren dat ze zelf reeds de kosten moeten dragen 
voor de elektrische infrastructuur die nodig is voor nieuwe huizen, en ze verplicht worden 
deze infrastructuur zonder enige vorm van compensatie over te dragen aan het bedrijf of de 
bedrijven die de vergunning in handen hebben voor de elektriciteitstoevoer (beëindiging van 
het "meervoudig distributiesysteem"). Indiener beweert in het bijzonder dat het nieuwe 
wettelijke kader dat werd ingevoerd door Richtlijn 2003/54/EG van 26 juni 2003 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit voorziet in de wettelijke en 
functionele opsplitsing (het laatste sinds 1 juli 2004) van de operatoren van 
transmissiesystemen en van elektriciteitsbedrijven die verantwoordelijk zijn voor de 
elektriciteitsdistributie en -bevoorrading. Het lijkt erop dat Spanje op dit moment de 
regelgeving die nodig is om in overeenstemming te zijn met de richtlijn, nog niet heeft 
ingevoerd, en op die manier de liberalisering van de sector belemmert, wat schade berokkent 
aan bedrijven in andere lidstaten en ook een overtreding betekent van de artikelen 82 en 86, 
lid 1 van het EU-verdrag. De Vereniging van projectontwikkelaars beweert dat de 
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monopoliesituatie die hiervan het gevolg is schade berokkent aan de eindgebruikers, en niet 
enkel invloed heeft op de betrokken regio, maar ook op de elektriciteitsvoorzieningsector in 
andere lidstaten, zoals Ierland, Polen, Frankrijk en België. Ze verzoekt de Europese Unie en 
de Commissie verzoekschriften actie te ondernemen, te beginnen met de volgende geplande 
onderzoeksmissie naar Valencia.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 februari 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement)

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op19 oktober 2007

Het onderhavige verzoekschrift betreft het eventuele misbruik van een machtspositie door het 
bedrijf Iberdrola en overtreding van de regels betreffende vrije concurrentie in de Spaanse 
elektriciteitsdistributiesector.

De Commissie heeft reeds eerder een klacht ontvangen betreffende het niet in 
overeenstemming zijn van de Spaanse wetgeving (het later gewijzigde besluit 1955/2000) met 
Richtlijn 2003/54/EG1. Zij heeft een eerste onderzoek gedaan om te kijken of het feit dat de 
projectontwikkelaars de kosten moeten dragen van bepaalde voorzieningen om op het 
elektriciteitsnet te kunnen worden aangesloten, al dan niet in overeenstemming is met de 
genoemde richtlijn, en dan in het bijzonder met artikel 3 daarvan betreffende de universele 
dienstverlening. De Commissie is tot de conclusie gekomen dat de in Spanje toegepaste 
bepalingen niet in strijd zijn met de richtlijn en is dan ook van plan de desbetreffende klacht 
in die zin af te doen.

De Commissie is overigens twee inbreukprocedures tegen Spanje gestart met betrekking tot 
de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2003/54/EG. Het gaat enerzijds om een procedure wegens 
de niet-omzetting van EU-wetgeving in de nationale wetgeving (het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen, waaraan de zaak is voorgelegd, zal hierover zeer binnenkort 
uitspraak doen), en anderzijds om een procedure wegens onjuiste toepassing. In deze laatste 
zaak, waarin een met redenen omkleed advies zal worden gegeven, is de Commissie van 
mening dat het in Spanje geldende stelsel van gereguleerde tarieven voor de 
elektriciteitsdistributie aan ondernemingen, in strijd is met artikel 3 van de richtlijn.

Aan de Commissie is echter meegedeeld dat er een wetsontwerp is opgesteld dat binnenkort 
in het Parlement zal worden aangenomen. Met de in dat wetsontwerp genoemde bepalingen 
zou de omzetting van de richtlijn kunnen worden voltooid en een einde kunnen worden 
gemaakt aan het huidige systeem van gereguleerde elektriciteitsprijzen voor ondernemingen.

Hiermee denkt de Commissie dus nu reeds de nodige actie te hebben ondernomen om de 
concurrentie op de Spaanse elektriciteitsmarkt te vergroten. Zij houdt zich evenwel ter 
beschikking van de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement voor iedere 
                                               

1 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels 
voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 96/92/EG, PB L 176 van 
15.07.2003 blz. 37-56.
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nadere toelichting.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Zoals de Europese Commissie tijdens de vergadering van de Commissie verzoekschriften in 
december 2007 had beloofd, heeft ze de Spaanse autoriteiten een brief geschreven met het 
verzoek om nadere toelichting over de elektriciteitsdistributiesector in dat land. Spanje heeft 
hierop in oktober 2008 geantwoord.

