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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 1391/2012 της Christinel Farsch, γερμανικής ιθαγένειας, που 
συνοδεύεται από 93 υπογραφές, σχετικά με τη σύνδεση χωριού της 
Ρουμανίας στο δίκτυο ηλεκτροδότησης

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο δήμος του Holbav (Ρουμανία) δεν έχει 
συνδεθεί στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Επί πολλά έτη, ιδίως κατά τις προεκλογικές περιόδους, 
οι πολιτικοί της Ρουμανίας υπόσχονταν ότι το χωριό θα συνδεόταν στο δίκτυο. Παρά τις 
υποσχέσεις αυτές, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα. Λόγω αυτής της κατάστασης, ακόμα 
και τώρα, εν έτι 2013, υπάρχουν 300 άτομα περίπου, τα οποία ζουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, 
παρά το γεγονός ότι το χωριό απέχει μόλις 20 χλμ. από την πόλη Brașov. Η αναφέρουσα 
θεωρεί ότι είναι σκανδαλώδες για όλους τους πολίτες της ΕΕ να υπάρχουν τέτοιες 
καταστάσεις στην ΕΕ, εφόσον μάλιστα, λόγω του ότι δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, οι αγρότες 
του χωριού δεν μπορούν να πουλήσουν το γάλα που παράγουν γιατί δεν είναι σε θέση να το 
διατηρήσουν σε συνθήκες ψύξης που συμμορφώνονται με τους κανονισμούς. Οι ρουμανικές 
αρχές δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν κονδύλια για τη σύνδεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης,· 
ωστόσο πέρυσι κατασκευάστηκε, σε απόσταση μόλις 8 χλμ. από το χωριό, εργοστάσιο 
ηλιακής ενέργειας με σημαντικές επιδοτήσεις από την ΕΕ. Η αναφέρουσα ζητεί επειγόντως 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πείσει τις ρουμανικές αρχές να μεριμνήσουν επιτέλους 
ώστε το χωριό να συνδεθεί στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Φεβρουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013
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Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ1, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το σύνολο
των νοικοκυριών πελατών δικαιούται να εφοδιάζεται με ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριμένης
ποιότητας στην επικράτειά τους σε λογικές, εύκολα και σαφώς συγκρίσιμες, 
χαρακτηριζόμενες από διαφάνεια και στερούμενες διακρίσεων τιμές ("καθολική υπηρεσία"). 
Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να επιβάλλουν στις εταιρείες διανομής την υποχρέωση να 
συνδέουν τους πελάτες με το δίκτυό τους2. Επιπλέον, τα κράτη μέλη προστατεύουν τους 
τελικούς πελάτες στις απομακρυσμένες περιοχές3.

Ωστόσο, η νομοθεσία της ΕΕ δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη σύνδεση 
των νοικοκυριών δωρεάν. Οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών (ΕΡΑ) - στη Ρουμανία, η
ANRE - έχουν την ευθύνη4  για τον καθορισμό (ή την έγκριση) τουλάχιστον των
μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό ή τον καθορισμό των όρων και των 
προϋποθέσεων για τη σύνδεση και την πρόσβαση στα εθνικά δίκτυα.

Αν και η Ρουμανία δεν είναι υποχρεωμένη βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για να διασφαλίσει
ότι τα νοικοκυριά που δεν είναι επί του παρόντος συνδεδεμένα με το δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας θα συνδέονται δωρεάν, όπως προκύπτει από την προαναφερθείσα νομική βάση, η 
Ρουμανία πρέπει να διασφαλίσει ότι τα νοικοκυριά θα πρέπει τουλάχιστον να λάβουν μια 
προσφορά, από τον τοπικό Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) για τη δημιουργία μιας
τέτοιας σύνδεσης σε μια λογική τιμή (βλ. τις διατάξεις που αναφέρονται μεταξύ άλλων, στη
λογική τιμή σε σχέση με το δικαίωμα στην καθολική υπηρεσία, όπως αναφέρεται παραπάνω). 
Αν και δεν υπάρχει νομικός ορισμός, ούτε η νομολογία ως προς το τι συνιστά "λογική τιμή", 
μπορεί στη συγκεκριμένη περίπτωση να θεωρηθεί ότι η εν λόγω τιμή πρέπει να 
αντικατοπτρίζει δικαιολογημένο κόστος αλλά να μην οδηγήσει σε υπερβολικό κέρδος ή 
κατάχρηση του φυσικού μονοπωλίου εκ μέρους του ΔΣΔ.
  
Συμπεράσματα

Είναι ευθύνη της ρουμανικής ΕΡΑ (ANRE) να εξασφαλίσει την εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων της αντίστοιχης νομοθεσίας και οι αναφέροντες θα πρέπει, επομένως, να ζητήσουν 
την παρέμβαση της ANRE στην περίπτωση που η τοπική DSO δεν ενεργήσει σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση που η ANRE παραλείψει να ανταποκριθεί στην 
υποχρέωσή της, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του εθνικού δικαστικού συστήματος. Από 
την πλευρά της, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της την κατάσταση και θα προβεί στις δέουσες 
ενέργειες στο πλαίσιο των υπό εξέλιξη ελέγχων συμμόρφωσης. 

                                               
1 Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά 
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ("οδηγία για την ηλεκτρική 
ενέργεια")

2 Άρθρο. 3 (3) της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια

3 Άρθρο. 3 (7) της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια

4 Άρθρο. 37(6) της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια


