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Комисия по петиции

30.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1391/2012, внесена от Кристинел Фарш, с германско гражданство, 
подкрепена от 93 подписа, относно свързването на село в Румъния с 
електрическата мрежа

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията подчертава факта, че община Холбав (Румъния) не е 
свързана с електрическата мрежа. В продължение на много години, особено в периоди 
на избори, румънските политици са обещавали, че селото ще бъде свързано с 
електрическата мрежа. Въпреки всички обещания, нищо не е било направено. 
Резултатът е, че дори сега, през 2013 г., около 300 души живеят без електричество, 
независимо от факта, че селото е само на 20 км от град Брашов. Вносителката заявява, 
че е скандал за всички граждани на ЕС фактът, че подобно положение може да 
съществува в ЕС, особено понеже липсата на електричество означава, че фермерите от 
селото не могат да продават млякото си, защото то не може да бъде изстудявано в 
съответствие с нормативните изисквания. Румънските органи твърдят, че не разполагат 
със средства за свързването, но миналата година само на 8 км от селото е била 
построена слънчева електроцентрала, за която са отпуснати значителни субсидии (от 
ЕС). Вносителката на петицията призовава настоятелно Европейския парламент да 
убеди румънските органи в крайна сметка да свържат селото с електрическата мрежа.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 февруари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 октомври 2013 г.
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Съгласно законодателството на ЕС1, държавите членки трябва да гарантират, че всички 
битови клиенти се ползват от правото да им се доставя електроенергия с определено 
качество в рамките на тяхната територия на разумни, лесно и ясно съпоставими, 
прозрачни и недискриминационни цени („универсална услуга“). Държавите членки 
трябва също така да налагат на разпределителните дружества задължение да свързват 
клиенти към своята мрежа2. Освен това държавите членки защитават крайните клиенти 
в отдалечени райони3.

Законодателството на ЕС обаче не задължава държавите членки да гарантират 
безплатното свързване на домакинствата. Регулаторните органи на държавите членки –
ANRE в Румъния – са отговорни4 за определянето (или одобряването) поне на 
методиките, използвани за изчисляване или установяване на реда и условията за 
свързването и достъпа до националните мрежи.

Макар че съгласно законодателството на ЕС Румъния не е задължена да гарантира, че 
домакинствата, които понастоящем не са свързани с електрическата мрежа, ще бъдат 
свързани безплатно, от горепосоченото правно основание следва, че Румъния трябва да 
гарантира домакинствата поне да получат от оператора на разпределителната мрежа в 
района оферта за свързване на разумна цена (вж. разпоредбите относно, наред с 
другото, разумната цена във връзка с горепосоченото право на универсална услуга). 
Въпреки че не съществува правно определение за „разумна цена“, нито съдебна 
практика в тази връзка, може да се предположи, че тази цена следва да отразява 
оправданите разходи, но да не води до прекомерна печалба или злоупотреба с 
естествения монопол от страна на оператора на разпределителната мрежи.

Заключение

Румънският национален регулаторен орган (ANRE) има отговорността да гарантира 
прилагането на необходимите разпоредби от съответното законодателство и 
следователно вносителите на петицията следва да потърсят намесата на ANRE, ако 
операторът на местната разпределителна мрежа не действа в съответствие с 
приложимото законодателство. В случай че ANRE не изпълни своята отговорност, 
вносителите могат да се обърнат към националната съдебната система. От своя страна, 
Комисията отбелязва твърденията относно ситуацията и ще ги използва адекватно при 
проверките за съответствие, които се извършват понастоящем.

                                               
1 Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите 

правила за вътрешния пазар на електроенергия („Директива за електроенергията“)
2 Член 3, параграф 3 от Директивата за електроенергията 
3 Член 3, параграф 7 от Директивата за електроенергията
4 Член 37, параграф 6 от Директивата за електроенергията


