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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0309/2009, ingediend door Theresa LeBlanc (Zweedse 
nationaliteit), namens de vereniging "Gaskunder 2700", over het staken van de 
gasvoorziening in een gebied in Stockholm

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, die voorzitter is van bovengenoemde vereniging, maakt bezwaar tegen het staken 
door "Stockholm Gas" van de gasvoorziening in Bromma en Enskede, twee buitenwijken van 
Stockholm. Indienster wijst erop dat deze situatie, die door het gasbedrijf wordt geweten aan 
een gebrek aan rendement, leidt tot een aantal onkosten en uitgaven voor de betrokken 
consumenten, waaronder de verplichte vervanging van hun kook- en verwarmingsapparatuur. 
Indienster benadrukt dat de vergoeding die aan de betreffende consumenten is toegekend door 
Stockholm Gas, dat overigens een monopolie heeft op de gasvoorziening in Stockholm, 
ontoereikend is en dat de Zweedse overheden hebben verzuimd hun plichten te vervullen in 
verband met de EU-regels voor de interne markt voor aardgas. Derhalve verzoekt indienster 
het Europees Parlement om op te treden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

De consumenten zijn nu aangesloten op wat wel stadsgas wordt genoemd. De levering van dit 
soort gas valt niet onder Richtlijn 2003/55/EG1 betreffende gemeenschappelijke regels voor 
de interne markt voor aardgas. Stadsgas wordt vooral gebruikt in een betrekkelijk klein 
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gebied, reden waarom er met betrekking tot dit type gas geen Europese normen bestaan. De 
Europese Commissie heeft op een aantal brieven van "Gaskunder" gereageerd en de 
vereniging voor bijstand doorverwezen naar lokale en nationale organisaties. Aangezien er in 
het kader van de interne markt voor energie geen secondaire wetgeving over dit onderwerp 
bestaat, is het aan de nationale autoriteiten om een oplossing te vinden. In zoverre het hier om 
burgerlijk recht (contractbreuk) gaat, zal de zaak via de nationale rechtspraak moeten worden 
opgelost.

Conclusie

De maatregelen voor de bescherming van consumenten van aardgas zoals die zijn vastgelegd 
in Richtlijn 2003/55/EG zijn op dit geval niet van toepassing. In zoverre het hier om een zaak 
van burgerlijk recht gaat, zal dit geschil in eerste instantie door de nationale gerechtelijke 
autoriteiten moeten worden behandeld. 


