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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0309/2009, της Theresa LeBlanc, σουηδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ένωσης «Gaskunder 2700», σχετικά με τη διακοπή της παροχής φυσικού 
αερίου σε μια περιοχή της Στοκχόλμης

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, που είναι πρόεδρος της ανωτέρω ένωσης καταναλωτών φυσικού αερίου 
καταγγέλλει την απόφαση της «Stockholm Gas» να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου στα 
προάστια Bromma και Enskede της Στοκχόλμης. Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι αυτή η 
απόφαση, την οποία η εταιρεία κοινής ωφελείας αποδίδει σε λόγους μη κερδοφορίας, θα έχει 
ως αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές να αντιμετωπίσουν πολλά μειονεκτήματα και 
σημαντικά έξοδα, καθώς θα υποχρεωθούν να αλλάξουν τις συσκευές μαγειρικής και 
θέρμανσης. Η αναφέρουσα τονίζει ότι η αποζημίωση που θα χορηγηθεί στους εν λόγω 
καταναλωτές από την «Stockholm Gas», που κατέχει το μονοπώλιο της παροχής φυσικού 
αερίου στη Στοκχόλμη, είναι ανεπαρκής και ότι οι σουηδικές αρχές δεν έχουν καταφέρει να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς 
της ΕΕ για το φυσικό αέριο. Ως εκ τούτου, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
διερευνήσει το ζήτημα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Επί του παρόντος, οι καταναλωτές είναι συνδεδεμένοι με παροχή Stadsgas, η οποία 



PE428.111 2/2 CM\789537EL.doc

EL

αναφέρεται ενίοτε ως φυσικό αέριο της πόλης. Η οδηγία 2003/55/ΕΚ1 σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου δεν καλύπτει την παροχή του 
συγκεκριμένου τύπου φυσικού αερίου. Το Stadsgas καταναλώνεται συνήθως σε μια σχετικά 
μικρή γεωγραφική περιοχή και, ως εκ τούτου, δεν υπόκειται σε ευρωπαϊκή ρύθμιση. Η 
Επιτροπή απάντησε σε αρκετές επιστολές της ομάδας Gaskunder και συνέστησε στην ομάδα 
καταναλωτών να απευθυνθεί σε τοπικές και εθνικές οργανώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να 
παράσχουν συνδρομή στην ομάδα. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει παράγωγη νομοθεσία για την 
εσωτερική αγορά ενέργειας στο συγκεκριμένο θέμα, η επίλυση του ζητήματος εναπόκειται 
στις εθνικές αρχές. Στον βαθμό που πρόκειται για αστική υπόθεση που αφορά την αθέτηση 
σύμβασης, πρέπει να επιλυθεί μέσω του εθνικού δικαιοδοτικού συστήματος.

Συμπέρασμα

Τα μέτρα προστασίας των καταναλωτών φυσικού αερίου που περιέχονται στην οδηγία
2003/55/ΕΚ δεν εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση. Στον βαθμό που πρόκειται για 
αστική υπόθεση, πρέπει να εξετασθεί σε πρώτο βαθμό από τις εθνικές και δικαιοδοτικές 
αρχές του κράτους μέλους.

                                               
1 ΕΕ L176 της 15.07.2003, σ. 57


