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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į tai, kad Holbavo savivaldybė (Rumunija) nėra prijungta 
prie elektros tinklo. Jau daugelį metų, ypač rinkimų laikotarpiu, Rumunijos politikai žada, kad 
kaimas bus prijungtas prie tinklo. Nepaisant visų šių gražių pažadų, kaimas vis dar nėra 
prijungtas prie tinklo. Dėl to net dabar, 2013 m., apie 300 žmonių gyvena be elektros, nors šis 
kaimas yra tik už 20 km nuo Brašovo. Peticijos pateikėjas mano, kad dėl tokios padėties 
Europos Sąjungoje visiems ES piliečiams turėtų būti gėda, ypač dėl to, kad neturėdami 
elektros kaimo ūkininkai negali parduoti savo pieno, nes negali jo aušinti pagal reglamentus. 
Rumunijos valdžios institucijos teigia, kad neturi pinigų kaimui prijungti prie tinklo, vis dėlto 
dar pernai gavus didelių (ES) subsidijų vos už 8 km nuo kaimo buvo pastatytas saulės energiją 
eksploatuojantis įrenginys. Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento skubiai įtikinti
Rumunijos valdžios institucijas pagaliau prijungti kaimą prie elektros tinklo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. vasario 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. spalio 30 d.

„Pagal ES teisės aktus1 valstybės narės turi užtikrinti, kad visi namų ūkio vartotojai turėtų 
teisę savo teritorijoje gauti nustatytos kokybės elektros energiją už pagrįstas, lengvai bei 

                                               
1 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos 

bendrųjų taisyklių (Elektros energijos direktyva).
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aiškiai palyginamas, skaidrias ir nediskriminacines kainas (universaliosios paslaugos). 
Valstybės narės taip pat privalo nustatyti skirstymo bendrovėms įpareigojimą prijungti 
vartotojus prie savo tinklo1. Be to, valstybės narės turi apsaugoti atokiose vietovėse esančius 
galutinius vartotojus2.

Tačiau ES teisės aktais valstybės narės neįpareigojamos užtikrinti, kad namų ūkiai būtų 
prijungti prie tinklo nemokamai. Valstybių narių reguliavimo institucijos (Rumunijoje –
ANRE) įpareigojamos3 nustatyti ar patvirtinti bent metodiką, naudojamą apskaičiuoti ar 
nustatyti prisijungimo ir prieigos prie nacionalinių tinklų sąlygas.

Nors pagal ES teisės aktus Rumunija nėra įpareigota užtikrinti, kad namų ūkiai, kurie šiuo 
metu nėra prijungti prie elektros tinklo, būtų prijungti prie jo nemokamai, iš pirmiau minėto 
teisinio pagrindo galima spręsti, kad Rumunija turi užtikrinti, kad namų ūkiai gautų bent 
pasiūlymą iš atitinkamos teritorijos skirstomųjų tinklų operatoriaus prisijungti prie elektros 
tinklo už pagrįstą kainą (plg. nuostatas dėl, be kita ko, pagrįstos kainos, susijusias su teise 
gauti universaliąsias paslaugas, kaip minėta pirmiau). Nors nėra jokios teisinės apibrėžties, 
nei teismų praktikos dėl to, kas šioje srityje laikytina pagrįsta kaina, galima daryti prielaidą, 
kad tokia kaina turėtų atspindėti pagrįstas skirstomųjų tinklų operatoriaus išlaidas, tačiau jis 
neturėtų gauti pernelyg didelio pelno arba piktnaudžiauti natūralios monopolijos padėtimi.

Išvada

Būtent Rumunijos reguliavimo institucija (ANRE) turi užtikrinti, kad būtų taikomos 
atitinkamų teisės aktų nuostatos, todėl peticijos pateikėjai turėtų siekti, kad ANRE imtųsi 
veiksmų, jei vietos skirstomųjų tinklų operatoriaus veiksmai neatitinka taikytinų teisės aktų 
nuostatų. Jei ANRE neįvykdytų savo įsipareigojimų, būtų galima pasinaudoti nacionalinių 
teismų sistemos priemonėmis. Savo ruožtu Komisija atkreipia dėmesį į esamą padėtį ir 
atitinkamai ją įvertins atlikdama šiuo metu vykdomas atitikties patikras.“ 

                                               
1 Elektros energijos direktyvos 3 straipsnio 3 dalis. 
2 Elektros energijos direktyvos 3 straipsnio 7 dalis.
3 Elektros energijos direktyvos 37 straipsnio 6 dalis.


