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Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 

piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīvā akta projekta 

nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 

pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 

subsidiaritātes principam. 

Pielikumā pievienots Bulgārijas parlamenta pamatots atzinums par minēto regulas 

priekšlikumu. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 

komitejas kompetencē. 
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PIELIKUMS 

PRIEKŠSĒDĒTĀJS 

BU LG Ā R IJ AS  R EPU B LIK A  

N A C IO N Ā LĀ  A S AM BLE J A  

 

 

MARTIN SCHULZ 

EIROPAS 

PARLAMENTA 

PRIEKŠSĒDĒTĀJS 

 

TEMATS: Bulgārijas Republikas parlamenta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes regulai par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un 

Regulas (ES) Nr. 994/2010 atcelšanu 

 

Godātais Schulz kungs! 

 

Eiropas lietu un Eiropas fondu pārraudzības komiteja (ELEFPK) 2016. gada 20. aprīļa 

sanāksmē Bulgārijas Republikas parlamentā apsprieda priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 

Padomes regulai par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Regulas (ES) 

Nr. 994/2010 atcelšanu. 

 

ELEFPK locekļi atzinīgi novērtēja Eiropas Komisijas iniciatīvu pārskatīt Regulu (ES) 

Nr. 994/2010, lai palielinātu sadarbību starp dalībvalstīm un nodrošinātu gāzes piegādes 

drošību. Tajā pašā laikā pēc regulas projekta rūpīgas izskatīšanas, ņemot vērā Bulgārijas 

Republikas Ministru padomes Eiropas lietu padomes pamatnostāju kopā ar valsts parlamenta 

Ekonomikas politikas un tūrisma komitejas un Enerģētikas komitejas ziņojumiem, ELEFPK 

locekļi vienojās, ka ir jāizmanto valsts parlamentam saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 2. protokola 6. pantu piešķirtās tiesības, nosūtot argumentētu atzinumu 

(pievienots pielikumā) par minēto regulas priekšlikumu. 

 

Saskaņā ar paredzēto procedūru es nosūtu jums apstiprināto ziņojumu un argumentēto 

atzinumu, kas atspoguļo Bulgārijas parlamenta nostāju šajā jautājumā. 

 

Pielikums: saskaņā ar tekstu 
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VALSTS PARLAMENTS 

BULGĀRIJAS REPUBLIKA 

 

BULGĀRIJAS REPUBLIKA 

ČETRDESMIT TREŠĀ NACIONĀLĀ ASAMBLEJA 

EIROPAS LIETU UN  

ES FINANSĒJUMA UZRAUDZĪBAS KOMITEJA 

 

Z I Ņ O J U M S  

 

TEMATS: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par gāzes piegādes 

drošības aizsardzības pasākumiem un Regulas (ES) Nr. 994/2010 atcelšanu — 16. punkts 

valsts parlamenta Eiropas lietu 2016. gada darba programmā un Bulgārijas Republikas 

pamatnostāja Nr. 602-00-20, ko Ministru padome apstiprināja 2016. gada 1. aprīlī. 

 

I. Bulgārijas Republikas parlamenta Eiropas lietu un Eiropas fondu pārraudzības komiteja 

(ELEFPK) 2016. gada 20. aprīļa sanāksmē apsprieda priekšlikumu Eiropas Parlamenta 

un Padomes regulai par pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai un Regulas 

(ES) Nr. 994/2010 atcelšanu — 16. punkts valsts parlamenta 2016. gada darba 

programmā par Eiropas lietām. 

 

ELEFPK sanāksmē piedalījās: enerģētikas ministra vietnieks Zhecho Stankov, Enerģētikas 

ministrijas Enerģētikas politikas un starptautiskās sadarbības direktorāta Starptautiskās 

sadarbības enerģētikas nozarē departamenta vadītāja Albena Trasieva, kā arī Ministru 

padomes administrācijas ES lietu koordinācijas direktorāta valsts eksperti Tsvetan Vladikov, 

Dennitsa Nedeva un Mariana Vasileva. 

 

II. Regulas projekta mērķis ir nodrošināt, ka visas dalībvalstis izstrādā piemērotus rīkus, lai 

sagatavotos un pārvaldītu gāzes trūkuma ietekmi, ko rada piegādes traucējumi vai ārkārtīgi 

liels pieprasījums. Pasākumi, kas iekļauti regulas projektā, paredz uzlabot reģionālo sadarbību 

un koordināciju; detalizētas saistības un nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanu; 

uzlabotu riska novērtējumu un riska novēršanu; gāzes piegādes nodrošināšanu atsevišķām 

patērētāju kategorijām (“aizsargātie klienti”) pat sarežģītos apstākļos (piegādes standarts) un 

solidaritātes principa starp dalībvalstīm ieviešanu. 

