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Temats: Lūgumraksts Nr. 0857/2006, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Francisco 
Murcia Puchades, par dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un brīvas 
konkurences noteikumu pārkāpumiem Spānijas elektroenerģijas sadales nozarē uz 
uzņēmēju, kuri nodarbojas ar zemes īpašuma apbūvi, un patērētāju rēķina

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Valensijas zemes īpašuma apbūves un Pilsētplānošanas aģentu 
federācijas priekšsēdētājs, iebilst pret uzņēmuma „Iberdrola SA”, kurš veic Valensijas 
elektroapgādi, dominējošo stāvokli, kas radās pēc grozījuma izdarīšanas atbilstošā tiesību 
aktā, Karaļa dekrētā Nr. 1955/2000, kurš stājās spēkā laika posmā no 2005. gada marta līdz 
decembrim, kas padara par faktiski neiespējamu uzņēmējiem, kuri nodarbojas ar zemes 
īpašuma apbūvi, izdarīt izvēli starp diviem konkurējošiem uzņēmumiem, un turklāt, kā viņi 
apgalvo, viņiem ir jāsedz jaunajām ēkām nepieciešamās elektroapgādes infrastruktūras 
izbūves izmaksas un jānodod šī infrastruktūra uzņēmumam vai uzņēmumiem, kuri ir 
elektroapgādes koncesionāri, nesaņemot par to nekāda veida atlīdzību (daudzo izplatīšanas 
kanālu sistēmas pārtraukšana). Jo īpaši lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka jaunais tiesiskais 
regulējums, kas ieviests saskaņā ar 2003. gada 26. jūnija Direktīvu 2003/54/EK attiecībā uz 
iekšējā tirgus vispārējiem noteikumiem saistībā ar elektrību, nodrošina juridisku un 
funkcionālu pārvades sistēmu operatoru un elektrības uzņēmumu vadītāju, kuri atbild par 
elektroenerģijas sadali un piegādi, nodalīšanu (pēdējais obligāts no 2004. gada 1. jūlija). 
Pašlaik šķiet, ka Spānija nav ieviesusi tiesību aktus, kas nepieciešami, lai izpildītu šīs 
direktīvas prasības, tādējādi kavējot nozares liberalizāciju, kaitējot uzņēmumiem citās 
dalībvalstīs un pārkāpjot EK līguma 82. pantu un 86. panta 1. punktu. Zemes īpašuma 
apbūves federācija apgalvo, ka monopolstāvoklis nodara tiešu kaitējumu gala patērētājiem un 
ietekmē ne vien attiecīgo reģionu, bet arī elektroapgādes nozari citās dalībvalstīs, tostarp Īrijā, 
Polijā, Francijā un Beļģijā. Tā lūdz Eiropas Savienībai un Lūgumrakstu komitejai uzsākt 
rīcību, sākot ar nākamo ieplānoto faktu izpētes misiju Valensijā.
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2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 12. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 19. oktobrī

„Šis lūgumraksts attiecas uz iespējamu dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, ko 
pieļāvusi sabiedrība Iberdrola, un to noteikumu pārkāpumu, kuri attiecas uz brīvu konkurenci 
elektroapgādes jomā Spānijā.

Komisija jau ir saņēmusi vienu sūdzību attiecībā uz Spānijas tiesību aktu (dekrēts 
Nr. 1955/2000, vēlāk grozīts) atbilstību Direktīvai 2003/54/EK1. Komisija ir veikusi 
sākotnējo atbilstības pārbaudi, lai noteiktu, vai tas, ka uzņēmējiem, kuri nodarbojas ar zemes 
īpašuma apbūvi, ir jāsedz izmaksas par iekārtām, kas nodrošina pieslēgumu elektroapgādes 
tīklam, ir vai nav saderīgi ar minēto direktīvu un jo īpaši ar tās 3. pantu, kurš attiecas uz 
universālo pakalpojumu. Komisija secināja, ka Spānijā piemērotie noteikumi nav pretrunā 
minētajai direktīvai, un gatavojas izbeigt attiecīgās sūdzības izskatīšanu.

Turklāt Komisija ir pret Spāniju ierosinājusi divas pienākumu neizpildes procedūras saistībā 
ar Direktīvas 2003/54/EK īstenošanu. No vienas puses, runa ir par procedūru, kas ierosināta 
par tiesību aktu netransponēšanu (Eiropas Kopienu Tiesai, kas izskata attiecīgo lietu, ir 
samērā drīz jāsniedz savs spriedums), un, no otras puses, par procedūru, kas ierosināta par 
nepareizu piemērošanu. Saistībā ar pēdējo procedūru, par kuru nepieciešams motivēts 
atzinums, Komisija uzskata, ka regulēto tarifu sistēma, kas Spānijā ieviesta attiecībā uz 
uzņēmumu elektroapgādi, ir pretrunā minētās direktīvas 3. pantam.

Taču Komisija ir informēta, ka Parlamentā tiek pieņemts noteikts likumprojekts un ka šajā
likumprojektā iekļautie noteikumi varētu pabeigt minētās direktīvas transponēšanu un izbeigt 
pašreizējo režīmu, kas uzņēmumiem paredz regulētas elektrības cenas.

