THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Việc PSC Chấp Thuận Yêu Cầu Tăng Giá Của Pepco Lên
108.6 Triệu Đô Đến 2023 là Kinh Khủng và Gây Hại Cho
Người Tiêu Dùng Năng lượng
Ngày 4 Tháng 6 Năm 2021
Washington, DC -- Vào lúc sớm chiều hôm nay, Ủy ban Dịch vụ Công DC
(PSC) đã thông qua việc đóng góp bằng cách tăng giá 108.6 triệu đô cũng
như yêu cầu áp dụng sự tăng giá này từ Pepco qua một kế hoạch tăng giá
nhiều năm. Sự thông qua này của PSC gặp phải sự chống đối của mọi bên
liên quan đến việc này—OPC, Chính phủ Liên bang, Chính phủ Quận hạt,
Hiệp hội Cao ốc Căn hộ và Văn phòng Metropolitan Washington, và các
công đoàn—và sự chống đối của hàng trăm thành viên trong cộng đồng.
“Hành động của PSC vừa chưa có tiền lệ vừa gây thất vọng” Luật sư Nhân
dân Sandra Mattavous-Frye đã nói. “Chưa bao giờ mà Ủy ban này thông
qua một mức tăng giá hơn 100 triệu đô, chấp thuận đến 80% điều Pepco
đã yêu cầu. Giá tiền mà PSC đã thông qua hôm nay là quá nhiều và không
dựa vào lịch sử tăng giá và xảy ra vào một thời điểm không thể tồi tệ hơn
khi có quá nhiều khách hàng của Pepco đang tiếp tục gánh chịu hậu quả
tài chính do đại dịch COVID-19 gây ra. Thật lố bịch, dường như PSC đã
không màng đến sự lưu tâm của người tiêu dùng hoặc giải quyết những
khó khăn mà họ đang phải đối diện ngày nay.”
“Việc thông qua một chương trình tăng giá trong ba năm như vậy làm phức
tạp thêm những tổn hại đã có,” Luật sư Nhân dân nói tiếp. “Lịch sử tăng
giá không biện minh gì cho kế hoạch tăng giá nhiều năm này, và sự thông
qua của PSC sẽ chốt người dân của Quận hạt trong việc trả thêm tiền cho

Pepco dựa trên một đề xuất được đưa ra để bảo vệ công ty này và các cổ
đông của nó trên sự thua thiệt của khách hàng.”
Là một nhà quản lý dịch vụ tiện ích, các quyết định của PSC cần phải tuân
thủ luật pháp, hợp lý, và dựa trên bằng chứng về lịch sử tăng giá. Dựa trên
phần trình bày tại cuộc họp Ủy ban, OPC có những quan ngại sâu sắc rằng
Hiệu lệnh của PSC không đạt những tiêu chuẩn đó.
Trong giai đoạn đầu của tiến trình này, OPC đã đấu tranh mạnh mẽ để bảo
đảm rằng người tiêu dùng năng lượng nhận được điều họ xứng đáng có
và rằng Ủy ban này đưa ra quyết định dựa trên bề dày lịch sử của họ.
OPC sẽ tiếp tục những nỗ lực này trong giai đoạn tiếp theo của việc này.
Khi Hiệu lệnh này được tiết lộ, OPC sẽ xem xét kỹ lưỡng để bảo đảm rằng
bất kỳ phần nào của quyết định này mà không tuân thủ luật pháp, không
hợp lý, và không dựa trên bằng chứng về lịch sử tăng giá thì sẽ được đưa
ra ánh sáng và giải quyết trong đơn xin cứu xét.
“Khách hàng của Pepco xứng đáng hơn so với sự nhẫn tâm không màng
đến quyền lợi khách hàng của công ty này và Ủy ban,” Luật sư Nhân dân
đã nói. “Đó là lý do tại sao OPC là nơi nương náu của người tiêu dùng.”
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