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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

1.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0309/2009, ko apvienības „Gaskunder 2700” vārdā iesniedza 
Zviedrijas valstspiederīgā Theresa Leblanc, par gāzes padeves pārtraukšanu 
Stokholmas rajonā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kura ir iepriekš minētās gāzes patērētāju apvienības priekšsēdētāja, 
iebilst pret uzņēmuma „Stockholm Gas” lēmumu pārtraukt gāzes padevi Stokholmas 
Brommas un Enskedes priekšpilsētām. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka šis lēmums, ko 
uzņēmums pamato ar nerentabilitāti, nozīmē, ka attiecīgajiem patērētājiem ir jāsaskaras ar 
daudzām neērtībām un ievērojamiem izdevumiem, piemēram, viņiem ir jāmaina savas gāzes 
plītis un apkures ierīces. Lūgumraksta iesniedzēja uzsver, ka kompensācija, ko šiem 
patērētājiem piešķīra uzņēmums „Stockholm Gas”, kas Stokholmā ir gāzes apgādes 
monopoluzņēmums, ir neatbilstoša, un ka Zviedrijas varas iestādes nav izpildījušas savas 
saistības attiecībā uz ES iekšējā tirgus noteikumiem par dabas gāzi. Tāpēc lūgumraksta 
iesniedzēja aicina Eiropas Parlamentu izskatīt šo jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 15. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Šobrīd patērētājiem ir pieslēgta Stadsgas padeve, ko reizēm sauc par pilsētas gāzi. Direktīva 
2003/55/EK1 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu neattiecas uz 
šāda tipa gāzes padevi. Stadsgas parasti patērē relatīvi mazā ģeogrāfiskā platībā, un tāpēc uz 

                                               
1 OV L 176, 15.07.2003., 57. lpp.
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to neattiecas Eiropas noteikumi. Komisija ir atbildējusi uz daudzām no „Gaskunder” grupas 
saņemtām vēstulēm un ir pārvirzījusi patērētāju grupu uz vietējām un valsts organizācijām, 
kas grupai varētu sniegt palīdzību. Tā kā par šo jautājumu nav iekšējā enerģētikas tirgus 
sekundāro tiesību aktu, gadījums ir jārisina valsts varas iestādēm. Ņemot vērā, ka šī ir 
civillieta, kas saistīta ar līguma pārkāpšanu, tā ir jārisina valsts tiesu sistēmai.

Secinājumi

Dabasgāzes patērētāju aizsardzības pasākumi, kas noteikti Direktīvā 2003/55/EK, neattiecas 
uz šo gadījumu. Ņemot vērā, ka šī ir civillieta, tā ir jāizskata pirmajā instancē caur valsts varas 
iestādēm un tiesas iestādēm dalībvalstī.”


