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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0677/2009 af Maria Luise Rau, tysk statsborger, om det spanske 
elselskab Iberdrolas opkrævning af for høje afgifter uden klagemulighed

1. Sammendrag

Andrageren ejer en isoleret beliggende ejendom, som oprindelig ikke var tilsluttet 
hovednettet. Hun var derfor nødt til at installere en forbindelse til en transformer på grunden 
og indgik en aftale med Iberdrola, som har eneret i det pågældende område. Andrageren 
afkræves nu for høje afgifter, svarende til dem, der skal betales af en virksomhed, for levering 
af 600 W om måneden, mens forbruget kun udgør 100-500 W/måned. Andrageren har flere 
gange forgæves prøvet på at nå frem til en løsning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. september 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2009.

"Efter en analyse af andragendet vil Kommissionen gerne understrege, at følgende 
retsgrundlag er gældende:

Artikel 3, stk. 3, i direktiv 2003/54/EF1 af 26. juni 2003: "Medlemsstaterne sikrer, at alle 
privatkunder og, når medlemsstaterne anser det for hensigtsmæssigt, små virksomheder, 
nemlig virksomheder med under 50 ansatte og en årlig omsætning eller balance på højst 10 
mio. EUR, omfattes af en forsyningspligt, dvs. har ret til at få leveret elektricitet af en 
bestemt kvalitet til rimelige, let og klart sammenlignelige og gennemsigtige priser på deres 
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område. Medlemsstaterne kan for at sikre forsyningspligt med henblik herpå udpege en 
forsyningspligtig leverandør. Medlemsstaterne skal pålægge distributionsselskaberne en 
forpligtelse til at tilslutte kunderne til deres net i henhold til vilkår, betingelser og tariffer, 
som er fastlagt efter proceduren i artikel 23, stk. 2."

Artikel 23, stk. 5, i samme direktiv: "Enhver part, der ønsker at klage over en transmissions-
eller distributionssystemoperatør for så vidt angår de i stk. 1, 2 og 4 omhandlede spørgsmål, 
kan indbringe en klage for den regulerende myndighed, som i sin egenskab af 
tvistbilæggelsesmyndighed skal træffe en afgørelse inden to måneder efter modtagelsen af 
klagen."

Kommissionen vil derfor opfordre andrageren til at sende sit krav til nedenstående spanske 
reguleringsmyndighed, der fungerer som tvistbilæggelsesmyndighed og vil træffe afgørelse 
inden to måneder efter modtagelsen af klagen:

Comisión Nacional de Energía
Dirección de Relaciones Institucionales
C/ Alcalá, 47
28014 Madrid
Tlf: 91.432.96.00
Fax: 91.577.62.18
E-mail: dre@cne.es
http://www.cne.es/cne/Home"