 

Ņemot vērā saspīlējumu starp Ukrainu un Krieviju, Eiropas Komisija uzskata, ka piecus 

gadus pēc Regulas (ES) Nr. 994/2010 pieņemšanas joprojām vēl ir jāpieņem papildu 

pasākumi, lai nodrošinātu dabasgāzes piegādes drošību Eiropā. Komisija uzskata, ka regulas 

priekšlikuma juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 194. pants, 

kurā noteikta Savienības kompetence enerģētikas nozarē. Pamatojumā komiteja norādīja, ka 

būtiski traucējumi gāzes piegādē neapstājas pie valstu robežām un var skart vairākas 

dalībvalstis, un ka valstu pieejas rezultāts ir suboptimāli pasākumi un iespējama krīzes 

pastiprināšana. Šajā sakarā un pēc Regulā (ES) Nr. 994/2010 minēto rīku un to īstenošanas 

dalībvalstīs detalizētas novērtēšanas Komisija ierosina, ka visrentablākā metode piegādes 

drošības uzlabošanai visā ES ir reģionālās sadarbības un koordinācijas pastiprināšana. 

 

Regulas projektā ir paredzēti obligāti reģionālie preventīvās rīcības plāni un ārkārtas rīcības 

plāni, kā arī reģionālie riska novērtējumi, kas jāsagatavo par dažādiem reģioniem (aprakstīti 

I pielikumā). Šie plāni tiks pakļauti salīdzinošajai izvērtēšanai un sagatavoti sadarbībā ar 
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pārējiem reģioniem Gāzes koordinācijas grupā, un Komisija var prasīt, lai tos groza pirms 

galīgās apstiprināšanas. 

 

Saskaņā ar jaunajiem Eiropas Komisijas ierosinātajiem noteikumiem katra dalībvalsts veic 

vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka gadījumā, ja rodas traucējumi lielākajā kopējā 

gāzes infrastruktūrā, pārējās infrastruktūras tehniskā jauda, kas noteikta saskaņā ar formulu 

N-1 (kas aprakstīta regulas projekta II pielikumā), spēj apmierināt gāzes kopējo pieprasījumu 

aprēķinātajā platībā dienā, kad ir ārkārtīgi liels gāzes pieprasījums, kas statistiski notiek reizi 

20 gados. Turklāt pastāvīga fiziskā jauda transportēt gāzi abos virzienos tiks aktivizēta visos 

starpsavienojumos starp dalībvalstīm, izņemot atsevišķus gadījumus (kas paredzēti regulas 

projekta 4. panta 4. punktā un III pielikumā). 

 

Regulas projektā ierosinātās izmaiņas ir paredzētas, lai nodrošinātu labāku piekļuvi 

informācijai gan valstu kompetentajām iestādēm, gan Komisijai. Tās varēs pieprasīt datus no 

dabasgāzes uzņēmumiem, tostarp līgumisko informāciju, — ārkārtas gadījumā un ar 

pienācīgu pamatojumu. Turklāt dabasgāzes uzņēmumiem būs jāziņo attiecīgās valsts 

kompetentajai iestādei un Komisijai par līgumiem, kas attiecas uz gāzes piegādes drošību, 

tiklīdz tie ir parakstīti vai grozīti. Tas attiecas uz ilgtermiņa līgumiem, kas nodrošina vairāk 

nekā 40 % no ikgadējā dabasgāzes patēriņa attiecīgajā dalībvalstī. 

 

Nav paredzētas būtiskas izmaiņas piegādes standartā, kas garantē nepārtrauktu gāzes piegādi 

aizsargātiem klientiem konkrētā laikposmā pat tad, ja trūkst piegādes un/vai rodas ārkārtīgi 

liels pieprasījums. “Aizsargāto klientu” kategorija tiks saglabāta, un tajā būs iekļauti visi 

mājsaimniecību patērētāji, kas pieslēgti gāzes sadales tīklam, un saskaņā ar konkrētiem 

noteikumiem un — pēc dalībvalstu ieskatiem — centralizētās siltumapgādes iekārtas un 

mazie un vidējie uzņēmumi. Regulas projekts paredz obligāti piemērot solidaritātes principu 

starp dalībvalstīm. Saskaņā ar šo principu, ja kāda dalībvalsts ir ārkārtas situācijā, kad tā 

nevar apgādāt aizsargātos klientus, gāze netiks piegādāta klientiem, kuri neietilpst aizsargāto 

klientu kategorijā, jebkurā citā dalībvalstī, kas ir tieši saistīta ar pirmo dalībvalsti. 

