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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0857/2006 af Francisco Murcia Puchades, spansk statsborger, om 
misbrug af dominerende stilling og overtrædelse af reglerne om fri konkurrence i 
den spanske elektricitetsforsyningssektor på bekostning af byggeentreprenører og 
forbrugere

1. Sammendrag

Andrageren, som er formand for sammenslutningen af byggeentreprenører og 
kommunalplanlægningsfirmaer, klager over misbrug af dominerende stilling fra "Iberdrola 
SA", som forsyner Valencia med energi, efter en ændring af den relevante lovgivning, nemlig 
kongeligt dekret 1955/2000, som trådte i kraft mellem marts og december 2005. Med denne 
lov blev det umuligt for byggeentreprenører at vælge mellem to konkurrerende virksomheder. 
Desuden er de allerede, ifølge dem, forpligtet til at betale udgifterne til de elektriske 
infrastrukturer, der er nødvendige til nye hjem, samt overdrage disse infrastrukturer til den 
eller de virksomheder, der har kontrakten på elforsyning, uden nogen form for vederlag 
(afskaffelse af system med forsyning fra flere forsyningsvirksomheder). Andrageren gør 
gældende, at den nye retlige ramme, der er indført med direktiv 2003/54/EF af 26. juni 2003 
om fælles regler for det indre marked for elektricitet, giver mulighed for selskabsretlig og 
funktionel adskillelse (sidstnævnte blev obligatorisk fra den 1. juli 2004) af de transmissions-
og distributionssystemoperatører, der er ansvarlige for elektricitetsdistribution og -forsyning. 
Spanien har tilsyneladende ikke indført den lovgivning, der skal sikre overholdelse af 
direktivet, hvilket hæmmer sektorens liberalisering til skade for virksomheder i andre 
medlemsstater og i strid med EF-traktatens artikel 82 og 86, stk. 1. Sammenslutningen af 
byggeentreprenører gør gældende, at den deraf resulterende monopolsituation skader 
slutbrugerne direkte og berører både den pågældende region og 
elektricitetsforsyningssektorerne i andre medlemsstater, herunder Irland, Polen, Frankrig og 
Belgien. Han anmoder om, at Den Europæiske Union og Udvalget for Andragender træffer 
foranstaltninger i denne forbindelse, hvilket skal starte med den næste undersøgelsesmission 
til Valencia.
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2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. marts 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. oktober 2007.

"Andragendet vedrører selskabet Iberdrolas eventuelle misbrug af dominerende stilling og en 
overtrædelse af reglerne om fri konkurrence på elforsyningsområdet i Spanien.

Kommissionen har allerede modtaget en klage vedrørende den spanske lovgivnings (dekret 
1955/2000, senere ændret) forenelighed med direktiv 2003/54/EF1. Den foretog en indledende 
overensstemmelsesundersøgelse for at fastslå, hvorvidt det forhold, at byggeentreprenører 
skal påtage sig omkostningerne til dele af udstyret til tilslutning til elektricitetsnettet, var i 
overensstemmelse med dette direktiv eller ej, bl.a. artikel 3 om offentlige serviceforpligtelser. 
Kommissionen konkluderede, at de bestemmelser, der anvendes i Spanien, ikke var i strid 
med direktivet, og har til hensigt at henlægge klagen.

I øvrigt har Kommissionen indledt to overtrædelsesprocedurer mod Spanien i forbindelse med 
gennemførelsen af direktiv 2003/54/EF. Det drejer sig dels om en procedure for manglende 
gennemførelse (EF-Domstolen, som har fået sagen forelagt, ventes meget snart at afsige sin 
dom), dels en procedure for ukorrekt anvendelse. I sidstnævnte sag, som er genstand for en 
begrundet udtalelse, vurderer Kommissionen, at Spaniens system med regulerede tariffer for 
elforsyning til virksomheder er i strid med direktivets artikel 3.

Kommissionen er imidlertid blevet informeret om, at et lovudkast er ved at blive vedtaget i 
parlamentet, og at bestemmelserne i dette lovudkast vil kunne fuldende gennemførelsen af 
direktivet og afvikle det nuværende system med prisregulering for elektricitet til 
virksomheder.

Kommissionen mener derfor nu at have truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre 
større konkurrence på det spanske elmarked. Kommissionen stiller sig ikke desto mindre til 
rådighed for Parlamentets Udvalg for Andragender med henblik på yderligere uddybelse."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Som Kommissionen forpligtede sig til på mødet i Udvalget for Andragender i december 
2007, har den sendt en skrivelse til de spanske myndigheder og anmodet disse om en nærmere 
redegørelse for markedet for eldistribution i landet. Spanien svarede i oktober.