Nobeigumā jānorāda, ka Komisija tāpēc uzskata, ka tā jau ir veikusi pasākumus, kas 
nepieciešami, lai Spānijas elektrības tirgū būtu lielāka konkurence. Taču tā paliek Eiropas 
Parlamenta Lūgumrakstu komitejas rīcībā, ja ir nepieciešami jebkādi papildu paskaidrojumi.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Tā kā Eiropas Komisija Lūgumrakstu komitejas 2007. gada decembra sanāksmes laikā 
uzņēmās saistības, Eiropas Komisija rakstīja Spānijas varas iestādēm, lai tām prasītu 
precizējumus par elektrības piegādes tirgu šajā valstī. Spānija atbildēja pagājušā gada oktobrī.

Elektrības piegādes tīkliem ir raksturīgs dabiskais monopols. No ekonomiskā viedokļa 
dublēšana vienā un tajā pašā teritorijā būtu neefektīva. Aktivitātes dabiskā monopola raksturs 
saistīts ar Eiropas līmeņa regulējumu par trešo pušu piekļuvi tīklam, kas tika transponēts 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. jūnija Direktīva 2003/54/EK par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 96/92/EK atcelšanu, OV L176, 15.07.2003., 
0037.–0056. lpp.
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Spānijas tiesību aktos. Spānijas regulators Comisión Nacional de Energía (CNE), ir uzņēmies 
atbildību par konfliktu par piekļuvi tīklam pārvaldību un to vairākkārt jau ir īstenojis. 
Par piekļuves un savienojuma tiesībām un lietotāju elektrības nodrošinājuma prasību izpildes 
regulējumu ir atbildīgas Comunidades Autónomas (CCAA) saskaņā ar 1997. gada 
27. novembra Elektrības nozares likuma Nr. 54/1997 3. panta 3. punktu. CCAA ir 
kompetentas atrisināt domstarpības saistībā ar savienojuma ar piegādes tīkliem nosacījumiem, 
ar nodrošinājuma līgumiem par noteiktām cenām vai ar piekļuvi tīkliem, kā arī no tā 
izrietošajiem rēķiniem.

CNE ir izskatījusi vairākas sūdzības par iespējamu dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu 
izmantošanu attiecībā uz trešo pušu piekļuvi tīkliem. Vienlaikus konkurences struktūras 
uzrauga, lai Spānijā tiktu ievērotas konkurences tiesības. Tādējādi Defensa de la Competencia
tiesa uzlika EUR 900 000 lielu naudas sodu kādam piegādes uzņēmumam par dominējoša 
stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu konkrētajā instalāciju tirgū.

Ley Nr. 16/2005 Urbanistica Valenciana (LUV) 168. panta 1. punkta a) apakšpunkts atsaucas 
uz nepieciešamību nodrošināt brīvu konkurenci infrastruktūras saņēmēja („cesionario”) 
noteikšanā. Visos gadījumos elektrības tīkla paplašināšanas izmaksas lielā mērā sedz zemes 
gabala īpašnieks un nevis būvuzņēmējs. Tas tāpēc, ka šāda veida izmaksas ir iekļautas 
infrastruktūras attīstības izmaksās (cargas de urbanizacion), ko saskaņā ar 168. pantu 
būvuzņēmējs uzliek zemes gabala īpašniekam. 

168. pants. Infrastruktūras attīstības izmaksas. 1. Tās ir izmaksas par infrastruktūras 
attīstību, kuras visiem zemes gabalu īpašniekiem kopīgi ir jāatmaksā būvuzņēmējam: 
a) izmaksas par darbiem, kas noteikti 157. pantā, piemēram, ārējie vai iekšējie teritoriālās 
apvienošanas vai integrācijas darbi, kuri nepieciešami, lai ievērotu programmas 
pamatmērķus un mērķi uzraudzīt sabiedriskos infrastruktūras attīstības darbus no to 
pabeigšanas līdz brīdim, kad tos ir pieņēmusi pašvaldības iestāde. Tomēr būvuzņēmējs un 
īpašnieki ir tiesīgi saņemt kompensāciju par izmaksām, kuras radušās no piegādes tīklu 
paplašināšanas, ko veikuši uzņēmumi, kuri piedāvā pakalpojumu, bet ne par tām izmaksām, 
kas attiecas uz savienojumu darbību. Tas viss nav attiecināms uz noteikumiem par regulējumu 
attiecīgajam pakalpojumam. Jebkurā gadījumā tīkla paplašināšanas iekārtu vai sistēmu 
pieejamībai privātajiem piegādes uzņēmumiem, kas attīsta infrastruktūru, ir jābūt saskaņā ar 
tādu vienošanos ar būvuzņēmēju vai attiecīgo iestādi, kurā atspoguļoti kvalitātes, 
konkurētspējas un brīvas konkurences garantijas nosacījumi, ko jāņem vērā, izvēloties 
izplatīšanas tīkla saņēmēju, un kurā noteikts kompensācijas apmērs, kas minētajiem 
uzņēmumiem jāizmaksā par tādējādi iegūtajām priekšrocībām.

Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja un Spānijas varas iestāžu sniegto informāciju, Komisija 
uzskata, ka situācija Spānijā nav direktīvas par nošķiršanu pārkāpums. Turklāt aizdomu par 
dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu elektrības piegādes nozarē gadījumā Spānijas 
varas iestādes, kuru izdevums ir konkurences ievērošana, parādīja, ka tās bija gatavas rīkoties 
un sodīt uzņēmumus, kas šajā jomā ir izdarījuši pārkāpumus. 

Šajā posmā Komisijas rīcībā esošā informācija nav pietiekams pamats, lai tā uzsāktu 
izmeklēšanu.”


