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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1391/2012, imressqa minn Christinel Farsch, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, u 93 kofirmatarju, dwar il-kollegament ta’ villaġġ fir-Rumanija 
mas-sistema tal-elettriku

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-muniċipalità ta’ Holbav (ir-Rumanija) 
mhijiex kollegata mas-sistema tal-elettriku. Il-politiċi Rumeni ilhom ħafna snin, b’mod 
partikolari fi żmien l-elezzjoni, iwiegħdu li l-villaġġ se jiġi kollegat mas-sistema. Minkejja 
dawn il-wegħdiet sbieħ kollha, xejn ma ġara. B’riżultat ta’ dan, anke llum fl-2013, hemm 
madwar tliet mitt ruħ li jgħixu mingħajr elettriku, minkejja l-fatt li l-villaġġ huwa 
għoxrin kilometru biss ‘il bogħod mill-belt ta’ Brașov. Il-petizzjonanta ssejjaħlu skandlu 
għaċ-ċittadini kollha tal-UE li tista’ teżisti sitwazzjoni bħal din fl-UE, partikolarment peress li 
n-nuqqas ta’ elettriku jfisser li l-bdiewa tal-villaġġ ma jistgħux ibigħu l-ħalib tagħhom għaliex 
ma jistax jiġi mkessaħ f’konformità mar-regolamenti. L-awtoritajiet Rumeni jgħidu li ma 
hemmx flus għall-kollegament, iżda sadanittant is-sena l-oħra nbena impjant tal-enerġija 
solari sewwasew 8 kilometri ‘l bogħod mill-villaġġ b’sussidji konsiderevoli tal-UE. Il-
petizzjonanta qed titlob b’urġenza lill-Parlament Ewropew jipperswadi lill-awtoritajiet 
Rumeni biex sa fl-aħħar jikkollegaw il-villaġġ mas-sistema tal-elettriku.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Frar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Ottubru 2013
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Skont il-liġi tal-UE1, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-klijenti domestiċi kollha igawdu 
d-dritt li jkunu fornuti b’elettriku ta’ kwalità speċifikata fit-territorju tagħhom bi prezzijiet 
raġonevoli, komparabbli b’mod faċli u ċar, bi prezzijiet trasparenti u nondiskriminatorji 
(“servizz universali”). L-Istati Membri għandhom jimponu wkoll obbligu fuq il-kumpaniji ta’ 
distribuzzjoni biex jgħaqqdu lill-klijenti mas-sistema tagħhom2. Barra minn hekk, l-Istati 
Membri għandhom jipproteġu lill-klijenti finali f’żoni remoti3. 

Madankollu, il-liġi tal-UE ma tobbligax lill-Istati Membri jiżguraw il-konnessjoni tad-djar 
mingħajr ħlas. L-Awtoritajiet Regolatorji tal-Istati Membri (NRA) - fir-Rumanija l-ANRE -
huma mogħtija4 r-responsabbiltà biex jiffissaw (jew japprovaw) tal-anqas il-metodoloġiji 
użati biex jinħadmu jew jiġu stabbiliti t-termini u l-kundizzjonijiet għall-konnessjoni u l-
aċċess għal netwerks nazzjonali.

Filwaqt li, skont il-liġi tal-UE, ir-Rumanija mhijiex obbligata tiżgura li d-djar li bħalissa 
mhumiex konnessi man-netwerk tal-elettriku jirċievu tali konnessjoni mingħajr ħlas, jirriżulta 
mill-bażi legali msemmija hawn fuq li r-Rumanija għandha tiżgura li d-djar tal-anqas jirċievu 
offerta, mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni (DSO) fiż-żona, sabiex tiġi stabbilita tali 
konnessjoni bi prezz raġonevoli (ara d-dispożizzjonijiet li jirreferu għal prezz raġonevoli 
b’konnessjoni mad-dritt għal servizz universali kif imsemmi hawn fuq). Filwaqt li m’hemm l-
ebda definizzjoni legali u lanqas ġurisprudenza dwar x’jikkostitwixxi “prezz raġonevoli” 
f’dan ir-rigward, wieħed jista’ jassumi li dan il-prezz għandu jirrifletti l-ispejjeż ġustifikabbli 
iżda ma jwassalx għal profitt eċċessiv jew abbuż tal-monopolju naturali mid-DSO.
  
Konklużjoni

Hija r-responsabbiltà tal-ARN Rumeni (ANRE) li jiżguraw l-infurzar tad-dispożizzjonijiet 
rilevanti tal-leġiżlazzjoni korrispondenti u l-petizzjonanti għalhekk għandhom ifittxu intervent 
mill-ANRE jekk id-DSO lokali ma jaġixxix b’mod konformi mal-liġi applikabbli. Jekk l-
ANRE jonqsu milli jaġixxu b’tali mod li jissodisfaw ir-responsabilità tagħhom, tista’ tiġi 
mfittxija azzjoni ta’ regress permezz tas-sistema ġudizzjarja nazzjonali. Min-naħa tagħha, il-
Kummissjoni tieħu nota tal-allegata sitwazzjoni u se tagħmel użu xieraq ta’ dan fil-kontrolli 
ta’ konformità li għaddejjin bħalissa. 

                                               
1 Id-Direttiva 2009/72/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar ir-regoli komuni 

għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku (“id-Direttiva dwar l-Elettriku”)
2 L-Artikolu 3(3) tad-Direttiva dwar l-Elettriku 
3 L-Artikolu 3(7) tad-Direttiva dwar l-Elettriku
4 L-Artikolu 37(6) tad-Direttiva dwar l-Elettriku