 

III. Saskaņā ar Ministru padomes iesniegto pamatnostāju Bulgārijas Republika kopumā 

atbalsta priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par gāzes piegādes drošības 

aizsardzības pasākumiem un Regulas (ES) Nr. 994/2010 atcelšanu. Tajā pašā laikā Bulgārijas 

Republika turpinās pieprasīt, lai tai piešķir atkāpi tāpat kā Luksemburgai, Slovēnijai un 

Zviedrijai (4. panta 8. punkts), kā arī Maltai un Kiprai (19. pants), ņemot vērā laiku un 

ievērojamas finanšu investīcijas, kas vajadzīgas, lai uzbūvētu nepieciešamo infrastruktūru ar 

lielāku jaudu. Bulgārijas Republika uzskata, ka ierosinātās izmaiņas palielinātu Komisijas 

kontroli pār dabasgāzes tirgus dalībnieku darbību. No vienas puses, tas ir pretrunā ar principu 

par brīvu un konkurētspējīgu tirgu un, no otras puses, tas ierobežo dalībvalstu tiesības 

līgumiskajās attiecībās ar trešām pusēm. Bulgārijas Republika uzskata, ka regulas 

priekšlikums varētu radīt papildu administratīvo slogu uzņēmumiem un/vai publiskās 

pārvaldes iestādēm. Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi ir tas, ka Bulgārijas Republika ierosina, 

ka daži regulas projekta noteikumi būtu jāprecizē, lai regulētu, kā atbildīgajām pusēm tiks 

kompensēti sabiedrības interesēs uzliktie pienākumi. 

 

IV. Minēto regulas priekšlikumu Ekonomikas politikas un tūrisma komiteja (CEPT) izskatīja 

2016. gada 13. aprīļa sanāksmē. CEPT uzskata, ka visi apsvērumi, ko pauda Bulgārijas 

Republika un kas atspoguļoti pamatnostājā par šo jautājumu, ir pilnībā pamatoti. CEPT 

uzskata, ka regulas projekta pieņemšana neradīs izmaiņas Bulgārijas tiesiskajā regulējumā, 
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tomēr radīs būtisku administratīvo un finansiālo slogu Bulgārijas ekonomikai. 

 

V. Enerģētikas komiteja šo regulas priekšlikumu izskatīja 2016. gada 14. aprīļa sanāksmē. 

Paziņojumā komiteja pilnībā atbalsta Bulgārijas Republikas pamatnostāju, ko pieņēma 

Ministru padomes Eiropas lietu padome. 

 

VI. Pēc priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par gāzes piegādes drošības 

aizsardzības pasākumiem un Regulas (ES) Nr. 994/2010 atcelšanu apspriešanas un ņemot 

vērā Bulgārijas Republikas Ekonomikas politikas un tūrisma komitejas un Enerģētikas 

komitejas atzinumus ar Eiropas lietu un Eiropas fondu pārraudzības komitejas starpniecību, 

Bulgārijas Republikas parlaments sniedz šādu pamatotu atzinumu, ko nosūtīs Eiropas 

iestādēm: 

 

1. ELEFPK atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas iniciatīvu par Regulas (ES) Nr. 994/2010 

pārskatīšanu, lai palielinātu sadarbību starp dalībvalstīm un nodrošinātu gāzes piegādes 

drošību. 

 

2. ELEFPK pauž bažas, ka saskaņā ar projektu obligāta koordinācija starp dalībvalstīm notiks 

Eiropas Komisijas noteiktajos reģionos un ka nav sniegti pārliecinoši pierādījumi, kas 

pierāda, ka dažādu valstu nostājas ir pienācīgi atspoguļotas. Ja obligātas reģionālas sadarbības 

pieeja nākotnē tiktu pieņemta, vairākas ģeogrāfiskās, politiskās un ekonomiskās iezīmes būtu 

jāņem vērā pastāvīgā dialogā ar visām dalībvalstīm. 

 

3. ELEFPK uzskata, ka Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. panta 3. punktā noteiktais 

subsidiaritātes princips nav izpildīts, jo Eiropas Komisijas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 

saskaņā ar regulas projekta 3. panta 7. punktu (attiecībā uz minēto reģionu sastāvu) nav 

skaidri noteiktas leģislatīvajā aktā (18. pantā “Deleģēšanas īstenošana”). Tas ir pretrunā ar 

LESD 290. panta 2. punktu. 

 

4. ELEFPK uzskata, ka regulas priekšlikums neatbilst LES 5. panta 4. punktā noteiktajam 

proporcionalitātes principam, jo rada papildu administratīvo un finansiālo slogu gan 

dalībvalstīm, gan Eiropas Savienības pilsoņiem un tādējādi pārsniedz to, kas nepieciešams, lai 

sasniegtu regulas projekta mērķus. Bulgārijas Republikai pienākums izveidot jaunu 

infrastruktūru ar lielāku jaudu radīs pārāk lielu finansiālo slogu. 

 

5. Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi — ELEFPK uzskata, ka vēl viens pasākums, kurš 

pārsniedz to, kas nepieciešams vēlamā mērķa sasniegšanai, ir Eiropas Komisijas pilnvaras 

sākt pārkāpuma procedūru pret dalībvalsti, kuras kompetentajai iestādei ir pilnvaras saņemt 

vai pieprasīt līgumu, ja dabasgāzes uzņēmums neizpilda paziņošanas pienākumu. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pēc ELEFPK apspriešanas šo ziņojumu un tā argumentēto 

atzinumu pieņēma vienprātīgi ar 14 balsīm „par”. 

 

KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS 

EIROPAS LIETU UN 

UN EIROPAS FONDU PĀRRAUDZĪBAS KOMITEJA 

 

SVETLIN TANCHEV 

  


