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Dotyczy: Petycji 0857/2006, którą złożył Francisco Murcia Puchades (Hiszpania) 
w sprawie nadużycia pozycji dominującej i naruszenia zasad wolnej 
konkurencji w hiszpańskim sektorze dystrybucji elektryczności kosztem 
spółek deweloperskich i konsumentów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, przewodniczący Federacji Spółek Deweloperskich i Specjalistów 
ds. Planowania Miejskiego w Walencji, sprzeciwia się nadużywaniu pozycji dominującej 
przez spółkę Iberdrola SA, dostawcę energii dla Walencji, co ma związek ze zmianą 
właściwego przedmiotowo prawa, czyli królewskiego dekretu 1955/2000, który wszedł 
w życie między marcem a grudniem 2005 r., uniemożliwiając w praktyce spółkom 
deweloperskim dokonanie wyboru pomiędzy dwoma konkurującymi ze sobą firmami. 
Ponadto muszą oni, jak twierdzą, pokryć koszty infrastruktury elektrycznej koniecznej dla 
nowych domów, a następnie przekazać tę infrastrukturę przedsiębiorstwom posiadającym 
koncesje na dostawę elektryczności, nie uzyskując z tego tytułu żadnej rekompensaty 
(przerwanie systemu „zbiorowej dystrybucji”). Składający petycję przekonuje 
w szczególności, że nowe ramy prawne wprowadzone na podstawie dyrektywy 2003/54/WE 
z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnych zasad wewnętrznego rynku elektryczności 
tworzą prawny i funkcjonalny rozdział (ten ostatni jest obowiązkowy od dnia 1 lipca 2004 r.) 
operatorów systemów przekaźnikowych i osób zarządzających przedsiębiorstwami z sektora 
elektryczności odpowiedzialnych za dystrybucję i dostawy elektryczności. Obecnie okazuje 
się, że Hiszpania nie przyjęła aktów prawnych niezbędnych dla wprowadzenia przepisów 
przedmiotowej dyrektywy, co hamuje liberalizację sektora ze szkodą dla przedsiębiorstw 
z pozostałych państw członkowskich i narusza artykuł 82 i 86 ustęp 1 traktatu WE. Federacja 
Spółek Deweloperskich utrzymuje, że wynikająca stąd sytuacja monopolu bezpośrednio 
szkodzi końcowym odbiorcom oraz ma wpływ nie tylko na omawiany region, lecz również 
na sektor dostaw energii elektrycznej i w innych państwach członkowskich, w tym w Irlandii, 
Polsce, Francji i Belgii. Składający petycję zwraca się o podjęcie działań do Unii Europejskiej 
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i Komisji Petycji, która powinna wszcząć postępowanie wraz z następnym ustalającym stan 
faktyczny wyjazdem do Walencji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 marca 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 października 2007 r.

Przedmiotowa petycja dotyczy ewentualnego nadużycia pozycji dominującej przez spółkę 
Iberdrola i naruszenia zasad wolnej konkurencji w dziedzinie dystrybucji energii elektrycznej 
w Hiszpanii.

Komisja otrzymała już jedną skargę dotyczącą zgodności hiszpańskich przepisów (dekret 
1955/2000 z późniejszymi zmianami) z dyrektywą 2003/54/WE1. Przeprowadziła pierwszą 
ocenę zgodności w celu ustalenia, czy fakt, że firmy deweloperskie muszą ponosić koszty 
sprzętu elektroinstalacyjnego jest zgodny z dyrektywą, a w szczególności jej art. 3 
dotyczącym usługi powszechnej. Komisja stwierdziła, że przepisy stosowane w Hiszpanii nie 
są sprzeczne z dyrektywą i zamierza umorzyć postępowanie w sprawie tej skargi.

Jednocześnie Komisja wszczęła przeciwko Hiszpanii dwa postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, związane z wdrażaniem dyrektywy 
2003/54/WE. Chodzi o postępowanie dotyczące braku transpozycji (Trybunał 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, do którego się zwrócono, w najbliższym czasie 
wyda orzeczenie w tej sprawie) oraz postępowanie dotyczące niewłaściwego stosowania. 
W przypadku tego ostatniego, które jest przedmiotem uzasadnionej opinii, Komisja uważa, że 
system uregulowanych taryf stosowany w Hiszpanii w odniesieniu do dystrybucji energii 
elektrycznej dla przedsiębiorstw jest niezgodny z art. 3 dyrektywy.

Komisja została jednak poinformowana o tym, że parlament hiszpański jest w trakcie 
przyjmowania projektu ustawy, której postanowienia mogą zakończyć transpozycję 
dyrektywy i znieść aktualny system regulowanych cen elektryczności dla przedsiębiorstw.

Podsumowując, Komisja uważa, że podjęła już działania konieczne, aby wzmocnić 
konkurencję na hiszpańskim rynku energii elektrycznej. Jest jednak gotowa udzielić Komisji 
Petycji PE wszelkich dodatkowych wyjaśnień.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Zgodnie z tym do czego się zobowiązała na posiedzeniu Komisji Petycji w grudniu 2007 r.,
Komisja Europejska skierowała do władz hiszpańskich pismo w celu otrzymania wyjaśnień 
odnośnie do rynku dystrybucji energii elektrycznej w tym kraju. Hiszpania udzieliła 
odpowiedzi w październiku zeszłego roku.

