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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0677/2009, της Maria Luise Rau, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
υπερβολικές χρεώσεις από την ισπανική εταιρεία ηλεκτρισμού Iberdrola, χωρίς 
δυνατότητα προσφυγής

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα είναι ιδιοκτήτρια ενός απομονωμένου ακινήτου που αρχικά δεν ήταν 
συνδεδεμένο με το ηλεκτρικό δίκτυο. Υποχρεώθηκε να εγκαταστήσει μια σύνδεση με 
μετασχηματιστή και συμβλήθηκε με την Iberdrola, η οποία διαθέτει μονοπωλιακά 
δικαιώματα στην περιοχή. Η εταιρεία αυτή της χρεώνει υπερβολική τιμή, που αντιστοιχεί σε 
600W τον μήνα, σαν να επρόκειτο για επιχείρηση, παρότι εκείνη καταναλώνει μόλις 
150W / μήνα. Έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να διορθώσει την κατάσταση, αλλά χωρίς 
αποτέλεσμα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Σεπτεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Κατόπιν αναλυτικής εξέτασης της παρούσας αναφοράς, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει 
τα ακόλουθα νομικά στοιχεία:

Άρθρο 3, παράγραφος 3, της οδηγίας 2003/54/ΕΚ1 της 26ης Ιουνίου 2003: Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι όλοι οι οικιακοί πελάτες και, όπου κρίνεται σκόπιμο από τα κράτη μέλη, 
οι μικρές επιχειρήσεις (ήτοι οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 

                                               
1 ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 37-56.
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εργαζόμενους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 
10 εκατομμύρια EUR) απολαύουν της καθολικής υπηρεσίας, δηλαδή του δικαιώματος να 
προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριμένης ποιότητας εντός του εδάφους τους σε 
λογικές, εύκολα και άμεσα συγκρίσιμες και διαφανείς τιμές. Για να διασφαλίσουν την 
παροχή καθολικής υπηρεσίας, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να καθορίσουν έναν 
ύστατο προμηθευτή. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στις εταιρείες διανομής την υποχρέωση 
σύνδεσης των πελατών με το δίκτυό τους υπό όρους, προϋποθέσεις και τιμολόγια που 
καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23, παράγραφος 2.

Άρθρο 23, παράγραφος 5, της ίδιας οδηγίας: «Οποιοδήποτε μέρος έχει να υποβάλει 
καταγγελία κατά διαχειριστών δικτύου μεταφοράς ή διανομής όσον αφορά τα ζητήματα 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 4, μπορεί να υποβάλλει την καταγγελία στη 
ρυθμιστική αρχή, η οποία, ενεργώντας ως αρχή επίλυσης των διαφορών, εκδίδει απόφαση 
εντός περιόδου δύο μηνών από τη στιγμή της παραλαβής της καταγγελίας».

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτρέπει την αναφέρουσα να υποβάλει την καταγγελία της στην 
κάτωθι ισπανική ρυθμιστική αρχή, η οποία, ενεργώντας ως αρχή επίλυσης διαφορών, θα 
εκδώσει σχετική απόφαση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την παραλαβή της καταγγελίας:
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