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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0677/2009, внесена от Maria Luise Rau, с германско гражданство, 
относно прекомерно високите тарифи, заплащани на испанската 
електрическа компания Iberdrola, без възможност за обжалване

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията притежава изолиран имот, който първоначално не е бил 
свързан към основната електропреносна мрежа. По този начин тя е била задължена да 
инсталира връзка с трансформатор в своя имот и се е обърнала към Iberdrola, която има 
монопол в тази област. Тя плаща прекомерно високи суми, по тарифи за фирми, за 
доставка на 600 W на месец, докато ползва едва 100-150 W на месец. Тя се е опитала 
нееднократно да обжалва, но без успех.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 септември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

След анализ на петицията, Комисията би искала да наблегне върху следното правно 
основание:

 Член 3, параграф 3 от Директива 2003/54/ЕО1 от 26 юни 2003 г.: „Държавите-членки 
трябва да гарантират, че всички битови потребители и където държавите-членки 
смятат за подходящо, малки предприятия (а именно предприятия с по-малко от 50 
наети служители и годишен оборот или балансов отчет, който не надвишава 10 
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милиона евро) се ползват от правото на всеобщо обслужване, което представлява 
правото на получаване на електроенергия с определено качество в рамките на тяхната 
територия при разумни, лесно и ясно съпоставими и прозрачни цени. За осигуряване 
на предоставянето на всеобщо обслужване държавите-членки може да назначат 
доставчик от последна инстанция. Държавите-членки трябва да наложат на 
разпределителните дружества задължение да присъединяват клиенти към своята 
мрежа при условия и тарифи, определени в съответствие с процедурата, предвидена в 
член 23, параграф 2.“

 Член 23, параграф 5 от същата директива: „Страна, която има оплакване срещу 
оператор на преносна или разпределителна мрежа по отношение на въпросите, 
посочени в параграфи 1, 2 и 4, може да отнесе жалбата към регулаторния орган, 
който, действайки като орган за решаване на спорове, трябва да издаде решение в 
срок от два месеца след получаване на жалбата.“.

Поради това Комисията би искала да прикани вносителката на петицията да отнесе 
искането си до следния испански регулаторен орган, който, действайки като орган за 
разрешаване на спорове, трябва да издаде решение в срок от два месеца след 
получаване на жалбата:

Comisión Nacional de Energía
Dirección de Relaciones Institucionales
C/ Alcalá, 47
28014 Madrid
Тел.: 91.432.96.00
Факс: 91.577.62.18
Ел. поща: dre@cne.es
http://www.cne.es/cne/Home


