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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0309/2009, внесена от Theresa Leblanc, с шведско гражданство, от 
името на сдружение „Gaskunder 2700“, относно прекратяването на 
снабдяването с газ на район на Стокхолм

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, която е председател на гореспоменатото сдружение на 
потребителите на газ, възразява срещу решението на „Stockholm Gas“ да спре 
снабдяването с газ на стокхолмските предградия „Bromma“ и „Enskede“. Вносителката 
посочва, че решението, обосновано от страна на газоснабдителното предприятие с 
нерентабилност, означава, че засегнатите потребители са изправени пред много 
неудобства и значителни разходи, като например необходимостта да сменят 
готварските и отоплителните си уреди. Вносителката подчертава, че обезщетенията, 
отпуснати на потребителите от „Stockholm Gas“ – предприятие, което държи монопол 
върху снабдяването с газ в Стокхолм, са недостатъчни и че шведските органи не са 
изпълнили задълженията си по отношение на правилата за вътрешния пазар на ЕС във 
връзка с природния газ. Поради това тя призовава Европейския парламент да разгледа 
въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Потребителите понастоящем се снабдяват със специфичен вид газ („stadsgas“ или в 
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превод „градски газ“). Директива 2003/55/ЕО1 относно общите правила за вътрешния 
пазар на природен газ не обхваща снабдяването с такъв тип газ. Този вид газ 
обикновено се използва в относително малки географски райони и следователно не е 
предмет на европейското законодателство. Комисията е отговорила на редица писма от 
групата „Gaskunder“ и е пренасочила групата от потребители към местни и национални 
организации, които биха могли да й окажат съдействие. Като се има предвид, че не 
съществува вторично законодателство за вътрешния енергиен пазар по този въпрос, 
случаят следва да се разреши от националните органи. Доколкото това е граждански 
въпрос, свързан с нарушение на договор, той следва да се разреши от националната 
съдебна система.

Заключение

Мерките относно защитата на потребителите на природен газ, които се съдържат в 
Директива 2003/55/ЕО, не са приложими в този случай. Доколкото това е граждански 
въпрос, той следва да се разгледа най-напред от националните и съдебни органи в 
рамките на държавата-членка.
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