
 

RR\1107573LV.docx  PE580.796v02-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

Sesijas dokuments 
 

28.8.2017 A8-0310/2016/err01 

ADDENDUM 

ziņojumā 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par gāzes piegādes drošības 

aizsardzības pasākumiem un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 994/2010 

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 

Referents: Jerzy Buzek 

A8-0310/2016 

 

Normatīvas rezolūcijas projekts 

 

Pēc paskaidrojuma ievieto šādu atzinumu: 

 

JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS PAR JURIDISKO PAMATU 

 

13.6.2017. 

 

Mr Jerzy Buzek 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas 

priekšsēdētājam 

BRISELĒ 

Temats: Atzinums par juridisko pamatu priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes 

regulai par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un ar ko atceļ 

Regulu (ES) Nr. 994/2010 (2016/0030(COD) 

Godātais priekšsēdētāj! 

Ar 11. maija vēstuli Jūs saskaņā ar Reglamenta 39. panta 2. punktu vērsāties Juridiskajā 
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komitejā ar lūgumu sagatavot atzinumu par priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes 

regulai par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 

994/2010 (2016/0030(COD) juridiskā pamata atbilstību. 

Komisijas ierosinātais juridiskais pamats ir LESD 194. pants, kurā ir noteikts enerģētikas 

politikas juridiskais pamats; tomēr starpiestāžu sarunās tika uzskatīts par nepieciešamu 

iepriekš minētajā pantā iekļaut atsauci uz 2. punktu, kurā ir noteikts, ka pasākumus nosaka 

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Tādēļ ITRE komiteja lūdz atzinumu par LESD 

194. panta 2. punkta kā minētā priekšlikuma juridiskā pamata atbilstību. 

Komiteja iepriekš minēto jautājumu izskatīja 2017. gada 12. jūnija sanāksmē. 

 

I. Priekšvēsture 

 

Šīs regulas mērķis ir nodrošināt, ka tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai garantētu 

nepārtrauktu gāzes piegādi visā Savienībā, jo īpaši aizsargājamiem patērētājiem, smagos 

klimatiskos apstākļos vai gāzes piegādes traucējumu gadījumā.  

 

Lai sasniegtu šo mērķi, regulas projekts piedāvā stingrāku reģionālo koordināciju, nosakot 

vairākus principus un standartus ES līmenī. Piedāvātā pieeja paredz dalībvalstu ciešu 

sadarbību reģionu ietvaros, veicot reģionālus riska novērtējumus. Lai nodrošinātu ES mēroga 

konsekvenci, reģionālie riska novērtējumi tiks veikti, pamatojoties uz ES līmeņa simulāciju, 

kurā izmantos kopīgus standartus un īpašu scenāriju. Riski, kas apzināti reģionālajos riska 

novērtējumos, tiks risināti reģionālajos preventīvās rīcības plānos un ārkārtas situāciju plānos, 

kurus pārskatīs līdzīga līmeņa speciālisti un apstiprinās Komisija. 

 

Priekšlikumā ir atsauce uz LESD 194. pantu kā juridisko pamatu; tomēr Komisija neprecizēja, 

uz kuru minētā panta punktu priekšlikumam būtu jābalstās. 

 

 

 

II. Attiecīgais Līguma pants  

 

Šāds Līguma par Eiropas Savienības darbību XXI sadaļas „Enerģētika” pants Komisijas 

priekšlikumā ir ierosināts kā juridiskais pamats (izcēlums pievienots): 

 

LESD 194. pants 

 

 

1. Saistībā ar iekšējā tirgus izveidi un darbību un attiecībā uz vajadzību saglabāt un uzlabot 

vidi, Savienības enerģētikas politika, dalībvalstīm savstarpēji solidarizējoties, tiecas: 

(a) nodrošināt enerģijas tirgus darbību; 

(b) nodrošināt energoapgādes drošību Savienībā; 

(c) veicināt energoefektivitāti un taupību, kā arī jaunu un neizsīkstošu enerģijas veidu 

attīstību; kā arī 

(d) veicināt enerģijas tīklu savstarpēju savienojamību. 

 

2. Neskarot citus Līgumu noteikumus, Eiropas Parlaments un Padome saskaņa ar parasto 
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likumdošanas procedūru nosaka vajadzīgos pasākumus, lai sasniegtu 1. punktā minētos 

mērķus. Šādus pasākumus paredz pēc apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju 

un Reģionu komiteju. 

Tie neietekmē dalībvalstu tiesības paredzēt nosacījumus savu energoresursu izmantošanai, 

izvēlēties kādu no energoavotiem, kā arī noteikt savas energoapgādes struktūru, neskarot 

192. panta 2. punkta c) apakšpunktu. 

 

3. Atkāpjoties no 2. punkta, Padome saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru, apspriedusies 

ar Eiropas Parlamentu un pieņemot vienprātīgu lēmumu, nosaka minētajā punktā minētos 

pasākumus, ja tie ir galvenokārt fiskāli. 

 

III. Judikatūra 

 

Ar Tiesas judikatūru ir iedibināts, ka “Kopienas tiesību akta juridiskā pamata izvēle ir jābalsta 

uz objektīviem elementiem, kurus Tiesa var pārbaudīt, tostarp uz tiesību akta mērķi un 

saturu“1. Tādēļ nepareiza juridiskā pamata izvēle var būt attiecīgā akta atcelšanas pamats. 

