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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster vraagt aandacht voor het feit dat de gemeente Holbav (Roemenië) niet aangesloten 
is op het elektriciteitsnet. Al vele jaren beloven politici, met name tijdens verkiezingstijd, dat 
het dorp op het net zal worden aangesloten. Ondanks al deze fijne beloften is er niets gebeurd. 
Daardoor moeten, in 2013 nota bene, ongeveer 300 mensen het zonder elektriciteit stellen, 
ondanks het feit dat het dorp waarin zij wonen slechts op 20 kilometer afstand van de stad 
Brașov ligt. Indienster vindt het een schande voor alle EU-burgers dat een dergelijke situatie 
in de EU kan voorkomen, met name omdat het gebrek aan elektriciteit betekent dat de boeren 
van het dorp niet in staat zijn hun melk te verkopen aangezien deze niet gekoeld kan worden 
overeenkomstig de voorschriften. De Roemeense autoriteiten zeggen dat er geen geld voor de 
aansluiting is en toch werd er verleden jaar met aanzienlijke (EU-)subsidies een centrale voor 
zonne-energie aangelegd op maar acht kilometer afstand van het dorp. Indienster doet een 
dringend beroep op het Europees Parlement de Roemeense autoriteiten over te halen het dorp 
eindelijk op het elektriciteitsnet aan te sluiten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 februari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 oktober 2013
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Overeenkomstig het EU-recht1 moeten de lidstaten waarborgen dat alle huishoudens 
aanspraak kunnen maken op het recht op levering van elektriciteit van een bepaalde kwaliteit 
tegen redelijke, eenvoudig en duidelijk vergelijkbare en doorzichtige prijzen op hun 
grondgebied ("universeledienstverlening"). Ook moeten de lidstaten distributiebedrijven 
verplichten afnemers op hun net aan te sluiten2. Bovendien zijn de lidstaten ertoe gehouden 
eindafnemers in afgelegen gebieden te beschermen3.

Het EU-recht houdt echter geen verplichting in voor de lidstaten om de huishoudens gratis 
aansluiting te bieden. De regelgevende instanties van de lidstaten – in Roemenië de ANRE –
zijn verantwoordelijk4 voor de vaststelling (of de goedkeuring) van ten minste de methoden 
voor het berekenen of vastleggen van de voorwaarden inzake de aansluiting op en de toegang 
tot nationale netwerken.

Hoewel Roemenië er overeenkomstig het EU-recht niet voor hoeft te zorgen dat momenteel 
niet op het elektriciteitsnetwerk aangesloten huishoudens een gratis aansluiting krijgen, houdt 
bovengenoemde rechtsgrond wel in dat Roemenië moet waarborgen dat huishoudens ten 
minste een aanbod ontvangen van de lokale distributiesysteembeheerder voor het opzetten van 
een verbinding tegen een redelijke prijs (zie de bepalingen die onder meer verwijzen naar een 
redelijke prijs wat betreft het bovengenoemde recht op universeledienstverlening). Hoewel er 
geen juridische definitie bestaat van of jurisprudentie over wat in dit opzicht een "redelijke 
prijs" is, kan worden aangenomen dat een redelijke prijs een afspiegeling vormt van 
gerechtvaardigde kosten, maar geen buitensporige winsten of misbruik van de natuurlijke 
monopolie van de distributiesysteembeheerder in de hand werkt.

Conclusie

De Roemeense regelgevende instanties (ANRE) zijn verantwoordelijk voor de naleving van 
de desbetreffende bepalingen van de op dit vlak geldende wetgeving, en daarom moeten 
indieners de ANRE vragen tussenbeide te komen indien de lokale distributiesysteembeheerder 
zich niet aan de geldende wetgeving houdt. Indien de ANRE hun verantwoordelijkheden niet 
nakomen, kan via het nationale rechtsstelsel een oplossing worden gezocht. De Commissie 
neemt van haar kant kennis van de gestelde situatie en zal hier bij de aankomende 
nalevingscontroles naar behoren rekening mee houden. 

                                               
1 Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke 

regels voor de interne markt voor elektriciteit ("elektriciteitsrichtlijn");
2 Artikel 3, lid 3, van de elektriciteitsrichtlijn 
3 Artikel 3, lid 7, van de elektriciteitsrichtlijn
4 Artikel 37, lid 6, van de elektriciteitsrichtlijn


