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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

26.10.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0677/2009 dėl itin didelių Ispanijos elektros įmonės „Iberdrola“
reikalaujamų mokesčių nesuteikiant galimybės prašyti kompensacijos, kurią 
pateikė Vokietijos pilietė Maria Luise Rau

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai priklauso izoliuota nuosavybė, kuri iš pat pradžių nebuvo prijungta prie 
pagrindinio tinklo. Todėl ji buvo priversta savo nuosavybėje įsirengti ryšį su 
transformatoriumi ir sudarė sutartį su įmone „Iberdrola“, kuri šiame regione turi monopoliją. 
Dabar reikalaujama, kad ji mokėtų itin didelius mokesčius, lyg ji būtų įmonė, kuriai tiekiama 
600 W per mėnesį, o ne 100–150 W per mėnesį, kiek ji iš tikrųjų suvartoja. Ji kelis kartus 
bandė taisyti padėtį, tačiau nesėkmingai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„Išnagrinėjusi peticiją Komisija norėtų pabrėžti šį teisinį pagrindą:

 2003 m. birželio 26 d. Direktyvos 2003/54/EB1 3 straipsnio 3 dalis: „Valstybės narės 
užtikrina, kad visiems namų ūkio vartotojams ir, kai valstybės narės mano, kad to reikia –
mažosioms įmonėms (t.y. įmonėms, kuriose dirba mažiau kaip 50 darbuotojų, o metinė 
apyvarta arba balansas neviršija 10 milijonų eurų), būtų teikiamos universaliosios
paslaugos, t.y. kad jos turėtų teisę savo teritorijoje gauti nustatytos kokybės elektros 
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energiją už protingą, lengvai ir aiškiai palyginamą ir skaidrią kainą. Siekdamos garantuoti 
universaliųjų paslaugų teikimą, valstybės narės gali paskirti tiekėją, į kurį galima kreiptis 
kraštutiniu atveju. Valstybės narės įpareigoja paskirstymo bendroves prijungti vartotojus 
prie savo tinklo 23 straipsnio 2 dalyje pateikta tvarka nustatytomis sąlygomis ir taikant tame 
straipsnyje pateikta tvarka nustatytus tarifus.“

 Tos pačios direktyvos 23 straipsnio 5 dalis: „Bet kuri šalis, nepatenkinta perdavimo ar 
paskirstymo sistemos operatoriaus veiksmais, susijusiais su 1, 2 ir 4 dalyse minėtais 
klausimais, gali paduoti skundą reguliavimo institucijai, kuri, veikdama kaip ginčų
sprendimo institucija, priima sprendimą per du mėnesius nuo skundo gavimo dienos.“

Todėl Komisija norėtų peticijos pateikėją paraginti pateikti skundą toliau nurodytai Ispanijos 
reguliavimo institucijai, kuri, veikdama kaip ginčų sprendimo institucija, priima sprendimą 
per du mėnesius nuo skundo gavimo dienos:

Comisión Nacional de Energía
Dirección de Relaciones Institucionales
C/ Alcalá, 47
28014 Madrid
Tel. 91.432.96.00
Faks. 91.577.62.18
E. paštas: dre@cne.es
http://www.cne.es/cne/Home“