                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad 
rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE, Dz.U. L 176 z 15.7.2003 
s. 0037 – 0056.
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Sieci dystrybucji energii elektrycznej mają charakter naturalnego monopolu, ponieważ ich
dublowanie na tym samym obszarze byłoby nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. 
Charakter naturalnego monopolu danej działalności wiąże się z przepisami na szczeblu 
europejskim dotyczącymi dostępu stron trzecich do sieci, które zostały przetransponowane do 
prawa hiszpańskiego. Hiszpańskiemu regulatorowi, Krajowej Komisji ds. Energii (Comisión 
Nacional de Energía (CNE)), powierzono zadanie rozwiązywania sporów dotyczących 
dostępu do sieci. CNE wielokrotnie skorzystała z tego uprawnienia.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy 54/1997 z dnia 27 listopada dotyczącej sektora energii 
elektrycznej do zadań regionów autonomicznych – Comunidades Autónomas (CCAA) –
należy uregulowanie prawa dostępu i prawa do przyłączenia do sieci oraz nadawanie dalszego 
biegu wnioskom o dostawę energii skierowanym przez użytkowników. Do kompetencji 
CCAA należy również rozstrzyganie sporów dotyczących warunków przyłączenia do sieci 
dystrybucyjnej, umów na dostawy po cenach regulowanych czy dostępu do sieci, jak również 
rachunków z tym związanych.

CNE zajmowała się kilkoma skargami w związku z prawdopodobnym nadużywaniem pozycji 
dominującej w odniesieniu do dostępu stron trzecich do sieci. Równocześnie nad 
przestrzeganiem prawa konkurencji w Hiszpanii czuwają odpowiednie organy ochrony
konkurencji. Tribunal de Defensa de la Competencia (sąd ds. ochrony konkurencji) nałożył 
karę w wysokości 900 000 euro na przedsiębiorstwo dystrybucyjne za nadużywanie pozycji 
dominującej na pokrewnym rynku instalatorskim.

W art. 168 ust. 1 lit. a) ustawy 16/2005 Urbanistica Valenciana – LUV znajduje się 
odniesienie do potrzeby zapewnienia warunków wolnej konkurencji w celu wyznaczenia 
cesjonariusza („cesionario”) infrastruktury. W każdym przypadku koszty rozbudowy sieci 
elektrycznej są w dużej mierze pokrywane przez właściciela terenu, a nie przez spółki 
deweloperskie. Dzieje się tak, ponieważ koszty te są zaliczane do kosztów urbanizacji
(„cargas de urbanizacion”), którymi – zgodnie z art. 168 – spółka deweloperska obciąża 
właściciela terenu.

Artykuł 168. Koszty urbanizacji. 1. Za koszty urbanizacji uznaje się opłaty, które wszyscy 
właściciele muszą wspólnie ponieść na rzecz dewelopera: a) koszty robót, o których mowa 
w art. 157, takie jak szczegółowe roboty służące przyłączeniu i włączeniu obszaru, zewnętrzne 
i wewnętrzne, niezbędne do tego, aby zrealizować istotne cele zawarte w programie prac,
oraz koszty utrzymania urbanizacyjnych robót publicznych od momentu ich ukończenia do 
odebrania przez organ administracji miejskiej. Jednakże deweloper i właściciele mają prawo 
do przeniesienia kosztów poniesionych na rozbudowę infrastruktury technicznej na 
dostawców usługi, oprócz kosztów odpowiadających za wykonanie właściwego przyłączenia 
w celu uruchomienia systemu. Wszystko to pozostaje bez uszczerbku dla przepisów 
ustanowionych w szczególności na mocy uregulowań dotyczących danej usługi. W każdym 
wypadku przekazanie do dyspozycji prywatnym dostawcom mediów rozbudowanej sieci 
instalacji technicznych i kanalizacyjnych, jako wynik działania urbanistycznego, podlega 
umowie zawieranej z deweloperem lub z właściwym organem administracji, w której 
ustanawia się warunki gwarantujące jakość, konkurencyjność i wolną konkurencję przy 
wyznaczaniu cesjonariusza sieci dystrybucyjnej, a także opłaty pobierane od wyżej 
wymienionych dostawców za korzyści, które w ten sposób czerpią.
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Biorąc pod uwagę fakty opisane odpowiednio przez składającego petycję i władze 
hiszpańskie, Komisja uważa, że sytuacja w Hiszpanii nie ma znamion naruszenia dyrektywy 
w odniesieniu do rozdziału dystrybucji. Ponadto w przypadku podejrzenia nadużycia pozycji 
dominującej w sektorze dystrybucji energii elektrycznej władze hiszpańskie odpowiedzialne 
za ochronę konkurencji wykazały się gotowością do podjęcia działań i ukarania winnych 
przedsiębiorstw.

Na tym etapie informacje, którymi dysponuje Komisja, nie stanowią uzasadnienia dla 
wszczęcia przez nią dochodzenia.


