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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0309/2009 dėl dujų tiekimo nutraukimo Stokholmo rajone, kurią 
pateikė Švedijos pilietė Theresa Leblanc asociacijos „Gaskunder 2700“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, kuri yra minėtos dujų vartotojų asociacijos pirmininkė, ginčija 
„Stockholm Gas“ sprendimą nutraukti dujų tiekimą Stokholmo Bromma ir Enskede
priemiesčiams. Peticijos pateikėja pabrėžia, kad šis sprendimas, kuris grindžiamas 
nepelningumu, reiškia, kad suinteresuoti vartotojai susidurs su daugeliu nepatogumų ir patirs 
didelių išlaidų, pavyzdžiui, jie bus priversti pakeisti turimus maisto gaminimo ir šildymo 
prietaisus. Peticijos pateikėja pabrėžia, kad šiems vartotojams „Stockholm Gas“, kuri turi dujų 
tiekimo Stokholme monopolį, skiriama kompensacija yra nepakankama ir kad Švedijos 
valdžios institucijos neįvykdė savo įsipareigojimo laikytis ES vidaus rinkos taisyklių dėl 
gamtinių dujų. Todėl ji ragina Europos Parlamentą pasidomėti šiuo klausimu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Šiuo metu vartotojams tiekiamos Stadsgas dujos, kartais vadinamos miesto dujomis. 
Direktyva 2003/55/EB1 dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių netaikoma šios 
rūšies dujoms. Stadsgas dujos paprastai yra vartojamos geografiniu požyriu gana mažame 
plote ir todėl jų vartojimo Europos teisės aktai nereglamentuoja. Komisija atsakė į daug 
„Gaskunder“ grupės laiškų ir patarė vartotojų grupei kreiptis į vietos ir nacionalines 
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organizacijas, kurios galėtų padėti grupei. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo klausimu nėra vidaus 
energetikos rinką reglamentuojančių antrinės teisės aktų, šią problemą turi išspręsti 
nacionalinės valdžios institucijos. Kadangi tai yra civilinio byla, susijusi su sutarties 
nesilaikymu, ją turi išspręsti nacionaliniai teismai.

Išvada

Direktyvoje 2003/55/EB nustatytos gamtinių dujų vartotojų apsaugos priemonės šiuo atveju 
netaikomos. Kadangi tai yra civilinio pobūdžio byla, ją pirmąja instancija turi nagrinėti 
valstybių narių nacionalinės ir teisminės institucijos. “


