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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0309/2009, adresată de Theresa LeBlanc, de cetățenie suedeză, în 
numele organizației „Gaskunder 2700”, privind sistarea furnizării de gaze naturale 
într-un cartier din Stockholm

1. Rezumatul petiției

Petiționara, care este președinta asociației de consumatori de gaz mai sus menționate, contestă 
sistarea furnizării de gaze naturale a societății „Stockholm Gas” în suburbiile Bromma și 
Enskede din Stockholm. Petiționara subliniază faptul că această situație pe care societatea 
care furnizează gaze naturale o motivează pe baza lipsei de rentabilitate, duce la o serie de 
dezavantaje și costuri în rândul consumatorilor afectați, inclusiv la înlocuirea obligatorie a 
aparatelor de gătit și de încălzire. Petiționara subliniază faptul că despăgubirile acordate 
consumatorilor afectați de către societatea „Stockholm Gas”, care în plus deține monopol 
asupra furnizorilor de gaze naturale din Stockholm, sunt insuficiente și că autoritățile suedeze 
și-au neglijat obligațiile în ceea ce privește normele Uniunii Europe pentru piața internă în 
sectorul gazelor naturale, și, prin urmare, ea solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 iunie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

În prezent, consumatorii sunt conectați la o sursă de gaz iluminant (Stadsgas), denumit uneori 
gaz „de oraș”. Directiva 2003/55/CE1 privind normele comune pentru piața internă în sectorul 
gazelor naturale nu reglementează aprovizionarea cu acest tip de gaz. De obicei, Stadsgas este 

                                               
1 JO L176, 15.07.2003, p. 57



PE428.111v01-00 2/2 CM\789537RO.doc

RO

consumat în zone geografice relativ mici și, prin urmare, nu a făcut obiectul unui regulament 
european. Comisia răspuns la o serie de scrisori adresate de grupul Gaskunder și a 
redirecționat grupul de consumatori către organizații locale și naționale care i-ar putea oferi 
sprijin. Având în vedere faptul că nu există o legislație secundară privind piața internă a 
energiei în acest domeniu, revine astfel autorităților naționale să rezolve cazul. În măsura în 
care aceasta este o materie civilă legată de o încălcare a contractului, ea ar trebui soluționată 
în cadrul sistemului judiciar național.

Concluzie

Măsurile cu privire la protecția consumatorilor de gaze naturale care sunt cuprinse în 
Directiva 2003/55/CE nu se aplică în cazul de față. În măsura în care este vorba de o materie 
civilă, ea ar trebui analizată în primă instanță de autoritățile naționale și judecătorești ale 
statului membru.


