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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.11.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0614/2009, внесена от Stela Velichi, с германско гражданство, 
относно нейните проблеми с белгийския доставчик на газ и 
електроенергия „Lampiris“ и неговата незадоволителна политика 
спрямо клиентите

1. Резюме на петицията

Вносителката описва проблемите, които е срещнала с белгийския доставчик на газ и 
електроенергия „Lampiris“. Първоначално Lampiris й изпратили общ договор за двете 
услуги, след което тя поискала два отделни договора за снабдяването с газ и 
електроенергия. В отговор на това Lampiris незабавно спрели електроснабдяването на 
вносителката. Вносителката подчертава също така, че сметките, издавани от Lampiris, 
са неясни и непълни, че е възможно да се контактува с Lampiris само по телефона по 
скъпа платена линия. Тъй като тя смята, че Lampiris са проявили сериозно незачитане 
на приложимите принципи за защита на правата на потребителите, вносителката, която 
е самотна майка и безработна, призовава Европейския парламент да се намеси, за да 
гарантира, че електроснабдяването й ще бъде възстановено незабавно.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 септември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

Европейската комисия се свърза с дружеството Lampiris, което й съобщи, че 
вносителката на петицията дължи сумата от 4 252,94 евро, в която е включена и 
сметката за октомври 2009 г. 
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Предвид размера на неплатените от вносителката на петицията суми, и с правото, което 
му предоставят действащите разпоредби в такива случаи, дружеството Lampiris е 
намалило силата на тока до 6 ампера, което позволява да се ползва осветление, но не и 
да се покрият всички нужди на потребителя.

Освен това, от документите по случая става ясно, че вносителката на петицията се 
ползва от услугите на юрисконсулт, който по всяка вероятност се занимава с 
предоговарянето на дълговете ѝ с нейните кредитори, сред които е и дружеството
Lampiris.

Заключение

Предвид факта, че вносителката на петицията вече разполага със съветник, той трябва 
да е в състояние да договори разсрочване на плащанията с въпросното дружество. 
Белгийското законодателство предвижда социални тарифи за най-уязвимите лица. 
Документите по случая може също така да бъдат предоставени на белгийския 
федерален омбудсман по въпросите на енергетиката, който встъпи в длъжност на 1
септември 2009 г.

В посочения от вносителката на петицията случай не беше установено неизпълнение на 
правото на Общността.


