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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1391/2012 af Christinel Farsch, tysk statsborger, og 93 
medunderskrivere, om tilslutning af en landsby i Rumænien til elnettet

1. Sammendrag

Andrageren henleder opmærksomheden på, at kommunen Holbav (Rumænien) ikke er 
tilsluttet elnettet. I mange år har de rumænske politikere, navnlig når et valg nærmer sig, lovet, 
at landsbyen ville blive tilsluttet nettet. Trods alle disse fine løfter er intet sket. Det betyder, at 
der – selv i 2013 – er omkring 300 personer, der lever uden elektricitet på trods af, at 
landsbyen kun ligger 20 km fra byen Brașov. Andrageren kalder det for en skandale for alle 
EU-borgere, at en sådan situation kan forekomme inden for EU, navnlig fordi manglen på 
elektricitet betyder, at landsbyens landmænd ikke kan sælge deres mælk, fordi den ikke kan 
køles i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. De rumænske myndigheder siger, 
at der ikke er penge til tilslutningen, men alligevel blev der sidste år kun 8 km fra landsbyen 
bygget et solenergianlæg med betydelig (EU-)støtte. Andrageren opfordrer indtrængende 
Europa-Parlamentet til at overtale de rumænske myndigheder til omsider at tilslutte landsbyen 
til elnettet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. februar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. oktober 2013
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I henhold til EU-retten1 sikrer medlemsstaterne, at alle privatkunder har ret til at få leveret 
elektricitet af en bestemt kvalitet til rimelige, let og klart sammenlignelige, gennemsigtige og 
ikke-diskriminerende priser på deres område ("forsyningspligt"). Medlemsstaterne skal 
ligeledes pålægge distributionsselskaberne en forpligtelse til at tilslutte kunderne til deres net2. 
Endvidere skal medlemsstaterne beskytte endelige kunder i fjerntliggende området3.

Men EU-retten pålægger ikke medlemsstaterne at sikre forbindelsen af privatkunderne gratis. 
Medlemsstaternes regulerende myndigheder (NRM) – i Rumænien ANRE – har ansvaret4 for 
fastsættelse eller godkendelse af i det mindste de metoder, der anvendes til at beregne eller 
fastsætte betingelser og vilkår for tilslutning og adgang til nationale net.

Selv om Rumænien ikke i henhold til EU-retten er forpligtet til at sikre, at private forbrugere, 
der for øjeblikket ikke er forbundet til elektricitetsnettet, modtager en sådan forbindelse gratis, 
kan det udledes af ovennævnte retsgrundlag, at Rumænien skal sørge for, at husstandene i 
hvert fald modtager et tilbud fra distributionssystemoperatøren (DSO) i området om oprettelse 
af en sådan forbindelse til en rimelig pris (jf. bestemmelserne, der bl.a. henviser til en rimelig 
pris i forbindelse med retten til forsyningspligt som ovenfor anført). Selv om der ikke er 
nogen retlig definition eller nogen retspraksis, for så vidt angår hvad der udgør en "rimelig 
pris" i denne henseende, kan det antages, at en sådan pris bør afspejle berettigede 
omkostninger, men ikke føre til overdreven fortjeneste eller misbrug af DSO's naturlige 
monopol.
  
Konklusion

Det er den rumænske NRM's ansvar (ANRE) at sikre håndhævelsen af de relevante 
bestemmelser i den tilsvarende lovgivning, og andragerne bør derfor anmode ANRE om at 
gribe ind, hvis den lokale DSO ikke handler i overensstemmelse med gældende ret. Hvis 
ANRE ikke opfylder sit ansvar, kan der indgives klage gennem de nationale domstole. 
Kommissionen tager den anførte situation til efterretning og vil anvende den i forbindelse 
med den overensstemmelseskontrol, der for øjeblikket er i gang. 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for 
elektricitet (elektricitetsdirektivet).
2 Artikel 3, stk. 3, i elektricitetsdirektivet. 
3 Artikel 3, stk. 7, i elektricitetsdirektivet.
4 Artikel 37, stk. 6, i elektricitetsdirektivet.


