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Comisia pentru petiţii

26.10.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0677/2009, adresată de Maria Luise Rau, de cetăţenie germană, privind 
taxele excesive aplicate de compania spaniolă de electricitate, Iberdrola, fără 
posibilitatea introducerii unei căi de atac

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul deţine o proprietate izolată, care iniţial nu a fost conectată la reţeaua principală. 
Acesta a fost obligat să instaleze o conexiune cu un transformator pe proprietatea sa şi a 
încheiat un contract cu Iberdrola, care deţine o poziţie de monopol în regiune. Petiţionarului i 
se percep acum taxe excesive, ca şi cum ar fi o companie, pentru o aprovizionare de 600 W pe 
lună, în timp ce acesta consumă 100-150 W/lună. A încercat în repetate rânduri să remedieze 
situaţia, fără succes însă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 septembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

În urma analizării petiţiei, Comisia doreşte să sublinieze următorul temei juridic:

 articolul 3 alineatul (3) din Directiva 2003/54/CE1 din 26 iunie 2003: „Statele membre 
garantează că toți consumatorii casnici și, atunci când consideră adecvat, micile 
întreprinderi (adică întreprinderile cu mai puțin de 50 de salariați și o cifră de afaceri anuală 
sau un bilanț care nu depășește 10 milioane de euro) beneficiază de serviciile universale, și 
anume de dreptul de a li se furniza, pe teritoriul lor, energie electrică de o calitate bine 
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definită, la prețuri rezonabile, ușor și clar comparabile și transparente. Pentru a se asigura 
furnizarea de servicii universale, statele membre pot numi un furnizor de ultimă instanță. 
Statele membre impun întreprinderilor de distribuție obligația de a conecta consumatorii la 
rețeaua lor, în baza unor condiții și tarife stabilite în conformitate cu procedura definită la 
articolul 23 alineatul (2)”;

 articolul 23 alineatul (5) din aceeaşi directivă: „Orice parte care depune plângere împotriva 
unui operator de rețele de transport sau de distribuție cu privire la aspectele menționate la 
alineatele (1), (2) și (4) se poate adresa autorității de reglementare care, acționând ca 
autoritate de soluționare a litigiului, ia o decizie în termen de două luni de la data primirii 
plângerii”.

Prin urmare, Comisia doreşte să invite petiţionarul să prezinte plângerea sa următoarei 
autorităţi de reglementare spaniole, care, acționând ca autoritate de soluționare a litigiului, ia 
o decizie în termen de două luni de la data primirii plângerii:
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