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ĪSS PAMATOJUMS

Iepriekšējos gados ES dalībvalstīs ir bijuši atkārtoti gāzes piegādes traucējumi. Krievijas un 
Ukrainas gāzes konflikts 2009. gada janvārī vēlreiz parādīja, ka ES pieaugošā atkarība no 
ārējām enerģijas piegādēm, galvenokārt no nedemokrātiskām un nestabilām valstīm, var 
kaitēt dalībvalstu ilgtermiņa ekonomiskajām un politiskajām interesēm. ES energoapgādes 
nedrošība prasa piemērot visaptverošu enerģētikas politiku, tajā paredzot iekšējos aspektus un 
ārējās dimensijas. 

Energoapgādes drošība ir jāuzskata par Eiropas Savienības vispārējās drošības būtisku daļu. 
Tādēļ gāzes piegādes drošības garantēšana Kopienām, jo īpaši krīzes situācijā, ir stratēģisks 
mērķis. Šajā sakarībā atzinīgi ir vērtējama dalībvalstu plānu priekšlaicīga izstrāde, tajos 
ietverot preventīvus un ārkārtas pasākumus, ja vien šos plānus koordinē Kopienas līmenī. 
Vidējā termiņā par visefektīvāko aizsardzību pret piegādes traucējumiem uzskata plašu, 
konkurētspējīgu iekšējo tirgu, kurā darbojas augsti attīstīti starpsavienojumi un 
infrastruktūras.   

Tomēr ar ES energoapgādes drošības politiku būtu jānodrošina, ka ES ne tikai reaģē uz krīzes 
situācijām, bet arī tās paredz iepriekš. Tādēļ papildus visiem pasākumiem, ar kuriem 
nodrošina energoapgādes iekšējā tirgus pienācīgu darbību, jānodrošina aktīvi energoapgādes 
diplomātijas līdzekļi, lai stiprinātu sadarbību ar galvenajām valstīm ražotājām, tranzīta 
valstīm un patērētājvalstīm, pamatojoties uz savstarpīguma principu. 

Ārlietu komitejas atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē regulas priekšlikumu, ar kuru atceļ 
Direktīvu 2004/67/EK. Tomēr atzinuma sagatavotājs uzskata, ka tajā nepieciešami labojumi, 
lai ES energoapgādes drošības jomā nodrošinātu visaptverošu pieeju. Viņš ierosina šādus 
grozījumus: 

- priekšlikums jāizskata, ņemot vērā jauno tiesisko vidi, ko nosaka Lisabonas līgums un 
tā 176.a panta, kurā minēts: „Savienības enerģētikas politika, dalībvalstīm savstarpēji 
solidarizējoties, tiecas nodrošināt energoapgādes drošību Savienībā”. Atzinuma 
sagatavotājs uzskata, ka šāda solidaritāte ir būtiski svarīga kopējas ES enerģētikas 
politikas izveidei un ka tā politiskā līmenī jāizstrādā gan iekšēji, gan ārēji, veidojot 
dialogu ar trešām valstīm krīzes situācijās un citā laikā; 

- atbildība par gāzes piegāžu drošību arī jāparedz Kopienas līmenī. Tādēļ Eiropas 
Komisijai, pamatojoties uz dalībvalstu plāniem, jāsagatavo Kopienas preventīvie un 
ārkārtas plāni.  Turklāt Komisijai ir īpaša atbildība — uzraudzīt iekšējā tirgus 
noteikumu piemērošanu attiecībā uz trešo valstu uzņēmumu darbību enerģētikas 
nozarē;  

- regulas katrā īstenošanas posmā ir jāpiesaista Savienības augstais pārstāvis un 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Krīzes situācijās viņam jo īpaši jābūt atbildīgam 
par starpniecību un sarunām ar trešām valstīm dalībvalstu vārdā;

- lai izvairītos no negaidītiem piegādes traucējumiem, Eiropas Savienībai kopā ar 
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piegādes un tranzīta valstīm jāizveido agrīnā brīdinājuma mehānisms, kura pamatā ir 
skaidras politiskās garantijas. Turpmākajos tirdzniecības, asociācijas un 
partnerattiecību un sadarbības nolīgumos starp ES un piegādes vai tranzīta valstīm ir 
jāiekļauj „energoapgādes drošības klauzula", kurā noteikts uzvedības kodekss un 
izklāstīti ārkārtas situācijās veicamie pasākumi; 

