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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1391/2012, ktorú predkladá Christinel Farsch, nemecká štátna 
občianka, spolu s 93 podpismi, o pripojení obce v Rumunsku k elektrickej 
sieti

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície upozorňuje na skutočnosť, že obec Holbav (Rumunsko) nie je 
pripojená k elektrickej sieti. Rumunskí politici už dlhé roky, predovšetkým v čase volieb, 
sľubujú pripojenie obce k sieti. Napriek všetkým krásnym sľubom sa nič nestalo. V dôsledku 
toho ešte dnes, v roku 2013, približne 300 osôb žije bez elektriny, a to napriek skutočnosti, že 
obec sa nachádza len 20 km od mesta Braşov. Predkladateľka petície tvrdí, že výskyt takejto 
situácie v Európskej únii je škandálom pre všetkých občanov EÚ, predovšetkým preto, že bez 
elektriny miestni poľnohospodári nemôžu predávať mlieko, keďže ho nemajú ako chladiť 
v súlade s predpismi. Rumunské orgány tvrdia, že na pripojenie nie sú peniaze, ale minulý rok 
bola len 8 km od dediny vybudovaná solárna elektráreň so značnými dotáciami (EÚ). 
Predkladateľka petície naliehavo žiada Európsky parlament, aby presvedčil rumunské orgány, 
aby obec konečne pripojili k elektrickej sieti.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 28. februára 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. októbra 2013

Podľa práva EÚ1 musia členské štáty zaistiť, aby všetci odberatelia elektriny v domácnosti 
mohli uplatniť právo na dodávku elektriny na ich území v stanovenej kvalite za primerané, 

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh 

s elektrinou („smernica o elektrine“).
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jednoducho a jasne porovnateľné, transparentné a nediskriminačné ceny („univerzálna 
služba“). Členské štáty takisto musia distribučným spoločnostiam uložiť povinnosť pripojiť 
odberateľov do svojej siete1. Okrem toho členské štáty chránia koncových odberateľov 
odľahlých oblastí2.
Právo EÚ však nezaväzuje členské štáty, aby zaistili bezplatné pripojenie domácností. 
Regulačné orgány členských štátov (v Rumunsku úrad ANRE)3 sú zodpovedné minimálne za 
stanovovanie (alebo schvaľovanie) metodík používaných na výpočet alebo stanovenie 
podmienok pripojenia a prístupu do národných sietí.

Podľa práva EÚ Rumunsko síce nie je zodpovedné za zaistenie bezplatného pripojenia 
domácností k elektrickej sieti, z uvedeného právneho základu však vyplýva, že Rumunsko 
musí zaistiť, aby domácnosti dostali prinajmenšom ponuku od prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy v danej oblasti na zriadenie takéhoto pripojenia za primeranú cenu (porovnaj uvedené 
ustanovenia týkajúce sa okrem iného primeranej ceny v súvislosti s právom na univerzálnu 
službu). Neexistuje žiadna právna definícia ani judikatúra, ktorá by vymedzovala pojem 
„primeraná cena“ v tejto súvislosti, možno však predpokladať, že takáto cena by mala odrážať 
odôvodnené náklady, ale nemala by viesť k nadmernému zisku alebo zneužívaniu 
prirodzeného monopolu zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
  
Záver

Za zaistenie presadzovania príslušných ustanovení súvisiacich právnych predpisov je 
zodpovedný Rumunský regulačný orgán (ANRE). Ak miestny prevádzkovateľ distribučnej 
sústavy nekoná v súlade s platnými právnymi predpismi, predkladatelia petície by mali 
požiadať o intervenciu úrad ANRE. Ak úrad ANRE nesplní svoje povinnosti, možno sa 
obrátiť na vnútroštátne súdy. Pokiaľ ide o Komisiu, berie na vedomie údajnú situáciu a tieto 
poznatky vhodným spôsobom využije v rámci prebiehajúcich kontrol súladu s právnymi 
predpismi. 

                                               
1 Článok 3 ods. 3 smernice o elektrine. 
2 Článok 3 ods. 7 smernice o elektrine.
3 Článok 37 ods. 6 smernice o elektrine.


