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Betreft: Verzoekschrift 677/2009, ingediend door Maria Luise Rau (Duitse nationaliteit), 
over de buitengewoon hoge tarieven van het Spaanse elektriciteitsbedrijf 
Iberdrola zonder de mogelijkheid om hiertegen bezwaar aan te tekenen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster heeft een geïsoleerde woning die in eerste instantie niet op het hoofdnet was 
aangesloten. Op het terrein werd een aansluiting op een transformator aangelegd en er is een 
contract met het bedrijf Iberdrola afgesloten, dat in haar gebied een monopoliepositie 
bekleedt. Er wordt haar een zeer hoog bedrijventarief aangerekend voor een hoeveelheid 
energie van 600W per maand, terwijl zij in werkelijkheid 100 à 150W per maand verbruikt. 
Zij heeft herhaaldelijk, maar tevergeefs getracht aan deze situatie een einde te maken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 september 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009.

Na een analyse van het verzoekschrift wil de Commissie de volgende rechtsbasis
onderstrepen:

- Artikel 3, lid 3 van Richtlijn 2003/54/EG1 van 26 juni 2003: “De lidstaten waarborgen dat 
alle huishoudelijke afnemers en, indien zij dat dienstig achten, kleine ondernemingen, 
namelijk ondernemingen die minder dan 50 personen in dienst hebben en een jaaromzet of 
een financiële balans van ten hoogste 10 miljoen EUR, aanspraak kunnen maken op 

                                               
1 PB L 176 van 15.7.2003, blz. 37-56.
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universele dienstverlening, dat wil zeggen het recht op levering van elektriciteit van een 
bepaalde kwaliteit tegen redelijke, eenvoudig en duidelijk vergelijkbare en doorzichtige 
prijzen op hun grondgebied. Om de universele dienstverlening te waarborgen, kunnen de 
lidstaten een noodleverancier aanwijzen. De lidstaten verplichten distributiebedrijven om 
afnemers op hun netwerk aan te sluiten overeenkomstig de voorwaarden en tarieven die zijn 
vastgesteld volgens de procedure van artikel 23, lid 2”.

- Artikel 23, lid 5 van dezelfde richtlijn: “Partijen die een klacht hebben tegen de beheerder 
van een transport- of distributienet over de in de leden 1, 2 en 4 bedoelde aangelegenheden, 
kunnen de klacht voorleggen aan de regelgevende instantie die, fungerend als 
geschillenbeslechtingsinstantie, binnen twee maanden na ontvangst van de klacht een 
beslissing neemt”.

De Commissie nodigt indienster bijgevolg uit om haar klacht in te dienen bij de volgende 
Spaanse regelgevende instantie die, fungerend als geschillenbeslechtingsinstantie, binnen 
twee maanden na ontvangst van de klacht een beslissing neemt:
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