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Ref.: Petiția nr. 0857/2006, adresată de Francisco Murcia Puchades, de naționalitate 
spaniolă, privind abuzul de poziție dominantă și încălcarea normelor privind libera 
concurență în sectorul distribuției energiei electrice pe cheltuiala dezvoltătorilor 
imobiliari și a consumatorilor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, președinte al Federației dezvoltătorilor imobiliari și a agenților de dezvoltare 
urbanistică a comunității Valencia, obiectează față de abuzul de poziție dominantă din partea 
unei întreprinderi concesionare din sectorul distribuției energiei electrice din comunitatea 
Valencia, „Iberdrola SA”, ca urmare a unei modificări la legea privind sectorul energiei 
electrice (Decretul regal 1955/2000), între martie și decembrie 2005. Modificarea a anulat 
efectiv posibilitatea dezvoltătorilor imobiliari de a alege între două întreprinderi rivale, pe 
lângă faptul că li se cerea deja, după cum se afirmă, să își asume costul infrastructurilor 
electrice necesare pentru locuințele noi și să cedeze fără compensație respectivele 
infrastructuri întreprinderii sau întreprinderilor care au concesionat serviciul de distribuție a 
energiei electrice (așa-numita suprimare a distribuției în cascadă). În special, petiționarul 
susține că noul cadru juridic, introdus prin Directiva 2003/54/CE din 26 iunie 2003 privind 
normele comune pentru piața internă de energie electrică, prevede, între altele, separarea 
juridică și funcțională (cea din urmă obligatorie începând cu 1 iulie 2004) între operatorii 
rețelei de distribuție și întreprinderile de energie electrică, între responsabilii cu transportul și 
cu distribuția energiei electrice. Până în prezent, se pare că Spania nu a introdus normele de 
transpunere a dispozițiilor obligatorii ale directivei, ceea ce poate avea ca rezultat 
împiedicarea liberalizării sectorului în detrimentul întreprinderilor din alte state membre și 
încălcarea dispozițiilor articolelor 82 și 86 alineatul (1) din Tratatul CE. Potrivit federației 
dezvoltătorilor imobiliari, situația de monopol aduce un prejudiciu direct care se repercutează 
asupra utilizatorului final al serviciului și demonstrează că situația vizată afectează nu doar 
regiunea în discuție, ci și sectorul energiei electrice din alte state membre, precum Irlanda, 
Polonia, Franța și Belgia. Petiționarul cere Uniunii Europene și Comisiei pentru petiții să 



PE396.600v02-00 2/4 CM\777448RO.doc

RO

acționeze, în cadrul următoarei misiuni de stabilire a faptelor programată la Valencia.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 martie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 octombrie 2007

Prezenta petiție privește un eventual abuz de poziție dominantă din partea societății Iberdrola 
și încălcarea normelor aplicabile cu privire la libera concurență în sectorul distribuției energiei 
electrice din Spania.

Comisia a primit deja o plângere cu privire la conformitatea legislației spaniole (decretul 
1955/2000, modificat ulterior) cu Directiva 2003/54/CE1. Aceasta a desfășurat un prim 
examen de conformitate în scopul de a stabili dacă faptul că dezvoltătorii imobiliari trebuie 
să-și asume costurile anumitor echipamente de racordare la rețeaua electrică era sau nu în 
conformitate cu directiva, în special cu articolul 3 referitor la serviciul universal. Concluzia 
Comisiei a fost că dispozițiile aplicate în Spania nu contraveneau directivei și s-a recurs la 
clasarea plângerii în cauză. 

Mai mult, Comisia a deschis două proceduri de încălcare a legislației comunitare împotriva 
Spaniei în ceea ce privește punerea în aplicare a Directivei 2003/54/CE. Este vorba, pe de o 
parte, de o procedură privind netranspunerea (Curtea de Justiție a Comunităților Europene, 
care a fost sesizată, urmează să se pronunțe cât de curând), iar pe de altă parte, de o procedură 
privind aplicarea neadecvată. Pentru cel de-al doilea caz, care face obiectul unui aviz motivat, 
Comisia estimează că sistemul de tarife reglementate aflat în vigoare în Spania pentru 
distribuția de energie electrică către întreprinderi contravine articolului 3 din directivă.

Cu toate acestea, Comisia este înștiințată de faptul că un proiect de lege se află în curs de 
adoptare în Parlament, iar dispozițiile cuprinse în acest proiect de lege ar putea fi de natură 
realizeze transpunerea directivei și să pună capăt regimului actual al prețurilor reglementate la 
energia electrică distribuită întreprinderilor.

În concluzie, Comisia estimează că a întreprins deja acțiunile necesare pentru ca piața 
spaniolă a energiei electrice să devină mai competitivă. Ea rămâne însă la dispoziția Comisiei 
pentru petiții a Parlamentului pentru orice alte lămuriri suplimentare.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Așa cum s-a angajat să procedeze în cadrul ședinței din decembrie 2007 a Comisiei pentru 
petiții, Comisia Europeană s-a adresat autorităților spaniole pentru a le solicita explicații în 
privința sectorul de distribuție a energiei electrice în această țară. Spania a dat un răspuns în 
luna octombrie a anului trecut.