- Komisijai jāapsver Eiropas Enerģētikas kopienas paplašināšana attiecībā uz trešām 
valstīm, pamatojoties uz Enerģētikas hartas noteikumiem un veidojot jaunus 
reģionālos energoapgādes tirgus, kā arī aktīvi turpinot atbalstīt integrēta Eiropas un 
Vidusjūras enerģijas tirgus izveidi;

- ikvienai vidējā termiņa vai ilgtermiņa stratēģijai energoapgādes drošības nolūkā būs 
nepieciešama piegādātāju, piegādes avotu un piegādes ceļu pastiprināta dažādošana. 
Šīs stratēģijas izstrādē jāiesaista attiecīgās trešās valstis, jo īpaši tās, uz kurām attiecas 
Eiropas Kaimiņattiecību politika. Kopienas ieguldījumi prioritāti jākoncentrē uz 
kritiskām infrastruktūrām, kas varētu palīdzēt aizsargāt piegāžu drošību.

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pēdējo desmit gadu laikā Eiropā ir 
strauji pieaudzis gāzes patēriņš. 
Samazinoties iekšzemes ieguves 
apjomiem, gāzes imports pieauga vēl 
straujāk, palielinot atkarību no importētās 
gāzes un liekot pievērst uzmanību piegādes 
drošības aspektiem.

(2) Pēdējo desmit gadu laikā Eiropā ir 
strauji pieaudzis gāzes patēriņš. 
Samazinoties iekšzemes ieguves 
apjomiem, gāzes imports pieauga vēl 
straujāk, palielinot atkarību no importētās 
gāzes un liekot pievērst uzmanību piegādes 
drošības aspektiem. Dažas dalībvalstis, 
kurās dabasgāze ir dominējošais enerģijas 
veids, uzskata sevi par izolētām 
enerģētikas jomā, kad runa ir par būtisku 
atkarību no trešo valstu gāzes importa un 
infrastruktūras savienojumu trūkumu ar 
pārējām ES valstīm.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) atzīst starptautiskās sadarbības 
svarīgo nozīmi gāzes piegāžu 
nodrošināšanā ES dalībvalstu pilsoņiem 
un to, ka visiem attiecīgajiem ES politikas 
virzieniem un rīcības plāniem jābalstās uz 
savstarpējas cieņas principu attiecībā uz 
iesaistītajām trešām valstīm; iespējamās 
problēmas būtu jācenšas risināt, 
izmantojot politisko dialogu un sarunas.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai palīdzētu dalībvalstīm finansēt 
vajadzīgos ieguldījumus vietējā ieguves 
rūpniecībā un infrastruktūrā, ir pieejami 
dažādi Kopienas finansējuma avoti, 
piemēram, Eiropas Investīciju bankas 
aizdevumi un garantijas vai finansējums no 
reģionālajiem fondiem, struktūrfondiem un 
kohēzijas fondiem. Eiropas Investīciju 
banka, kā arī Kopienas ārējie instrumenti, 
piemēram, ENPI, IPA un DCI, var arī 
palīdzēt finansēt pasākumus trešās valstīs, 
lai uzlabotu energoapgādes drošību.

