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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0309/2009, imressqa minn Theresa Leblanc, ta’ nazzjonalità Żvediża, 
f’isem l-assoċjazzjoni Gaskunder 2700, dwar it-twaqqif tal-provvista tal-gass 
f’zona fi Stokkolma

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li hija l-president tal-assoċjazzjoni ta’ konsumaturi tal-gass imsemmija hawn 
fuq, toġġezzjona dwar id-deċiżjoni tal-kumpanija Stockholm Gas li twaqqaf il-provvista tal-
gass fis-subborgi ta’ Bromma u Enskede fi Stokkolma. Il-petizzjonanta tindika li din id-
deċiżjoni, li l-kumpanija li tforni tiġġustifikaha bin-nuqqas ta’ qligħ, tfisser li l-konsumaturi 
kkonċernati jaffaċċjaw ħafna żvantaġġi u spejjeż sinifikanti, bħalma huwa l-obbligu li jbiddlu 
l-apparat tagħhom tat-tisjir u t-tisħin.  Il-petizzjonanta tenfasizza li l-kumpens mogħti lill-
konsumaturi minn Stockholm Gas, li għandha monopolju tal-provvista tal-gass fi Stokkolma, 
mhuwiex adegwat, u li l-awtoritajiet Żvediżi naqsu milli jilħqu l-obbligi tagħhom fir-rigward 
tar-regoli tas-suq intern tal-UE relatati mal-gass naturali. Għaldaqstant hija titlob lill-
Parlament Ewropew biex jinvestiga din il-kwistjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Ġunju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Bħalissa l-konsumaturi jagħmlu użu minn provvista ta’ Stadsgas, xi drabi magħruf bħala l-
gass tal-belt. Id-Direttiva 2003/55/KE1 rigward regoli komuni għas-suq intern fil-gass naturali 
ma tkoprix il-provvista ta’ dan it-tip ta’ gass. Ġeneralment L-istadsgas jiġi kkunsmat f’zona 
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ġeografika relattivament żgħira u għalhekk ma kienx soġġett għal regolazzjoni Ewropea. Il-
Kummissjoni wieġbet ħafna ittri mill-grupp Gaskunder u reġgħet irreferiet il-grupp ta’ 
konsumaturi għand l-organizzazzjonijiet lokali u nazzjonali li jistgħu jagħtuh għajnuna. 
Minħabba li m’hemmx leġiżlazzjoni sekondarja dwar is-suq intern tal-enerġija f’dan ir-
rigward, għalhekk huwa f’idejn l-awtoritajiet nazzjonali biex isolvu l-każ. Sakemm din hi 
kwistjoni ċivili relatata ma’ ksur ta’ kuntratt, għandha tiġi solvuta mis-sistema ġudizzjali 
nazzjonali.

Konklużjoni

Il-miżuri dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi tal-gass naturali li jinsabu fid-Direttiva 
2003/55/KE ma japplikawx għal dan il-każ. Sakemm din hi kwistjoni ċivili, għandha tiġi 
trattata mal-ewwel permezz tal-awtoritajiet nazzjonali u ġudizzjali fl-Istat Membru. 