                                               
1 Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele 
comune pentru piața internă de energie electrică și de abrogare a Directivei 96/92/CE, JO L 176, 15.7.2003, 
pp. 0037 - 0056.
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Rețelele de distribuție de electricitate au un caracter de monopol natural. De fapt, 
multiplicarea pe același teritoriu s-ar dovedi ineficientă din punct de vedere economic.
Caracterul de monopol natural al activității este însoțit de o reglementare la nivel european 
asupra accesului terților la rețea, care a fost transpusă în legislația spaniolă. Autorității de 
reglementare din Spania, Comisia Națională de Energie (Comisión Nacional de Energía -
CNE), i s-a atribuit responsabilitatea gestionării conflictelor de acces la rețea pe care a 
exercitat-o în mai multe rânduri.
Reglementarea drepturilor de acces și de racordare, precum și monitorizarea cererilor 
utilizatorilor de furnizare de energie electrică intră în responsabilitatea Comunităților 
Autonome (Comunidades Autónomas - CCAA), în temeiul articolului 3.3 din Legea nr. 
54/1997 din 27 noiembrie privind sectorul electric. CCAA dețin competențe pentru a 
soluționa diferendele legate de condițiile de racordare la rețelele de distribuție, contractele de 
furnizare la prețuri reglementate sau accesul la rețele, precum și la facturările 
corespunzătoare.

CNE s-a ocupat de mai multe plângeri împotriva posibilelor abuzuri de poziție dominantă în 
ceea ce privește accesul terților la rețele. În paralel, organismele de concurență asigură
respectarea dreptului la liberă concurență în Spania. Astfel, Tribunalul de apărare a 
competenței (Tribunal de Defensa de la Competencia) a impus o amendă de 900 000 de euro 
unei societăți de distribuție pentru abuzul de poziție dominantă pe piața conexă de instalare.

Articolul 168 alineatul (1) litera (a) din Legea urbanistică din Valencia 16/2005 (Ley 
Urbanistica Valenciana – LUV) se referă la nevoia de a garanta libera concurență pentru a 
desemna destinatarul („cesionarul”) infrastructurii. În toate cazurile, costul extinderilor 
sistemului energetic este suportat în întregime de către proprietarul terenului și nu de către 
dezvoltătorii imobiliari. Acest lucru se datorează faptului că astfel de costuri sunt incluse 
printre taxele de urbanizare (cargas de urbanizacion), care, în conformitate cu articolul 168, se 
transferă de către dezvoltător proprietarului terenului.

Articolul 168. Taxe de urbanizare. 1. Cele ce urmează sunt taxe de urbanizare pe care toți 
proprietarii trebuie să le achite, în comun, agentului de urbanism: a) Costul lucrărilor 
prezentate la articolul 157, precum și lucrările de conectare și integrare teritorială, externe 
sau interne necesare pentru atingerea obiectivelor indispensabile din Program și a 
obiectivului de conservare a lucrărilor publice de urbanism, din momentul încheierii acestora 
până în momentul recepției lor de către Administrația Municipală. Totuși agentul de 
urbanism și proprietarii au dreptul să recupereze, de la societățiile care beneficiază de 
serviciile respective, valoarea plăților efectuate în vederea extinderii rețelelor de alimentare, 
cu excepția părții corespunzătoare pentru conectările necesare în vederea executării 
lucrărilor. Se înțelege că toate aceste aspecte nu pot să contravină prevederilor care 
reglementează tocmai modul de folosire a serviciului respectiv. În orice caz, furnizarea de 
instalații și canalizare, în urma extinderii rețelei, către societățile private de distribuție, ca 
urmare a desfășurării unei activități urbanistice, va constitui obiectul unei convenții încheiate 
între agentul de urbanism și administrația publică, convenție în care se vor specifica toate 
cerințele de garanție a calității, competitivității și liberei concurențe în vederea desemnării 
cesionarului rețelei de distribuție și se va stabili, de asemenea, valoarea muncii prestate, pe 
care societățile (de distribuție) mai sus menționate trebuie să o achite în funcție de beneficiile 
obținute.
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Ținând cont de elementele care au fost prezentate de petiționar și de autoritățile spaniole, 
Comisia estimează că situația din Spania nu dezvăluie încălcarea directivei în ceea ce privește
descentralizarea. Pe de altă parte, în caz de suspiciune de abuz de poziție dominantă în 
sectorul distribuției electrice, autoritățile spaniole responsabile de respectarea liberei 
concurențe au dovedit că erau dispuse să acționeze și să pedepsească întreprinderile care s-au 
făcut vinovate.

În acest stadiu, elementele de care dispune Comisia nu justifică deschiderea unei anchete din 
partea sa.


	777448ro.doc