(11) Lai palīdzētu dalībvalstīm finansēt 
vajadzīgos ieguldījumus vietējā ieguves 
rūpniecībā un infrastruktūrā, ir pieejami 
dažādi Kopienas finansējuma avoti, 
piemēram, Eiropas Investīciju bankas 
(EIB) un Eiropas Rekonstrukcijas un 
attīstības bankas (ERAB) aizdevumi un 
garantijas vai finansējums no reģionālajiem 
fondiem, struktūrfondiem un kohēzijas 
fondiem. EIB, ERAB un Kopienas ārējie 
instrumenti, piemēram, ENPI, IPA un DCI, 
var arī palīdzēt finansēt pasākumus trešās 
valstīs (jo īpaši tajās, uz kurām attiecas 
Eiropas Kaimiņattiecību politika), lai 
uzlabotu energoapgādes drošību.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Ar dalībvalstu un Komisijas 
centieniem būtu jāatbalsta ES ieguldījumi 
infrastruktūrā un atjaunojamās enerģijas 
ražošanā, lai sadarbībā ar trešām valstīm 
veicinātu iekšējā tirgus principu un 
normu attiecināšanu arī uz ES 
kaimiņvalstīm atbilstoši Enerģētikas 
hartas noteikumiem. Komisijai vajadzības 
gadījumā būtu jāapsver iespēja paplašināt 
Eiropas Enerģētikas kopienu, kurā 
pašlaik ietilpst ES un 
Dienvidaustrumeiropas valstis, tajā 
atbilstoši iekļaujot citas trešās valstis un 
veidojot tādus jaunus reģionālās 
energoapgādes tirgus kā, piemēram, 
Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu 
Enerģētikas kopiena, lai nodrošinātu 
piegādes drošību.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai stiprinātu dalībvalstu solidaritāti 
Kopienas mēroga ārkārtas situācijā un jo 
īpaši lai atbalstītu dalībvalstis, kuru 
ģeogrāfiskie un ģeoloģiskie apstākļi ir 
mazāk labvēlīgi, dalībvalstīm ir jāizstrādā 
īpaši pasākumi solidaritātes veicināšanai, 
tostarp tirdzniecības nolīgumi starp 
dabasgāzes uzņēmumiem, kompensācijas 
mehānismi, gāzes eksporta palielināšana 
vai plūsmas palielināšana no uzglabāšanas 
sistēmām. Solidaritātes pasākumi var būt 
īpaši piemēroti dalībvalstīm, kurām 
Komisija iesaka izveidot kopīgus reģionāla 
mēroga preventīvas rīcības plānus vai 

(23) Lai stiprinātu dalībvalstu solidaritāti 
Kopienas mēroga ārkārtas situācijā un jo 
īpaši lai atbalstītu dalībvalstis, kuru 
ģeogrāfiskie, ģeopolitiskie un ģeoloģiskie 
apstākļi ir mazāk labvēlīgi, dalībvalstīm 
saskaņā ar Lisabonas līgumu ir jāizstrādā 
īpaši pasākumi solidaritātes veicināšanai, 
tostarp tirdzniecības nolīgumi starp 
dabasgāzes uzņēmumiem, kompensācijas 
mehānismi, tehnisko savienojumu būve, 
gāzes eksporta palielināšana vai plūsmas 
palielināšana no uzglabāšanas sistēmām. 
Solidaritātes pasākumi var būt īpaši 
piemēroti dalībvalstīm, kurām Komisija 
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ārkārtas rīcības plānus. iesaka izveidot kopīgus reģionāla mēroga 
preventīvas rīcības plānus vai ārkārtas 
rīcības plānus.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Tā kā gāzes piegāde no trešām valstīm 
ir nozīmīgs elements Kopienas drošībai 
gāzes piegādes jomā, Komisijai jāsaskaņo
darbības attiecībā uz trešām valstīm, kopā 
ar ieguves un tranzīta valstīm izstrādājot 
noteikumus krīzes situācijas pārvarēšanai 
un nemainīgas gāzes plūsmas 
nodrošināšanai uz Kopienu. Komisijai 
jābūt tiesīgai nosūtīt darba grupu uzraudzīt 
gāzes plūsmu krīzes situācijās Kopienā un, 
apspriežoties ar iesaistītajām trešām 
valstīm, ārpus tās un, ja krīze izveidojas dēļ 
sarežģījumiem trešās valstīs, darboties kā 
starpniecei un veicinātājai. 

(30) Tā kā gāzes piegāde no trešām valstīm 
ir nozīmīgs elements Kopienas drošībai 
gāzes piegādes jomā, Komisijai 
tirdzniecības, asociācijas un 
partnerattiecību un sadarbības nolīgumos 
ar ražotājvalstīm vai tranzīta valstīm būtu 
jāiekļauj „energoapgādes drošības 
klauzula”. Ar šo „energoapgādes drošības 
klauzulu” būtu jāparedz pasākumi, ar 
kuriem novērš piegādes krīzes vai palīdz 
tās pārvarēt. Komisija saskaņo darbības 
attiecībā uz trešām valstīm, kopā ar ieguves 
un tranzīta valstīm izstrādājot noteikumus 
krīzes situācijas pārvarēšanai un 
nemainīgas gāzes plūsmas nodrošināšanai 
uz Kopienu kopumā un katru krīzes 
situācijā nonākušo dalībvalsti. Komisijai 
jābūt tiesīgai nosūtīt darba grupu uzraudzīt 
gāzes plūsmu krīzes situācijās Kopienā un, 
apspriežoties ar iesaistītajām trešām 
valstīm, ārpus tās un, ja krīze izveidojas dēļ 
sarežģījumiem trešās valstīs, darboties kā 
starpniecei un veicinātājai ar Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieka un Eiropas 
Savienības augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos 
starpniecību, cieši sadarbojoties ar 
komisāriem, kas atbild par konkrētajām 
jomām.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā ir noteikti pasākumi gāzes 
piegādes drošības aizsardzībai, lai 
garantētu pareizu un nepārtrauktu iekšējā 
gāzes tirgus darbību, paredzot pienākumu 
skaidru definīciju un noteikšanu un atbildes 
pasākumu saskaņošanu dalībvalstu un 
Kopienas mērogā attiecībā uz preventīviem 
pasākumiem un pretpasākumiem saistībā ar 
konkrētiem piegādes traucējumiem.

