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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0309/2009, którą złożyła Theresa Leblanc (Szwecja) w imieniu 
stowarzyszenia „Gaskunder 2700”, w sprawie wstrzymania dostaw gazu na 
terenie Sztokholmu

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, która jest przewodniczącą wspomnianego stowarzyszenia użytkowników 
gazu, wyraża sprzeciw w związku z decyzją przedsiębiorstwa „Stockholm Gas”
o wstrzymaniu dostaw tego surowca na terenie Bromma i Enskede na przedmieściach 
Sztokholmu. Informuje ona, że decyzja ta, której trafność uzasadniano względami 
dochodowości, oznacza, że odnośni konsumenci staną wobec wielu niedogodności
i znaczących kosztów związanych z koniecznością zmiany sprzętu do gotowania
i ogrzewania. Składająca petycję podkreśla, że odszkodowanie przyznane tym konsumentom 
przez „Stockholm Gas”, który posiada monopol na dostawy gazu w Sztokholmie, jest 
nieadekwatne, a władze szwedzkie nie dotrzymały swoich zobowiązań dotyczących unijnych 
przepisów w sprawie wewnętrznego rynku gazu ziemnego. Dlatego wzywa ona Parlament 
Europejski do zbadania tej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Konsumenci korzystają obecnie z dostaw Stadsgas, nazywanego czasem gazem miejskim. 
Zakres dyrektywy 2003/55/WE1 dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu 

                                               
1 Dz.U. L 176 z 15.7.2003, s. 57.
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ziemnego nie obejmuje dostaw gazu tego typu. Stadsgas jest zwykle użytkowany na 
stosunkowo niewielkiej przestrzeni geograficznej i w związku z tym nie podlega 
prawodawstwu europejskiemu. Komisja udzieliła odpowiedzi na szereg pism wystosowanych 
przez stowarzyszenie Gaskunder oraz skierowała tę grupę konsumentów do lokalnych
i krajowych organizacji, które mogą okazać się im pomocne. Mając na uwadze to, że nie 
istnieje prawodawstwo wtórne w zakresie wewnętrznego rynku energii, które regulowałoby 
przedmiotową kwestię, rozwiązanie tej sprawy leży w gestii władz krajowych. Naruszenie 
postanowień umowy, stanowiące cywilny aspekt sprawy, powinno zostać rozpatrzone przez 
organy krajowego systemu sądowniczego.

Wniosek

Środki mające na celu ochronę użytkowników gazu ziemnego określone w dyrektywie 
2003/55/WE nie znajdują zastosowania w przedmiotowej sprawie, a cywilny aspekt sprawy
powinien zostać rozpatrzony w pierwszej kolejności przez krajowe władze i organy systemu 
sądowniczego w państwie członkowskim.


