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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Theresa LeBlanc svéd állampolgár által a „Gaskunder 2700” („Gázfogyasztók 
2007”) nevű egyesület nevében benyújtott 0309/2009. számú petíció Stockholm 
egyik kerületében a gázellátás megszüntetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a gázfogyasztók fent említett egyesületének elnöke, tiltakozik az 
ellen, hogy a „Stockholm Gas” megszüntette a gázellátást Stockholm Bromma és Enskede 
elővárosaiban.  A petíció benyújtója rámutat, hogy e körülmény miatt, amelyet a 
gázszolgáltató vállalat a szolgáltatás nem kifizetődő voltával indokolt, az érintett 
fogyasztóknak több hátrányt kell elszenvedniük, és jelentős költségeket kell magukra 
vállalniuk, többek között azért, mert a főző- és fűtőkészülékeik lecserélésére kényszerülnek.  
A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy a „Stockholm Gas” által az érintett fogyasztók 
számára megítélt kártérítés elégtelen, valamint kiemeli, hogy a „Stockholm Gas” 
Stockholmban monopóliummal rendelkezik a gázszolgáltatás területén. A petíció benyújtója 
hangsúlyozza továbbá, hogy a svéd hatóságok nem tettek eleget az Európai Uniónak a földgáz 
belső piacára vonatkozó szabályaiból adódó kötelezettségeiknek. Ezért az Európai Parlament 
intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 15. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A fogyasztók ellátását jelenleg a Stadsgas biztosítja, amelyet néha városi gáznak neveznek. A 
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földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2003/55/EK irányelv1 nem tér ki az 
ilyen típusú gázellátásra. A Stadsgas-fogyasztás többnyire viszonylag kis földrajzi területen 
belül jellemző, és ezért nem képezi az európai szabályozás tárgyát. A Bizottság a Gaskunder 
egyesület számos levelére válaszolt, valamint a fogyasztói csoportot a helyi és nemzeti 
szervezetekhez irányította, amelyek segítséget nyújthatnak a csoportnak. Mivel ezzel a 
témával nem foglalkozik belső energiapiacra vonatkozó másodlagos jogszabály, ezért az ügy 
megoldása a nemzeti hatóságok feladata. Amennyiben szerződésszegéssel kapcsolatos polgári 
ügyről van szó, azt a nemzeti jogrendszernek kell megoldania.

Következtetés

A 2003/55/EK irányelvben foglalt, a földgázfogyasztók védelmével kapcsolatos intézkedések 
nem vonatkoznak erre az ügyre. Amennyiben polgári ügyről van szó, azzal először a tagállami 
nemzeti és igazságügyi hatóságoknak kell foglalkozniuk. 

                                               
1 HL L 176., 2003.7.15., 57. o.


