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Komisja Petycji

26.10.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0677/2009, którą złożyła Maria Luise Rau (Niemcy) w sprawie 
nadmiernych opłat pobieranych przez hiszpańskie przedsiębiorstwo energetyczne 
Iberdrola bez możliwości odwołania

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję jest właścicielką wyizolowanej posiadłości, która pierwotnie nie była 
podłączona do głównej sieci. Zmuszono ją do dokonania podłączenia do transformatora 
na swoim terenie i zawarła ona umowę z przedsiębiorstwem Iberdrola, mającym na tym 
obszarze pozycję monopolisty. Przedsiębiorstwo nałożyło nadmierne opłaty za dostawę 600W 
miesięcznie, jak gdyby chodziło o firmę, podczas gdy składająca petycję zużywa zaledwie 
100–150W miesięcznie. Kilkakrotnie próbowała zaradzić tej sytuacji, lecz bez powodzenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 września 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Po przeanalizowaniu przedmiotowej petycji Komisja pragnie zwrócić uwagę na następującą 
podstawę prawną:

 art. 3 ust. 3 dyrektywy 2003/54/WE1 z dnia 26 czerwca 2003 r.: „Państwa członkowskie 
zapewniają wszystkim odbiorcom będącym gospodarstwami domowymi, a także, gdzie 
państwa członkowskie uznają to za stosowne, małym przedsiębiorstwom (mianowicie 
przedsiębiorstwom zatrudniającym mniej niż 50 osób i mającym obrót roczny lub bilans 

                                               
1 Dz.U. L 176 z 15.7.2003, s. 37–56.
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nieprzekraczający 10 milionów EUR), prawo do korzystania z usługi powszechnej, 
to znaczy z prawa do dostaw energii elektrycznej o określonej jakości na ich terytorium 
w rozsądnych cenach, łatwo i wyraźnie porównywalnych i przejrzystych. Dla zapewnienia 
usługi powszechnej państwa członkowskie mogą wyznaczyć dostawcę awaryjnego. Państwa 
członkowskie nakładają na spółki dystrybucyjne obowiązek przyłączania odbiorców 
do ich sieci na warunkach i według taryf ustalonych zgodnie z procedurą przewidzianą 
w art. 23 ust. 2.”

 art. 23 ust. 5 tejże dyrektywy: „Każda ze stron zgłaszających skargę na operatora systemu 
przesyłowego lub dystrybucyjnego odnoszącą się do zagadnień wymienionych 
w ust. 1, 2 i 4 może złożyć skargę do organu regulacyjnego, który, działając jako organ 
rozjemczy, wydaje decyzję w terminie dwóch miesięcy od otrzymania skargi”.

A zatem Komisja pragnie wezwać składającą petycję do złożenia wniosku do wskazanego 
poniżej hiszpańskiego organu regulacyjnego, który, działając jako organ rozjemczy, wydaje 
decyzję w terminie dwóch miesięcy od otrzymania skargi:
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