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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Maria Luise Rau, német állampolgár által benyújtott 0677/2009. számú petíció az 
Iberdrola spanyol áramszolgáltató által jogorvoslati lehetőség nélkül kivetett 
túlzott mértékű díjakról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy elszigetelt, a fő elektromos hálózatra eredetileg nem csatlakoztatott 
ingatlan tulajdonosa. Következésképpen kénytelen volt a birtokukon található 
transzformátorral csatlakozni a hálózatra, és kapcsolatba lépett az Iberdrola nevű céggel, 
amely monopolhelyzetben van ezen a területen. A petíció benyújtójára jelenleg túlzott
mértékű, vállalatokra érvényes, havi 600 W-os ellátásra vonatkozó díjat vetnek ki, miközben 
havonta mindössze 100–150 W-ott fogyasztanak. Többször próbálták orvosolni a helyzetet, 
de nem jártak sikerrel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. szeptember 24. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.

A petíció elemzését követően a Bizottság a következő jogalapot szeretné hangsúlyozni:

 a 2003. június 26-i 2003/54/EK irányelv1 3. cikkének (3) bekezdése: „A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy minden háztartási fogyasztó, és ahol a tagállamok 
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szükségesnek tartják, a kisvállalkozások is (nevezetesen azok a vállalkozások, 
amelyek 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztatnak, és éves forgalmuk vagy 
mérlegfőösszegük nem haladja meg a 10 millió eurót) egyetemes szolgáltatásban 
részesüljenek, azaz a tagállam területén belül joguk legyen a meghatározott minőségű 
villamos energiával való ellátásra, méltányos, könnyen és tisztán összehasonlítható, 
átlátható árakon. Az egyetemes szolgáltatás biztosítása érdekében a tagállamok a 
fogyasztók ellátására kijelölhetnek egy végső menedékes szolgáltatót. A tagállamok 
arra kötelezik az elosztóvállalkozásokat, hogy fogyasztóikat hálózatukba a 23. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően meghatározott módon, 
feltételek mellett és tarifák alapján bekapcsolják.”

 Ugyanezen irányelv 23. cikkének (5) bekezdése: „Bármely, egy átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetővel szemben panasszal élő fél az (1), (2) és (4) 
bekezdésben említett kérdésekkel kapcsolatos panaszait a szabályozó hatósághoz 
nyújthatja be, amely az ügyben vitarendező hatóságként eljárva a panasz beérkezését 
követő két hónapon belül döntést hoz.”

A Bizottság ezért szeretné felkérni a petíció benyújtóját, hogy tegyen panaszt a következő 
spanyol szabályozó hatóságnál, amely az ügyben vitarendező hatóságként eljárva a panasz 
beérkezését követő két hónapon belül döntést hoz:
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