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Temats: Lūgumraksts Nr. 0677/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Maria Luise 
Rau, par pārmērīgi lieliem tarifiem, ko Spānijas elektroenerģijas uzņēmums 
Iberdrola piemēro bez iespējas tos pārsūdzēt

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējai pieder atsevišķs īpašums, kas sākotnēji nebija pievienots 
galvenajam energotīklam. Tāpēc viņai īpašumā bija jāuzstāda pieslēgums ar transformatoru, 
un viņa noslēdza līgumu ar uzņēmumu Iberdrola, kuram šajā nozarē ir monopolstāvoklis. 
Viņai tiek piemērotas pārāk augsta maksa, it kā viņai piederētu uzņēmums, par 600 W lielu 
elektroenerģijas pievadu mēnesī, lai gan viņa patērē tikai 100–150 W mēnesī. Viņa ir vairākas 
reizes mēģinājusi šo situāciju mainīt, taču bez panākumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 24. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Pēc lūgumraksta analīzes Komisija vēlas norādīt uz šādu tiesisko pamatu:

 2003. gada 26. jūnija Direktīvas 2003/54/EK1 3. panta 3. punkts: „Dalībvalstīm jānodrošina 
tas, ka visi mājsaimniecību patērētāji un, ja dalībvalstis uzskata par vajadzīgu, mazie 
uzņēmumi (t. i., uzņēmumi, kuros strādā mazāk par 50 darbiniekiem un kuru gada 
apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus eiro), var saņemt universālo pakalpojumu, 
kas ietver tiesības saņemt konkrētas kvalitātes elektroenerģijas piegādi savā teritorijā par 
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saprātīgām, viegli un skaidri salīdzināmām un pārredzamām cenām. Lai nodrošinātu 
universālā pakalpojuma sniegšanu, dalībvalstis var norādīt galējo piegādātāju. Dalībvalstis 
uzliek sadales uzņēmumiem pienākumu pievienot patērētājus to tīklam saskaņā ar 
noteikumiem, nosacījumiem un tarifiem, kas noteikti atbilstīgi 23. panta 2. punktā 
paredzētajai procedūrai.”

 Tās pašas direktīvas 23. panta 5. punkts: „Visas personas, kam ir sūdzības par pārvades vai 
sadales sistēmas operatoru sakarā ar 1., 2. un 4. punktā minētajiem jautājumiem, var iesniegt 
sūdzību pārvaldes iestādei, kas, rīkojoties kā strīdu izšķiršanas iestāde, pasludina lēmumu 
divos mēnešos pēc sūdzības saņemšanas.”

Tādējādi Komisija vēlas aicināt lūgumraksta iesniedzēju iesniegt prasību šajā Spānijas 
regulējošajā varas iestādē, kam, rīkojoties kā strīdu izšķiršanas varas iestādei, jāpasludina 
lēmums divos mēnešos pēc sūdzības saņemšanas:
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