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THÔNG CÁO BÁO CHÍ
OPC Yêu cầu PSC Điều chỉnh Quyết định trong Vụ
việc về Mức giá của Pepco để Phản ảnh Thực tế
trong Hồ sơ, Sửa các Lỗi Pháp lý, và Bảo vệ Người
tiêu dùng khỏi Tổn hại trong Tương lai
Ngày 8 tháng 7 năm 2021

Washington, DC -- OPC hôm nay đã yêu cầu Ủy Ban Dịch Vụ Công DC
tái cân nhắc quyết định của họ trong việc ra lệnh thông qua Kế Hoạch
Giá Tiền Nhiều Năm có Tăng Cường và Điều Chỉnh (EMRP). EMRP có
Điều Chỉnh là một hình thức thiết lập giá dịch vụ điện rất khác. Trong
đơn đã nộp, OPC đã vạch ra vài điểm cho thấy Ủy Ban đã phạm những
lỗi về pháp lý trong việc thông qua cách tính giá mới của Pepco. Cụ thể,
Ủy Ban đã thông qua EMRP có Điều Chỉnh mà không dựa vào thực tế
trong hồ sơ và không cung cấp lý do thỏa đáng cho sự thông qua của
mình. Thêm vào đó, OPC đã yêu cầu Ủy Ban làm rõ quyết định của họ
dựa trên một số các vấn đề khác trong vụ việc này mà đã không giải
thích đầy đủ.
“Quyết định này là một bước lùi của Quận Columbia vì họ thông qua một
cách tính giá mới mà lại giảm đi việc giám sát quản lý việc tăng giá trong
tương lai, thậm chí đẩy thêm rủi rỏ về kinh tế sang người tiêu dùng, và
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không làm gì để thúc đẩy chương trình khí hậu của thành phố,” Luật Sư
Nhân Dân Sandra Mattavous-Frye đã nói.
“Quyết định này bỏ qua ý kiến của các bên khác trong việc phản đối đề
nghị về cách tính giá mới của Pepco và hầu như không chú ý đến tiếng
nói gần như đồng nhất của cộng đồng phản đối mạnh mẻ việc tăng giá
giữa thời điểm diễn ra đại dịch toàn cầu khi nhiều người tiêu dùng đang
chật vật để giành lại nền tảng tài chính của họ.
“Vụ việc này là một bước ngoặt quan trọng trong việc đưa ra các quy
định của Quận Columbia mà sẽ để lại những tác động tiêu cực đến cư
dân DC. Là Luật Sư Nhân Dân, Tôi thật thất vọng rằng Ủy Ban đã chọn
để đẩy mạnh kế hoạch của một công ty thay vì lợi ích của công chúng,"
Mattavous-Frye đã nói thêm.
Cô ta khuyến khích người tiêu dùng liên lạc với Ủy Ban càng sớm càng
tốt và yêu cầu PSC thay đổi quyết định của họ nhằm bác bỏ EMRP có
Điều Chỉnh, giải quyết chương trình khí hậu của thành phố, và bảo đảm
rằng bất kỳ sự tăng giá nào đều công bằng và hợp lý trong những thời
điểm khó khăn về tài chính này. Giờ đây Ủy Ban có cơ hội để điều chỉnh
quyết định của họ nhằm phục vụ người tiêu dùng dịch vụ điện trong
Quận được tốt hơn.
Trong khi OPC xem xét quyết định tái cân nhắc được kỳ vọng sẽ được
đưa ra trong mùa hè này của PSC, nếu Văn Phòng xác định rằng Ủy
Ban đã không giải quyết thấu đáo các lỗi về pháp lý, OPC có thể kháng
cáo vụ việc lên Tòa Phúc Thẩm Quận Columbia.
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