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Temats: Lūgumraksts Nr. 1391/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Christinel 
Farsch un kam pievienoti 93 paraksti, par Rumānijas ciema pieslēgšanu 
elektrotīklam

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja vērš uzmanību uz to, ka Holbavas (Holbav) pašvaldība (Rumānijā) 
nav pieslēgta elektrotīklam. Gadiem ilgi, jo īpaši vēlēšanu laikā, Rumānijas politiķi ir solījuši, 
ka ciemats tiks pieslēgts elektrotīklam. Neskatoties uz visiem šiem jaukajiem solījumiem, 
nekas nav izdarīts. Tā rezultātā vēl tagad, 2013. gadā, apmēram 300 cilvēki dzīvo bez 
elektrības, lai gan ciemats atrodas tikai 20 km attālumā no Brašovas (Brașov) pilsētas. 
Lūgumraksta iesniedzēja to sauc par negodu visiem ES pilsoņiem, ka šāda situācija ES var 
pastāvēt, jo īpaši tāpēc, ka elektrības trūkums nozīmē arī to, ka ciemata lauksaimnieki nevar
pārdot pienu, jo to nav iespējams atdzesēt atbilstoši noteikumiem. Rumānijas varas iestādes 
saka, ka savienojuma izveidei nav naudas, taču pagājušajā gadā tikai 8 km attālumā no 
ciemata ar ievērojamu (ES) subsīdiju atbalstu tika uzbūvēta saules enerģijas stacija. 
Lūgumraksta iesniedzēja aicina Eiropas Parlamentu steidzami pārliecināt Rumānijas varas 
iestādes beidzot pieslēgt ciematu elektrotīklam.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 28. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī
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Saskaņā ar ES tiesību aktiem1 dalībvalstīm ir jānodrošina, ka visi mājsaimniecību lietotāji var 
izmantot tiesības tikt apgādātiem ar konkrētas kvalitātes elektrību savā teritorijā par saprātīgu, 
viegli un skaidri salīdzināmu, pārredzamu un nediskriminējošu cenu („universālais 
pakalpojums”). Dalībvalstīm arī jāuzliek sadales uzņēmumiem pienākums nodrošināt 
lietotājiem pieslēgumu to tīklam2. Turklāt dalībvalstīm jo īpaši jāaizsargā tiešie lietotāji 
attālos apgabalos3.

Tomēr ES tiesību akti neliek dalībvalstīm nodrošināt mājsaimniecībām bezmaksas 
pieslēgumu. Dalībvalsts regulatīvo iestāžu (VRI), Rumānijas gadījumā ANRE, kompetencē ir4

noteikt (vai apstiprināt) vismaz tādu metodiku, ko izmanto, lai aprēķinātu vai paredzētu 
noteikumus un nosacījumus attiecībā uz pieslēgumu un piekļuvi valsts tīkliem.

Lai gan Rumānijai saskaņā ar ES tiesību aktiem nav pienākuma nodrošināt mājsaimniecībām, 
kuras pašreiz nav pieslēgtas elektroenerģijas tīklam, šāda pieslēguma bezmaksas saņemšanu, 
no iepriekš minētā tiesiskā pamata izriet, ka Rumānijai jānodrošina, lai mājsaimniecības 
vismaz saņemtu piedāvājumu no apgabala sadales sistēmu operatora (SSO) par šāda 
pieslēguma izveidošanu par saprātīgu cenu (salīdzināt ar noteikumiem, cita starpā, par 
saprātīgu cenu saistībā ar iepriekš minētajām tiesībām saņemt universālo pakalpojumu). Kaut 
arī nav ne tiesiskas definīcijas, ne saistošu noteikumu par to, kas veido „saprātīgu cenu”, 
saistībā ar šo var pieņemt, ka šādai cenai vajadzētu atspoguļot attaisnojamas izmaksas, bet 
nevajadzētu radīt priekšnoteikumus pārmērīgai peļņai vai ļaunprātīgai SSO dabiskā monopola 
izmantošanai.

Secinājums

Rumānijas VRI (ANRE) pienākums ir nodrošināt attiecīgo tiesību aktu atbilstīgo noteikumu 
izpildi, un lūgumraksta iesniedzējiem tādēļ vajadzētu lūgt ANRE iejaukšanos, ja vietējais SSO 
nerīkosies saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Ja ANRE neizpildīs savu pienākumu, 
var vērsties pēc palīdzības valsts tiesu sistēmā. Savukārt Komisija ņems vērā apgalvoto 
situāciju un to pienācīgi izmantos atbilstības pārbaudēs, kas pašlaik tiek gatavotas.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/72/EK (2009. gada 13. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem 

attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu („Elektroenerģijas direktīva”).
2 Elektroenerģijas direktīvas 3. panta 3. punkts. 
3 Elektroenerģijas direktīvas 3. panta 7. punkts.
4 Elektroenerģijas direktīvas 37. panta 6. punkts.