Turklāt Tiesa ir noteikusi, ka juridiskā pamata norādīšana ir vajadzīga, lai noteiktu balsošanas 

kārtību Padomē.2 Precīza norāde uz juridisko pamatu šajā gadījumā ir īpaši svarīga, jo 

194. panta 2. un 3. punktā attiecīgi atsaucas uz parasto likumdošanas procedūru un uz īpašu 

likumdošanas procedūru ar vienprātīgu balsojumu Padomē. 

 

 

 

IV. Ierosinātās regulas mērķis un saturs  

 

Šajā regulā ir paredzēti noteikumi, kuru mērķis ir garantēt gāzes piegādes drošību ar šādiem 

paņēmieniem: nodrošināt pareizu un nepārtrauktu iekšējā dabasgāzes tirgus darbību, atļaut 

īstenot ārkārtas pasākumus, ja tirgus vairs nevar nodrošināt vajadzīgo gāzes daudzumu, un 

skaidri definēt un sadalīt pienākumus starp dabasgāzes uzņēmumiem, dalībvalstīm un 

Savienību saistībā gan ar preventīviem pasākumiem, gan ar reakcijas pasākumiem uz 

konkrētiem piegādes traucējumiem. Turklāt atbilstoši solidaritātes principiem šajā regulā ir 

paredzēti pārredzami mehānismi plānošanas un reakcijas pasākumu koordinēšanai ārkārtas 

situācijās dalībvalstu, reģionālajā un Savienības līmenī. 

 

 

V. Atbilstīga juridiskā pamata analīze un noteikšana  

 

Šīs regulas mērķis ir nodrošināt, ka tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai garantētu 

nepārtrauktu gāzes piegādi visā Savienībā un īpaši aizsargātu patērētājus smagos klimatiskos 

apstākļos vai gāzes piegādes traucējumu gadījumā.  
 

EP Juridiskā dienesta atzinumā uzsvērts, ka “izmaiņas, par ko vienojās juridiskajā pamatā, 

būtiski nemaina Komisijas priekšlikumā izvēlēto pamatu, bet gan konkretizē juridiskā pamata 

                                                 
1 Lieta C-45/86 Komisija/Padome (Vispārējās tarifa preferences) [1987], ECR 1439, 5. punkts; Lieta C-440/05, 

Komisija pret Padomi, [2007], ECR I–9097; Lieta C–411/06, Komisija/ Parlaments un Padome, [2009] ECR I-

7585. 
2 2009. gada 1. oktobra Spriedums Lietā Komisija/Padome (“CITES”), C-370/07, EU:C:2009:590, jo īpaši 37.–

38. un 56. punkts. 
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izvēli, precizējot attiecīgo LESD 194. panta punktu, uz kuru likumdevēji atsaucas.1”  

 

LESD 194. panta 2. un 3. punktā ir ietverti divi dažādi juridiskie pamati atšķirīga rakstura 

pasākumiem. Minētā panta 3. punkts attiecas uz pasākumiem, kas ir galvenokārt fiskāli, bet 2. 

punkts attiecas uz tādu pasākumu pieņemšanu, kas ir vajadzīgi, lai sasniegtu 1. punktā 

minētos mērķus, kas cita starpā iekļauj piegādes drošību. Turklāt ir svarīgi atzīmēt, ka 

LESD 194. pantā ir paredzētas atšķirīgas likumdošanas procedūras atkarībā no pasākuma 

rakstura. Saskaņā ar LESD 194. panta 3. punktu piemēro īpašu likumdošanas procedūru, kurā 

ar Parlamentu tikai apspriežas un kurā pasākumiem, kas galvenokārt ir fiskāli, ir vajadzīgs 

vienprātīgs lēmums Padomē; turpretī saskaņā ar LESD 194. panta 2. punktu piemēro parasto 

likumdošanas procedūru, lai pieņemtu pasākumus, kas vajadzīgi 194. panta 1. punktā noteikto 

mērķu sasniegšanai, tostarp attiecībā uz piegādes drošību.  

 

Tā kā no iepriekš minētā izriet, ka regula atbilst otrajai minētajai pasākumu kategorijai, ir 

lietderīgi un atbilstoši juridiskajā pamatā konkrēti minēt LESD 194. panta 2. punktu. 
 

 

VI. Secinājums un ieteikums 

 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, LESD 194. panta 2. punkts ir jānorāda kā šā priekšlikuma 

juridiskais pamats. 

 

Juridiskā komiteja savā 2017. gada 12. jūnija sanāksmē attiecīgi vienbalsīgi2 nolēma ieteikt 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai norādīt LESD 194. panta 2. punktu kā 

minētās regulas juridisko pamatu. 

 

 

 

Ar cieņu, 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

(Attiecas uz visām valodām) 

                                                 
1 SJ-0277. lpp.; 
2 Galīgajā balsošanā piedalījās: Pavel Svoboda (priekšsēdētājs), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

(priekšsēdētāja vietniece), Jean-Marie Cavada (priekšsēdētāja vietnieks), Laura Ferrara (priekšsēdētāja 

vietniece), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, József Szájer, Axel Voss; Dominique Bilde, 

Antanas Guoga, Danuta Jazłowiecka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Victor Negrescu, Virginie Rozière, 

Elly Schlein, Kosma Złotowski (aizstajēji). 


