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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1391/2012, którą złożył Christinel Farsch (Niemcy), z 93 
podpisami, w sprawie podłączenia miejscowości w Rumunii do sieci 
elektrycznej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca uwagę na to, że gmina Holbav (Rumunia) nie jest podłączona do 
sieci elektrycznej. Od wielu lat, zwłaszcza w okresie wyborów, rumuńscy politycy obiecują, 
że miejscowość zostanie podłączona do sieci. Mimo tych wszystkich obietnic nic się nie 
dzieje. W efekcie, mimo że mamy 2013 r., około 300 osób mieszka w domach pozbawionych 
prądu, chociaż miejscowość ta znajduje się tylko 20 km od miasta Braszów. Składający 
petycję twierdzi, że to skandal, że taka sytuacja ma miejsce w Unii Europejskiej, zwłaszcza 
biorąc pod uwagę to, że brak elektryczności oznacza, że rolnicy z tej wsi nie mogą 
sprzedawać mleka, ponieważ nie może być ono chłodzone zgodnie z przepisami. Rumuńskie 
władze utrzymują, że nie ma pieniędzy na podłączenie, chociaż w zeszłym roku dzięki 
znaczącym dotacjom (UE) zbudowano elektrownię słoneczną ledwie 8 km od wioski. 
Składający petycję pilnie wzywa Parlament Europejski do przekonania władz rumuńskich, 
aby wreszcie podłączyły tę miejscowość do sieci elektrycznej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 lutego 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 października 2013 r.
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Zgodnie z prawem UE1 państwa członkowskie muszą zagwarantować wszystkim odbiorcom 
będącym gospodarstwami domowymi prawo do dostaw energii elektrycznej o określonej 
jakości, na ich terytorium, po uzasadnionych, łatwo i wyraźnie porównywalnych, 
przejrzystych i niedyskryminujących cenach („usługa powszechna”). Państwa członkowskie 
muszą także nałożyć na spółki dystrybucyjne obowiązek przyłączania odbiorców do sieci2.
Co więcej, państwa członkowskie powinny podejmować środki w celu ochrony odbiorców 
końcowych na obszarach oddalonych3.

Jednakże prawo UE nie zobowiązuje państw członkowskich do zagwarantowania darmowego 
podłączenia do sieci. Organy Regulacyjne Państw Członkowskich – w Rumunii jest to ANRE 
– są odpowiedzialne4 za ustalenie (lub zatwierdzenie) przynajmniej metod stosowanych do 
wyliczania lub ustalania warunków przyłączenia i dostępu do krajowych sieci.

Prawo UE nie zobowiązuje Rumunii do zagwarantowania niepodłączonym do sieci 
gospodarstwom domowym darmowego podłączenia, jednak ze wspomnianej wyżej podstawy 
prawnej wynika, że Rumunia musi przynajmniej zagwarantować gospodarstwom domowym 
otrzymanie oferty od lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego w celu ustanowienia 
przyłączenia po rozsądnej cenie (por. przepisy dotyczące m.in. rozsądnych cen w odniesieniu 
do prawa do usługi powszechnej wspomniane powyżej). Mimo że nie istnieje prawna 
definicja ani też orzecznictwo, na podstawie których można by tu określić „rozsądną cenę”, 
można przyjąć, że cena taka odzwierciedla uzasadnione koszty, nie generując jednocześnie 
nadmiernych zysków i nie powodując naruszenia naturalnego monopolu przez operatora 
systemu dystrybucyjnego.
  
Podsumowanie

Obowiązkiem rumuńskiego krajowego organu regulacyjnego (ANRE) jest zagwarantowanie 
egzekwowania odpowiednich przepisów odnośnego prawodawstwa, dlatego też składający 
petycję powinien zgłosić swoją sprawę do ANRE, jeżeli lokalny operator systemu 
dystrybucyjnego nie działa zgodnie z prawem właściwym. Jeżeli ANRE nie wywiąże się ze 
swoich obowiązków, można odwołać się do krajowego systemu sądownictwa. Ze swojej 
strony Komisja przyjmuje do wiadomości domniemaną sytuację i wykorzysta odpowiednio 
zebrane informacje w ramach toczących się obecnie procedur sprawdzania zgodności. 

                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącą wspólnych zasad 

rynku wewnętrznego energii elektrycznej (dyrektywa w sprawie energii elektrycznej)
2 Art 3 ust. 3 dyrektywy w sprawie energii elektrycznej 
3 Art 3 ust. 7 dyrektywy w sprawie energii elektrycznej
4 Art 37 ust. 6 dyrektywy w sprawie energii elektrycznej