Šajā regulā ir noteikti pasākumi gāzes 
piegādes drošības aizsardzībai, lai 
garantētu pareizu un nepārtrauktu iekšējā 
gāzes tirgus darbību, un tādu ārkārtas 
pasākumu izstrādei, kurus izmanto, ja 
tirgus vairs nevar nodrošināt 
nepieciešamās gāzes piegādes, paredzot 
pienākumu skaidru definīciju un 
noteikšanu un atbildes pasākumu 
saskaņošanu dalībvalstu un Kopienas 
mērogā attiecībā uz preventīviem 
pasākumiem un pretpasākumiem saistībā ar 
konkrētiem piegādes traucējumiem vai
nopietniem draudiem energoapgādes 
drošībai, pamatojoties uz dalībvalstu 
solidaritāti.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts izraugās kompetento 
iestādi, kas ir atbildīga par šajā regulā 
paredzēto gāzes piegādes drošības 
pasākumu īstenošanu. Šie pasākumi ietver 
riska novērtēšanu, ko veic ik pēc diviem 
gadiem, preventīvas rīcības plānu un 
ārkārtas rīcības plānu izveidi un 
nepārtrauktu gāzes piegādes drošības 
uzraudzību valsts mērogā. Kompetentās 
iestādes savstarpēji sadarbojas, lai 
nepieļautu piegādes traucējumus un 
mazinātu kaitējumus piegādes traucējumu 
gadījumā.

2. Katra dalībvalsts izraugās kompetento 
iestādi, kas ir atbildīga par šajā regulā 
paredzēto gāzes piegādes drošības 
pasākumu īstenošanu. Šie pasākumi ietver 
riska, tostarp ģeopolitisko risku, 
novērtēšanu, ko veic ik pēc diviem gadiem, 
preventīvas rīcības plānu un ārkārtas 
rīcības plānu izveidi un nepārtrauktu gāzes 
piegādes drošības uzraudzību valsts 
mērogā. Kompetentās iestādes savstarpēji 
sadarbojas, lai nepieļautu piegādes 
traucējumus un mazinātu kaitējumus 
piegādes traucējumu gadījumā.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija īsteno šajā regulā paredzētos 
pasākumus. Tajos  ietver riska 
novērtēšanu, ko veic ik pēc diviem 
gadiem, nepārtrauktu gāzes piegādes 
drošības uzraudzību un preventīvas 
rīcības un ārkārtas rīcības plānu izveidi 
Kopienas mērogā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Ilgtermiņa pasākumi piegādes drošības 

aizsardzībai
1. Saskaņā ar šīs regulas noteikumiem un 
ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 194. pantu, Komisija 
un dalībvalstis pastiprina trešo valstu 
gāzes piegāžu drošības uzraudzību un 
ierosina specifiskus ārkārtas pasākumus 
gāzes piegādes traucējumu gadījumā. 
Komisija koordinē strīdu izšķiršanas 
sistēmas ar trešām valstīm un pastiprina 
dialogu enerģētikas jomā, tostarp 
ievērojot Enerģētikas hartas un 
Enerģētikas kopienas prasības.
2. Komisija sagatavo pamatu agrīnās 
brīdināšanas mehānismam gāzes nozarē, 
un to pēc tam jāapstiprina, noslēdzot 
divpusējus nolīgumus starp ES un trešām 
valstīm. Šis mehānisms nodrošina agrīnu 
novērtējumu potenciālajiem riskiem, kas 
saistīti ar dabasgāzes piedāvājumu un 
pieprasījumu, kā arī ārkārtas situāciju vai 
šādu situāciju rašanās draudu novēršanu 
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un steidzamu risināšanu;
3. Vēlākais vienu gadu pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija nāk klajā ar 
ziņojumu, kurā iekļauti ierosinātie 
reglamentējošie pasākumi, kurus varētu
īstenot, lai Kopienas līmenī dažādotu 
gāzes ģeogrāfiskās izcelsmes avotus un 
piegādes ceļus uz ES. Ziņojumā iekļauj 
nozīmes novērtējumu par sašķidrinātās 
dabasgāzes instalācijām, kas varētu būt 
lietderīgas energoapgādes dažādošanā. 
Jāsniedz arī pārskats par dažādu 
dalībvalstu gāzes uzglabāšanas jaudu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Preventīvas rīcības plāna un ārkārtas 
rīcības plāna izveide

