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Asia: Vetoomus nro 857/2006, Francisco Murcia Puchades, Espanjan kansalainen, 
määräävän aseman väärinkäytöstä ja kilpailusääntöjen rikkomisesta 
Espanjan sähkönjakelualalla rakennuttajien ja kuluttajien vahingoksi

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on Valencian kiinteistörakennuttajien ja kunnallisten 
suunnitteluvirkailijoiden liiton puheenjohtaja, ja hän vastustaa määräävän aseman 
väärinkäyttöä, jota Valencian energiahuollosta vastaavan Iberdola SA -yhtiö on harjoittanut 
siitä lähtien, kun alaa koskevaa kuninkaallista säädöstä nro 1955/2000 muutettiin. Muutos tuli 
voimaan maalis- ja joulukuun 2005 välisenä aikana, ja sen vuoksi rakennuttajat eivät voi enää 
vapaasti valita haluamaansa keskenään kilpailevista yhtiöistä. Lisäksi niiden on kuulemma jo 
vastattava uusien rakennusten edellyttämän sähköinfrastruktuurin kustannuksista sekä 
luovutettava ilman mitään vastinetta kyseinen infrastruktuuri sen yhtiön tai niiden yhtiöiden 
käyttöön, joka on saanut tai jotka ovat saaneet sähköntoimitussopimuksen haltuunsa 
("monijakelujärjestelmän" lopettaminen). Vetoomuksen esittäjä väittää myös, että sähkön 
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä 26. kesäkuuta 2003 annetulla 
direktiivillä 2003/54/EY luotu uusi lainsäädäntökehys mahdollistaa sähkön jakelusta ja 
toimituksesta vastaavien siirtoverkonhaltijoiden sekä jakeluverkonhaltijoiden oikeudellisen ja 
toiminnallisen eriyttämisen (jälkimmäinen on ollut on pakollista 1. heinäkuuta 2004 lähtien). 
Vaikuttaa siltä, ettei Espanja ole vielä luonut asianmukaista lainsäädäntöä direktiivin 
täytäntöön panemiseksi, joten se hidastaa kyseisen alan vapauttamista muissa jäsenvaltioissa 
toimivien yhtiöiden kustannuksella ja rikkoo siten EY:n perustamissopimuksen 82 artiklaa ja 
86 artiklan 1 kohtaa. Kiinteistörakennuttajien liitto väittää, että tilanteessa syntynyt määräävä 
monopoliasema aiheuttaa välitöntä vahinkoa loppukäyttäjille ja vaikuttaa haitallisesti 
sähkönjakelualaan kyseisen alueen lisäksi myös muissa jäsenvaltioissa Irlanti, Puola, Ranska 
ja Belgia mukaan luettuina. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan unionia ja 
vetoomusvaliokuntaa ryhtymään toimiin lähettämällä seuraavan tiedonkeruuvaltuuskunnan 
Valenciaan.
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2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 28. helmikuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. lokakuuta 2007

Tämä vetoomus koskee Iberdrola-yhtiön mahdollista määräävän aseman väärinkäyttöä ja 
vapaaseen kilpailuun sovellettavien säännösten rikkomista Espanjan sähkönjakelualalla.

Komissio on jo vastaanottanut kantelun, joka koskee Espanjan lainsäädännön 
(säädös 1955/2000, jota on myöhemmin muutettu) yhdenmukaisuutta direktiivin 2003/54/EY1

kanssa. Komissio on tehnyt ensimmäisen tarkastuksen yhdenmukaisuudesta määrittääkseen, 
vastaako se, että rakennuttajien on vastattava tiettyjen sähköverkkoon liittymistä varten 
tarvittavien laitteiden kustannuksista, kyseistä direktiiviä, erityisesti sen julkisiin palveluihin 
liittyvää 3 artiklaa. Komission johtopäätös oli, että Espanjassa sovelletut määräykset eivät ole 
direktiivin vastaisia, ja se on lopettamassa kantelun käsittelyn.

Komissio on kuitenkin aloittanut Espanjaa vastaan kaksi rikkomismenettelyä, jotka koskevat 
direktiivin 2003/54/EY täytäntöönpanoa. Kyse on toisaalta laiminlyönneistä yhteisön 
säännöstön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä (asia on annettu Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi ja sen pitäisi antaa tuomionsa lähiaikoina) ja 
toisaalta epäasianmukaisesta soveltamisesta. Viimeksi mainitun osalta on annettu perusteltu 
lausunto, ja komissio katsoo, että Espanjassa voimassa oleva yritysten sähkönjakelun 
hintasääntelyjärjestelmä on vastoin direktiivin 3 artiklaa.

Komissiolle on kuitenkin ilmoitettu, että Espanjan parlamentti on hyväksymässä 
lakiluonnosta ja että luonnoksen sisältämillä säännöksillä olisi mahdollista saattaa loppuun 
direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja päättää nykyinen yritysten sähkön 
hintasääntelyjärjestelmä.

Johtopäätöksenä komissio siis katsoo, että se on jo ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin 
Espanjan sähkömarkkinoiden tekemiseksi kilpailukykyisemmiksi. Se toimittaa kuitenkin 
parlamentin vetoomusvaliokunnalle kaikki täydentävät selvitykset.

4. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Joulukuussa 2007 pidetyssä vetoomusvaliokunnan kokouksessa Euroopan komissio lähestyi
lupaamansa mukaisesti Espanjan viranomaisia kirjallisesti ja pyysi heiltä tarkempia tietoja 
maan sähkönjakelumarkkinoista. Espanja vastasi tiedusteluun viime lokakuussa.