Het distributienetwerk voor elektrische energie (het elektriciteitsnet) heeft van nature een 
monopolistisch karakter. Twee netwerken in een zelfde gebied zouden immers vanuit 
economisch oogpunt geen efficiënte keuze zijn. Het natuurlijke monopoliekarakter van de 
activiteit gaat vergezeld van regelgeving op Europees niveau inzake de toegang van derden tot 
het net, die in Spaanse wetgeving is omgezet. De Spaanse overheidsinstantie die zich 
bezighoudt met energie, de Comisión Nacional de Energía (CNE) kreeg plotseling te maken 
met conflicten over de toegang tot het net en moest meerdere keren ingrijpen.
De reglementering van de toegangs- en aansluitingsrechten en de afhandeling van aanvragen 
voor energieleverantie van gebruikers is de verantwoordelijkheid van de autonome regio’s
krachtens artikel 3.3 van wet 54/1997 van 27 november inzake de elektriciteitssector. De 
autonome regio’s hebben de bevoegdheid geschillen op te lossen in verband met de 
voorwaarden voor aansluiting op het distributienetwerk, leveringscontracten tegen 
gereglementeerde prijzen, toegang tot de netwerken en de facturen die hieruit voortvloeien.

De CNE heeft meerdere klachten behandeld over mogelijk misbruik van een dominante 
positie in verband met de toegang van derden tot de elektriciteitsnetten. Ook de 
mededingingsinstanties houden toezicht op de naleving van het mededingingsrecht in Spanje. 
Zo heeft het Tribunal de Defensa de la Competencia (de Spaanse mededingingsautoriteit) een 
boete van 900 000 euro opgelegd aan een energieleverancier vanwege misbruik van de 
dominante positie op de markt waar de installatie was aangesloten.

Artikel 168 (1) van de wet 16/2005 inzake stedelijke ontwikkeling (Ley Urbanística 
Valenciana, LUV) verwijst naar de behoefte de vrije mededinging te waarborgen bij het 
aanwijzen van de begunstigde (“cesionario”) van de infrastructuur. In alle gevallen worden de 
uitbreidingskosten van het elektriciteitsnet grotendeels gedragen door de grondeigenaar en 
niet door de projectontwikkelaars. Dat komt omdat dergelijke kosten als onderdeel van de 
urbanisatiekosten (“cargas de urbanización”) worden beschouwd, die, volgens artikel 168, 
door de projectontwikkelaar aan de grondeigenaar worden doorberekend.

Artikel 168. Urbanisatiekosten. 1. Zijn kosten voor stedelijke ontwikkeling die alle eigenaren 
gezamenlijk moeten vergoeden aan de urbaniseerder: a) De kosten van de in artikel 157 
genoemde werkzaamheden, evenals de kosten van aansluitings- of 
ontsluitingswerkzaamheden, zowel extern als intern, die nodig zijn om de noodzakelijke 
doelstellingen van het Algemeen Bestemmingsplan af te dekken en de kosten voor de 
instandhouding van de openbare werken vanaf het moment dat deze werken zijn beëindigd tot 
het moment dat de overdracht aan het gemeentebestuur plaatsvindt. De urbaniseerder en de 
eigenaren hebben echter het recht de kosten die zij maken voor uitbreidingen van de
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distributienetten, te verhalen op de bedrijven die de dienst leveren, behalve het deel dat 
overeenkomt met de eigen aansluitingen van het terrein. Dit alles geldt onverlet de 
voorzieningen die specifiek in het reglement van de betreffende dienst worden genoemd. In 
ieder geval zal de terbeschikkingstelling van installaties of extra leidingen voor uitbreiding
van het net ten gunste van de private leveranciers als gevolg van een stedenbouwkundige 
activiteit vallen onder het contract dat wordt afgesloten met de urbaniseerder of met het 
optredend gemeentebestuur, waarin de voorwaarden inzake kwaliteitsgarantie, 
concurrentievermogen en vrije mededinging bij het aanwijzen van de begunstigde van het 
elektriciteitsnet worden weergegeven en de tegenprestatie wordt vastgelegd die van deze 
bedrijven kan worden ontvangen vanwege de winsten die zij aldus maken.

Rekening houdend met alle stukken die door respectievelijk indiener en de Spaanse 
autoriteiten zijn ingediend, is de Commissie van mening dat er in de situatie van Spanje geen 
sprake is van schending van de richtlijn wat betreft ontbundeling (unbundling). Sterker nog, 
wanneer er sprake was van verdenking van misbruik van de dominante positie in de 
elektriciteitsdistributiesector, hebben de Spaanse autoriteiten die belast zijn met de naleving 
van het mededingingsrecht, laten zien dat ze bereid waren te handelen en de bedrijven die 
zich hieraan schuldig hebben gemaakt, te straffen.

In dit stadium geven de stukken waarover de Commissie beschikt, geen aanleiding om een 
onderzoek te starten.
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