Der er et naturligt monopol på eldistributionsnettet. Faktisk viser dobbelt dækning inden for et 
område sig at være ineffektivt set fra et økonomisk synspunkt. Det naturlige monopol på 
området ledsages af EU-bestemmelser om tredjeparters adgang til nettet, som er blevet 
gennemført i den spanske lovgivning. De spanske energimyndigheder, la Comisión Nacional 
de Energía (CNE), er ansvarlige for at håndtere konflikter vedrørende adgangen til nettet og 
har gjort det adskillige gange.
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for elektricitet 
og om ophævelse af direktiv 96/92/EF, EUT L176 af 15.7.2003 s. 37-56.
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Bestemmelserne om adgang og tilslutning og opfølgning på brugernes behov for elforsyning 
henhører under Comunidades Autónomas' (CCAA) ansvarsområde i henhold til artikel 3.3 i 
lov 54/1997 af 27. november vedrørende elektricitetssektoren. CCAA har kompetence til at 
løse konflikter vedrørende betingelserne for tilslutning til distributionsnettet, kontrakter om 
forsyning til regulerede priser og om adgang til nettet samt de efterfølgende faktureringer.

CNE har behandlet en række klager over mulige tilfælde af misbrug af dominerende stilling 
med hensyn til tredjeparters adgang til nettet, ligesom konkurrenceorganerne påser, at 
konkurrencelovgivningen i Spanien overholdes. Tribunal de Defensa de la Competencia har 
således pålagt et distributionsselskab en bøde på 900.000 euro for misbrug af dominerende 
stilling på det forbundne marked for installation.

Artikel 168, stk. 1, litra a), i Ley 16/2005 Urbanistica Valenciana (LUV) henviser til behovet 
for at sikre fri konkurrence med henblik på at udpege modtageren ("cesionario") af 
infrastrukturen. I alle tilfælde afholdes omkostningerne til udvidelse af elnettet i vidt omfang 
af grundejeren og ikke af byggeentreprenørerne. Det skyldes, at disse omkostninger omfattes 
af byudviklingsomkostningerne (cargas de urbanizacion), som, i henhold til artikel 168, af 
entreprenøren væltes over på grundejeren.

Artikel 168: Byudviklingsudgifter. 1. Udgifter, der er forbundet med byudvikling, og som alle 
grundejere i fællesskab skal betale til entreprenøren: a) Udgifter til projekter i henhold til 
artikel 157 samt til eksterne og interne projekter til territorial tilknytning og integration til 
opfyldelse af programmets nødvendige målsætninger og til forvaltning af offentlige 
byudviklingsprojekter fra entreprenøren afslutter dem, til de overdrages til de kommunale 
myndigheder. Entreprenøren og grundejerne har imidlertid ret til at fratrække de 
omkostninger, der er forbundet med udvidelsen af forsyningsnettene, og som skal betales af 
de selskaber, der udbyder tjenesterne, dog med undtagelse af den del, der vedrører selve 
tilslutningen. Dette kan ske med forbehold for de beregninger, der specifikt fastsætter 
bestemmelserne for den pågældende tjeneste. Oprettelsen af anlæg og kanaler til udvidelse af 
nettet til fordel for de private forsyningsselskaber som følge af et byudviklingsprojekt vil 
under alle omstændigheder være underlagt den aftale, der er indgået mellem entreprenøren og 
den kompetente administration. Disse forhold skal afspejle garantibestemmelser som kvalitet, 
konkurrenceevne og fri konkurrence i forbindelse med overtagelsen af forsyningsnettet og 
fastsætte den modydelse, som selskaberne skal betale for at kunne udbyde de pågældende 
tjenester. 

I betragtning de af de oplysninger, som Kommissionen har modtaget fra henholdsvis 
andrageren og de spanske myndigheder, vurderer Kommissionen, at situationen i Spanien 
ikke tyder på, at der er sket en overtrædelse af direktivet, hvad angår unbundling. Med hensyn 
til mistanken om misbrug af dominerende stilling i eldistributionssektoren har de spanske 
konkurrencemyndigheder vist sig villige til at skride til handling og straffe de virksomheder, 
som har udøvet et sådant misbrug.

De oplysninger, som Kommissionen er i besiddelse af, gør det på nuværende tidspunkt ikke 
muligt for Kommissionen at indlede en undersøgelse."