Sähkönjakeluverkko on tyypiltään luonnollinen monopoli. Sähköverkon päällekkäisyys 
samalla alueella on itse asiassa osoittautunut taloudellisesti tehottomaksi. Luonnollisessa 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 26. kesäkuuta 2003 antama direktiivi sähkön sisämarkkinoita koskevista 
yhteisistä säännöistä ja direktiivin 96/92/EY kumoamisesta, EUVL L 176, 15.7.2003, s. 37–56.
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monopoliasemassa toimimiseen liittyy kolmansien osapuolten verkkoon pääsyä koskevia 
EU:n säännöksiä, jotka on saatettu osaksi Espanjan lainsäädäntöä. Vastuu verkkoon pääsyä 
koskevien kiistojen käsittelemisestä kuuluu Espanjan kansalliselle sääntelyelimelle, jona 
toimii kansallinen energiakomissio (Comisión Nacional de Energía (CNE)). Se on käsitellyt 
kiistoja useita kertoja.
Käyttöoikeuksien ja liittämistä koskevien oikeuksien sääntely sekä käyttäjien 
sähköntoimituspyyntöjen seuranta kuuluvat sähköalasta 27. marraskuuta 1997 annetun 
lain 54/1997 3 pykälän 3 momentin mukaisesti itsehallintoalueiden vastuulle.
Itsehallintoalueilla on toimivalta ratkaista riidat, jotka liittyvät sähkönjakeluverkkoihin 
liittämistä koskeviin ehtoihin, hinnoiltaan säädeltyihin toimitussopimuksiin tai verkkoon 
pääsyyn ja siitä seuraaviin laskuihin.

CNE on käsitellyt useita valituksia, jotka ovat koskeneet määräävän aseman mahdollista 
väärinkäyttöä kolmansien osapuolten verkkoon pääsyn osalta. Tämän lisäksi 
kilpailuviranomaiset valvovat kilpailuoikeuden noudattamista Espanjassa. Sen seurauksena 
Espanjan kilpailutuomioistuin (Tribunal de Defensa de la Competencia) määräsi eräälle 
jakeluyhtiölle 900 000 euron sakon määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä asennusten 
yhteydessä.

Valencian kaupunkisuunnittelua koskevan lain (Ley 16/2005 Urbanistica Valenciana – LUV) 
16 pykälän 1 momentin a alamomentissa viitataan tarpeeseen taata vapaa kilpailu 
infrastruktuurin vastaanottajan ("cesionario") valinnassa. Joka tapauksessa sähköverkon 
laajennuksen kustannukset kuuluvat pääasiassa maanomistajien eivätkä rakennuttajien 
maksettaviksi. Tämä on seurausta siitä, että tällaiset kustannukset on sisällytetty 
taajamamaksuihin ("cargas de urbanizacion"), jotka kuuluvat 168 pykälän mukaan 
maanomistajan maksettaviksi.

168 pykälä. Taajamamaksut. 1. Seuraavat kustannukset kuuluvat taajamamaksuihin, jotka 
kaikkien maanomistajien on yhdessä korvattava rakennuttajalle: a) 157 pykälässä 
ilmoitettujen töiden sekä liitostöiden ja sellaisten alueelliseen yhtenäisyyteen liittyvien 
ulkoisten tai sisäisten töiden kustannukset, jotka ovat tarpeellisia ohjelman välttämättömien 
tavoitteiden kattamiseksi, sekä sellaiset kustannukset, jotka liittyvät taajaman yleisten töiden 
kunnossapitämiseen töiden loppuun saattamisesta siihen saakka, kunnes ne luovutetaan 
kunnanhallitukselle. Lukuun ottamatta rakennuksen omia liitäntöjä, rakennuttajalla ja 
maanomistajilla on kuitenkin oikeus saada korvaus palveluntoimittamisesta vastaavilta 
yhtiöiltä sellaisista kustannuksista, joita niille on koitunut toimitusverkostojen 
laajentamistöistä. Tämä ei rajoita kyseessä olevaan palveluun sovellettavissa säädöksissä 
erityisesti määrättyjä ehtoja. Yksityisten toimitusyhtiöiden käyttöön taajamarakentamisen 
yhteydessä annettuja verkoston laajentamiseen liittyviä asennuksia tai johdotuksia koskee 
yhtiöiden rakennuttajan tai rakentamisesta vastaavan hallinnon laitoksen kanssa tekemä 
sopimus, jossa esitetään laatutakuuta, kilpailukykyä ja vapaata kilpailua jakeluverkon 
vastaanottajan määräämisessä koskevat ehdot ja jossa määrätään kyseisiltä yhtiöiltä 
perittävä vastasuoritus niille koituneesta edusta.
Tarkasteltuaan vetoomuksen esittäjän ja Espanjan viranomaisten harkittavaksi esittämiä 
seikkoja komissio katsoo, että Espanjan tilanteessa ei ole tullut ilmi direktiiviä koskevia 
rikkomuksia eriyttämistä koskevassa kysymyksessä. Lisäksi sähkönjakelualan määräävän 
aseman väärinkäyttöä koskevien epäilyjen osalta Espanjan kilpailusta vastuussa olevat 
viranomaiset ovat osoittaneet, että ne ovat valmiita toimimaan ja rankaisemaan 
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väärinkäyttöön syyllistyneitä yhtiöitä.

Tässä vaiheessa komission tarkastelemat seikat eivät anna komission osalta perusteita 
tutkimuksen käynnistämiselle asiasta.