Preventīvas rīcības plāna un ārkārtas 
rīcības plāna izveide dalībvalstu, Kopienas 
un reģionu līmenī.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms šo plānu pieņemšanas 
kompetentās iestādes apmainās ar 
informāciju un apspriežas savā starpā un ar 
Komisiju, lai nodrošinātu, ka plāni un 
pasākumi ir savstarpēji saskaņoti 
attiecīgajā reģionālajā mērogā. Šajās 
apspriedēs tiek izskatīti vismaz jautājumi 
par starpsavienojumiem, pārrobežu piegādi 
un uzglabāšanu un fiziskām iespējām 
transportēt gāzi abos virzienos.

2. Pirms šo plānu pieņemšanas 
kompetentās iestādes apmainās ar 
informāciju un apspriežas savā starpā un ar 
Komisiju, lai nodrošinātu, ka plāni un 
pasākumi ir savstarpēji saskaņoti 
attiecīgajā reģionālajā un Kopienas
mērogā. Šajās apspriedēs tiek izskatīti 
vismaz jautājumi par starpsavienojumiem, 
pārrobežu piegādi un uzglabāšanu un 
fiziskām iespējām transportēt gāzi abos 
virzienos, kā arī reģionālajām, pārrobežu 
gāzes piegādes sistēmām un ar to 
saistītajām uzglabāšanas ierīcēm, 
platformām un aprīkojumu.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
4. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Vēlākais līdz ...* Komisija izveido 
Kopienas preventīvas rīcības plānu un 
Kopienas ārkārtas rīcības plānu, kuros 
ietverti pasākumi, kas jāveic Kopienas 
līmenī.
___________
* 2011. gada 30. septembrim vai 18 mēnešus pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Preventīvas rīcības plānā ņem vērā 
ekonomisko efektivitāti, ietekmi uz iekšējā 
enerģētikas tirgus darbību un vidi.

3. Preventīvas rīcības plānā ņem vērā 
rentabilitāti, ekonomisko efektivitāti, 
ietekmi uz iekšējā enerģētikas tirgus 
darbību un vidi, kā arī visus svarīgākos 
starptautiskos notikumus, jo īpaši 
galvenajās piegādes un tranzīta valstīs.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Valstu regulatīvās iestādes, apstiprinot 
tarifus saskaņā ar Direktīvas […/…EK] 
41. panta 8. punktu, ņem vērā izmaksas, 
kas vajadzīgas, lai ievērotu N-1 standartu 
un nodrošinātu pastāvīgu fizisku jaudu 
transportēt gāzi abos virzienos. Ja izmaksas 
rodas vairākās dalībvalstīs, visu attiecīgo 
dalībvalstu regulatīvās iestādes kopīgi 

7. Valstu regulatīvās iestādes, pārredzami 
un detalizēti apstiprinot tarifus, izskatot 
skaidri un nosakāmi radītās izmaksas un
saskaņā ar Direktīvas […/…EK] 41. panta 
8. punktu pienācīgi ņem vērā izmaksas, 
kas vajadzīgas, lai ievērotu N-1 standartu 
un nodrošinātu pastāvīgu fizisku jaudu 
transportēt gāzi abos virzienos. Ja izmaksas 
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izlemj par izmaksu sadali. Article 8(1) 
Piemēro Regulas (EK) Nr. …/… 8. panta 
1. punktu.

rodas vairākās dalībvalstīs, visu attiecīgo 
dalībvalstu regulatīvās iestādes un Vides 
resursu konsultatīvā komiteja (ACER)
kopīgi izlemj par izmaksu sadali. Piemēro 
Regulas (EK) Nr. …/… 8. panta 1. punktu.

