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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0857/2006, ingiven av Francisco Murcia Puchades (spansk 
medborgare), om missbruk av dominerande ställning samt brott mot den fria 
konkurrensen inom den spanska eldistributionssektorn på fastighetsägarnas och 
konsumenternas bekostnad

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som är ordförande för förbundet för fastighetsägare och stadsbyggnadsföretag i 
den autonoma regionen Valencia, kritiserar det missbruk av dominerande ställning som 
företaget Iberdrola S.A., som är koncessionshavare inom eldistributionssektorn i regionen 
Valencia, har gjort sig skyldigt till i samband med en ändring av lagen om elenergisektorn 
(kungligt dekret nr 1955/2000), mellan mars och december 2005. Genom ändringen bortföll i 
praktiken fastighetsägarnas möjlighet att välja mellan två konkurrerande företag, under det att 
de redan var tvungna att ta på sig kostnaderna för erforderliga elektrotekniska infrastrukturer 
till nya bostadshus vid en tidpunkt när de utan vederlag måste överlåta dessa infrastrukturer 
till det eller de företag som är koncessionshavare för eldistributionen (det så kallade 
avskaffandet av kaskaddistributionen). Framställningens undertecknare vill i synnerhet 
understryka att det nya rättsliga ramverk som infördes genom direktiv 2003/54/EG av 
den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för el bland annat 
föreskriver rättslig och funktionsmässig separering (den senare var obligatorisk redan från 
den 1 juli 2004) mellan distributionsnätföretag och elproduktionsföretag, mellan ansvariga för 
överföring och för distribution av el. Fram till i dag har Spanien inte antagit några lagar som 
införlivar direktivets bindande bestämmelser, vilket har till följd att avregleringen av sektorn 
bromsas till förfång för företagen i andra medlemsstater och att bestämmelserna i 
artiklarna 82 och 86.1 i EU-fördraget åsidosätts. Enligt fastighetsägarförbundet innebär denna 
monopolsituation en direkt skada som får återverkningar på slutanvändarna av tjänsten, och 
den visar att situationen inte bara berör den aktuella regionen utan också elsektorn i andra 
medlemsstater som till exempel Irland, Polen, Frankrike och Belgien. Förbundet begär att EU 
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och utskottet för framställningar ingriper vid nästa planerade undersökningsuppdrag i 
Valencia.

2. Tillåtlighet

Förklarad tillåtlig den 12 mars 2007. Kommissionen har uppmanats att lämna upplysningar 
(artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar mottaget den 19 oktober 2007

Den föreliggande framställningen avser ett eventuellt missbruk av dominerande ställning från 
företaget Iberdrolas sida och ett brott mot tillämpliga bestämmelser om den fria konkurrensen 
inom eldistributionsområdet i Spanien.

Kommissionen har redan mottagit ett klagomål som rör den spanska lagstiftningens (dekret 
nr 1955/2000, senare ändrat) överensstämmelse med direktiv 2003/54/EG1. Kommissionen 
har gjort en första bedömning av överensstämmelsen för att avgöra om förhållandet att 
fastighetsägarna måste ta på sig kostnaderna för viss anslutningsutrustning till elnätet står 
eller inte står i överensstämmelse med detta direktiv och framför allt med dess artikel 3 om 
allmännyttiga tjänster. Kommissionens slutsats är att de bestämmelser som tillämpas i 
Spanien inte står i strid med direktivet och kommissionen tänker avvisa klagomålet.

I övrigt har kommissionen inlett två överträdelseförfaranden mot Spanien med anledning av 
införandet av direktiv 2003/54/EG. I det ena fallet rör det sig om ett förfarande på grund av 
uteblivet införlivande (EG-domstolen, dit ärendet har hänskjutits, kommer mycket snart att 
meddela beslut) och i det andra fallet om ett förfarande på grund av bristande tillämpning. 
I det senare fallet, som är föremål för ett motiverat yttrande, anser kommissionen att det 
system med reglerade avgifter som gäller för eldistribution till företag i Spanien står i strid 
med artikel 3 i direktivet.

Kommissionen har dock fått information om att ett lagförslag är under beredning i 
parlamentet och att bestämmelserna i detta lagförslag är sådana att direktivet därmed 
införlivas och det nuvarande systemet med reglerade elpriser till företag avskaffas.

Sammanfattningsvis anser sig kommissionen därmed ha vidtagit de åtgärder som erfordras för 
att den spanska elmarknaden ska bli mer konkurrensutsatt. Kommissionen står trots detta till 
förfogande för Europaparlamentets utskott för framställningar om ytterligare klargöranden 
behövs.

4. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009

Så som utlovades vid sammanträdet i december 2007 med utskottet för framställningar har 
Europeiska kommissionen skrivit till de spanska myndigheterna och begärt preciseringar om 
eldistributionsmarknaden i detta land. Spanien svarade i oktober i fjol.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den 
inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG (EUT L 176, 15.7.2003, s. 37–56).
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Eldistributionsnäten har en naturlig monopolkaraktär. Att dubblera dem inom samma 
landområde skulle i själva verket vara ineffektivt från ekonomisk synpunkt. Verksamhetens 
naturliga monopolkaraktär åtföljs av ett regelverk på EG-nivå om tredje parts tillgång till 
nätet, och detta regelverk har införlivats med spansk lag. Den spanska tillsynsmyndigheten 
Comisión Nacional de Energía (CNE) har tagit på sig ansvaret för att lösa konflikter om 
tillgång till nätet och har också vid flera tillfällen utövat detta ansvar. 
Reglering av rätten till tillgång och anslutning och behandling av användarnas ansökningar 
om elleveranser faller under de autonoma regionernas (CCAA) ansvar i enlighet med 
artikel 3.3 i lag nr 54/1997 av den 27 november 1997 om elsektorn. CCAA har behörighet att 
lösa tvister som rör villkor för anslutning till distributionsnäten, leveransavtal till reglerade 
priser eller tillgång till näten, liksom de debiteringar som följer av detta.

CNE har behandlat många klagomål om eventuellt missbruk av dominerande ställning när det 
gäller tredje parts tillgång till näten. Parallellt med detta övervakar konkurrensmyndigheterna 
att den spanska konkurrenslagstiftningen följs. Marknadsdomstolen, Tribunal de Defensa de 
la Competencia, har exempelvis dömt ett distributionsföretag till 900 000 euro i böter för att 
företaget missbrukat sin dominerande ställning på den angränsande installationsmarknaden.

I artikel 168.1 a i lag nr 16/2005 om stadsbyggnad i Valencia (Ley Urbanistica Valenciana,
LUV) påpekas nödvändigheten av att garantera fri konkurrens vid utnämnandet av 
rättsinnehavare (”cesionario”) för infrastrukturen. Under alla förhållanden bestrids 
kostnaderna för utbyggnader av elnätet till största delen av markägarna och inte av 
fastighetsägarna. Detta beror på att dessa kostnader ingår bland de stadsbyggnadskostnader 
(”cargas de urbanizacion”) som fastighetsägaren enligt artikel 168 får föra vidare till 
markägaren. 

Artikel 168. Stadsbyggnadskostnader. 1. Fastighetsägarna ska gemensamt ersätta 
stadsbyggnadsföretaget för följande stadsbyggnadskostnader: a) Kostnaden för de arbeten 
som uppräknas i artikel 157, samt för arbeten med externa och interna anslutningar och 
sammankopplingar som krävs för att uppfylla programmets oumbärliga målsättningar och för 
underhåll av de offentliga stadsbyggnadsarbetena från det att de färdigställts och fram till 
dess att de har godkänts av kommunstyrelsen. Oavsett detta har stadsbyggnadsföretaget och 
fastighetsägarna rätt till ersättning från de företag som tillhandahåller tjänsterna för 
kostnader som har lagts ned på utbyggnader av de allmänna ledningsnäten, med undantag för 
den del som motsvarar de egna anslutningarna i projektet. Detta påverkar inte de 
bestämmelser som innehåller specifika regler för den ifrågavarande tjänsten. Under alla 
förhållanden är tillhandahållandet av installationer eller ledningar för utbyggnad av nätet till 
förmån för enskilda leveransföretag i samband med ett stadsbyggnadsprojekt underkastat det 
avtal som dessa företag har ingått med stadsbyggnadsföretaget eller med den behöriga 
myndigheten och som innefattar villkor som garanterar kvalitet, konkurrenskraft och fri 
konkurrens vid utnämnandet av rättsinnehavare för distributionsnätet och fastslår den 
motprestation som dessa företag måste utföra för de förmåner som de därigenom erhåller.

Med stöd av de handlingar som har inlämnats dels av framställaren och dels av de spanska 
myndigheterna anser kommissionen att situationen i Spanien inte visar på något brott mot 
direktivet när det gäller ”unbundling”. I övrigt har de spanska myndigheter som ansvarar för 
konkurrensövervakningen, vid misstanke om missbruk av dominerande ställning inom 
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eldistributionssektorn, visat att de är beredda att agera och bestraffa de företag som gjort sig 
skyldiga till detta. 

På detta stadium motiverar inte de handlingar som kommissionen har tillgång till att någon 
undersökning inleds.


	777448sv.doc

