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Pepco Muốn Tăng Giá Lớn nhất trong nhiều Thập kỷ
Luật sư Nhân dân (People’s Counsel) Hứa hẹn Phân tích Nghiêm ngặt... Đồng thời
Thành lập Nhóm Giám sát Sáp nhập
Th đô Washington, D.C. – Trong một v kiện ngày hôm nay lên y ban Dịch v Công cộng (Public
Service Commission), Pepco đã yêu cầu một khoản tăng giá 85,5 triệu đô Mỹ cho khách hàng ở Quận
Columbia (District of Columbia). Theo Luật sư Nhân dân Sandra Mattavous-Frye, đây là v về tăng
giá lớn nhất mà Pepco từng đệ đơn trong suốt sự hợp tác nhiều thập kỷ qua với Văn phòng Luật sư
Nhân dân. “Văn phòng Luật sư Nhân dân (OPC) sẽ thận trọng xem xét việc đệ đơn lớn này để đảm
bảo rằng bất kỳ việc tăng giá nào chỉ là dựa trên các chi phí cần thiết để duy trì hoạt động và không
phải các chi phí liên quan đến việc sáp nhập lâu dài c a Exelon với Pepco,” Mattavous-Frye nói.
Nếu sự tăng giá 85,5 triệu đô Mỹ được chấp thuận, thì hoá đơn trung bình hàng tháng c a các hộ dân cư
sẽ tăng khoảng 4,36 đô Mỹ hoặc 5,25% một tháng. Trong khi Pepco đã cam kết là khách hàng không
phải trả bất kỳ khoản tăng giá nào từ v việc này cho đến năm 2019, nhưng không có gì đảm bảo rằng
y ban sẽ đồng Ủ với yêu cầu này, đặc biệt là từ khi y ban đã hoàn toàn bác bỏ một điều khoản tương
tự trong lệnh c a y ban về việc phê duyệt sự sáp nhập.
Từ năm 2006, Pepco đã nhận được gần 96 triệu đô Mỹ trong bốn v tăng giá. Là bên biện hộ theo luật
pháp cho khác hàng ở Quận, nhiệm v c a Văn phòng Luật sư Nhân dân (OPC) là cố gắng giữ mức
tăng giá thấp nhất có thể, đảm bảo sự tin cậy, thông báo về v việc và hướng dẫn khách hàng về các cơ
hội khiếu nại lên y ban.
“Một điều đáng báo động hiện nay là xu hướng chi phí sinh hoạt và nhà ở trong Quận đã gia tăng
khoảng cách giữa người giàu và người nghèo,” Mattavous-Frye cho hay. “Những xu hướng này đòi
hỏi Văn phòng Luật sư Nhân dân (OPC) phải cố gắng thực hiện nghĩa v bảo vệ người dân trong Quận
tại mỗi phường và với mỗi v tăng giá. Chúng tôi phải chống lại những đơn vị đưa ra quyết định trong
việc áp đặt các chính sách tùy tiện và vô cảm đối với
những người dân tiêu dùng hàng ngày.”
(Tiếp)
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Mặt khác, Văn phòng Luật sư Nhân dân (OPC) vẫn tiếp t c tập trung trong việc bảo đảm tất cả các
quyền lợi đã hứa hẹn trong việc hiện thực hóa việc sáp nhập. Để đạt được điều đó, Văn phòng Luật
sư Nhân dân (OPC) đã thành lập Nhóm Giám Sát Sáp nhập để giám sát tất cả 147 cam kết
trong thỏa thuận. Ngoài ra, Văn phòng Luật sư Nhân dân (OPC) đang đánh giá lệnh từ chối c a y
ban đối với yêu cầu c a OPC về việc xem xét lại quyết định liệu có nên gửiđơn kháng cáo lên Tòa án
Phúc thẩm D.C. (D.C. Court of Appeals) hay không.
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