Pamatojums

Izmaksas, kas rodas, nodrošinot piegādes drošību un infrastruktūras standartu ievērošanu, 
pēc iespējas pārredzami un skaidri iekļauj dalībvalstu un pārrobežu tarifos. Izmaksas skaidri 
būtu jāsadala starp sistēmām, ar kurām īsteno šos pasākumus, un tām, kuras gūst labumu.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ņemot vērā visus attiecīgos valsts un
reģionālos apstākļus;

b) ņemot vērā visus attiecīgos valsts,
reģionālos un starptautiskos apstākļus;

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dabasgāzes uzņēmumi, attiecīgās 
organizācijas, kas pārstāv mājsaimniecības 
un rūpniecisko patērētāju intereses, un 
regulatīvā iestāde, ja tā nav kompetentā 
iestāde, sadarbojas un sniedz riska 
novērtēšanai vajadzīgo informāciju.

2. Dabasgāzes uzņēmumi, attiecīgās 
organizācijas, kas pārstāv mājsaimniecības 
un rūpniecisko patērētāju intereses, un 
regulatīvā iestāde, ja tā nav kompetentā 
iestāde, sadarbojas un sniedz riska 
novērtēšanai vajadzīgo informāciju, tostarp 
informāciju par ģeopolitiskajiem riskiem.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Riska novērtēšanu atkārto ik pēc diviem 3. Riska novērtēšanu atkārto ik pēc diviem 



AD\802174LV.doc 13/18 PE430.670v02-00

LV

gadiem līdz attiecīgā gada 30. septembrim. gadiem līdz attiecīgā gada 30. septembrim. 
Kopienas novērtējumu pārskata, ja rodas 
ievērojams un negaidīts risks.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 8.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) tajā apraksta mehānismus, kurus 
izmanto, lai uzsāktu starpniecības 
procedūru ar attiecīgām trešām valstīm;

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) ārkārtas stāvoklis (ārkārta): kad novēro 
ārkārtīgi lielu pieprasījumu vai piegādes 
traucējumus lielākajā infrastruktūrā vai 
avotā un pastāv pilnībā iespējams risks, ka, 
izmantojot tikai tos instrumentus, kas 
balstīti uz tirgus principiem, piegādes 
standartu attiecībā uz aizsargātajiem 
patērētājiem vairs nav iespējams ievērot.

(3) ārkārtas stāvoklis (ārkārta): kad novēro 
ārkārtīgi lielu pieprasījumu vai piegādes 
traucējumus lielākajā infrastruktūrā vai 
avotā vai pastāv pilnībā iespējams risks, 
ka, izmantojot tikai tos instrumentus, kas 
balstīti uz tirgus principiem, piegādes 
standartu attiecībā uz aizsargātajiem 
patērētājiem vairs nav iespējams ievērot.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
9. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja kompetentā iestāde paziņo 
Komisijai, ka kādā dalībvalstī ģeopolitisku 
iemeslu dēļ ir pasludināts agrīnās 
brīdināšanas stāvoklis vai tiek ziņots par 
gāzes piegādes traucējumu draudiem 
ģeopolitisku iemeslu dēļ, iespējams, 
izmantojot agrīnās brīdināšanas 
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mehānismu, Kopienas, kuras pārstāv
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un 
Eiropas Savienības augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos, 
veic nepieciešamos diplomātiskos 
pasākumus. Priekšsēdētāja 
vietnieka/ augstā pārstāvja darbības 
nedrīkst ietekmēt iekšējā tirgus darbību.

Pamatojums

Attiecīgi diplomātiskie pasākumi attiecībā uz trešām valstīm, kas ir gāzes piegādātājas vai 
tranzīta valstis, jāveic pēc iespējas ātrāk — jau tad, kad ģeopolitisku iemeslu dēļ rodas gāzes 
piegāžu traucējumu draudi. Šīs darbības nedrīkst ietekmēt iekšējā tirgus darbību.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija vienas nedēļas laikā pārbauda 
to, vai ārkārtas stāvokļa izsludināšana ir 
pamatota un vai tā nerada nesamērīgu 
slogu dabasgāzes uzņēmumiem un iekšējā 
tirgus darbībai. Konkrētāk, Komisija var 
aicināt kompetento iestādi grozīt 
pasākumus, kas rada nesamērīgu slogu 
dabasgāzes uzņēmumiem, un atsaukt 
paziņojumu par ārkārtas stāvokli, ja 
Komisija uzskata, ka tas vairs nav 
pamatots.

6. Komisija triju dienu laikā pārbauda, vai 
ārkārtas stāvokļa izsludināšana atbilst 
2. punktā noteiktajiem kritērijiem un vai 
tā nerada nesamērīgu slogu dabasgāzes 
uzņēmumiem un iekšējā tirgus darbībai. 
Konkrētāk, Komisija var aicināt 
kompetento iestādi grozīt pasākumus, kas 
rada nesamērīgu slogu dabasgāzes 
uzņēmumiem, un atsaukt paziņojumu par 
ārkārtas stāvokli, ja Komisija uzskata, ka 
tas vairs nav pamatots.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
10.°pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var izsludināt Kopienas 
mēroga ārkārtas stāvokli pēc vienas 
kompetentās iestādes pieprasījuma vai ja 
Kopiena zaudē vairāk nekā 10 % no 

1. Komisija izsludina Kopienas mēroga 
ārkārtas stāvokli pēc vienas kompetentās 
iestādes pieprasījuma vai ja Kopiena zaudē 
ievērojamu daudzumu no ikdienas gāzes 
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ikdienas gāzes importa no trešām valstīm 
atbilstīgi ENTSO-G aprēķiniem. Tā 
izsludina Kopienas mēroga ārkārtas 
stāvokli, ja vairākas kompetentās iestādes 
ir izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas. Tā var izsludināt Kopienas 
mēroga ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši 
skartiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā 
ietilpst vairākas dalībvalstis.

importa no trešām valstīm atbilstīgi 
ENTSO-G aprēķiniem. Tā izsludina 
Kopienas mēroga ārkārtas stāvokli, ja 
vairākas kompetentās iestādes ir 
izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas. Tā izsludina Kopienas mēroga 
ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši skartiem 
ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā ietilpst 
vairākas dalībvalstis.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopienas mēroga ārkārtas stāvokļa 
gadījumā Komisija koordinē kompetento 
iestāžu darbības. Konkrētāk, Komisija 
nodrošina informācijas apmaiņu, nodrošina 
dalībvalsts vai reģionālā mēroga pasākumu 
saskaņotību un efektivitāti saistībā ar 
Kopienas mēroga ārkārtas stāvokli un 
koordinē darbības saistībā ar trešām 
valstīm. Komisija var sasaukt krīzes 
pārvaldības grupas sanāksmi, kurā piedalās 
nozares pārstāvji un dalībvalstis, uz kurām 
attiecas ārkārtas stāvoklis.

3. Kopienas mēroga ārkārtas stāvokļa 
gadījumā Komisija koordinē kompetento 
iestāžu darbības. Konkrētāk, Komisija 
nodrošina informācijas apmaiņu, nodrošina 
dalībvalsts vai reģionālā mēroga pasākumu 
saskaņotību un efektivitāti saistībā ar 
Kopienas mēroga ārkārtas stāvokli un 
koordinē darbības saistībā ar trešām 
valstīm, izmantojot Savienības augstā 
pārstāvja un Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieka starpniecību. Komisija var 
sasaukt krīzes pārvaldības grupas 
sanāksmi, kurā piedalās nozares pārstāvji 
un dalībvalstis, uz kurām attiecas ārkārtas 
stāvoklis.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija izveido pastāvīgu rezerves 
sarakstu attiecībā uz uzraudzības darba 
grupu, kurā ir nozares eksperti un 
Komisijas pārstāvji. Uzraudzības darba 
grupas sanāksmi var sasaukt vajadzības 
gadījumā, un tā uzrauga un ziņo par gāzes 

7. Komisija izveido pastāvīgu rezerves 
sarakstu attiecībā uz uzraudzības darba 
grupu, kurā ir nozares eksperti un 
Komisijas pārstāvji, kā arī Savienības 
augstā pārstāvja un Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieka biroja darbinieki. 
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plūsmu Kopienā un ārpus tās, sadarbojoties 
ar piegādes un tranzīta valstīm.

Uzraudzības darba grupas sanāksmi var 
sasaukt vajadzības gadījumā, un tā uzrauga 
un ziņo par gāzes plūsmu Kopienā un ārpus 
tās, sadarbojoties ar piegādes un tranzīta 
valstīm.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstis Komisijai nosūta spēkā 
esošos starpvaldību nolīgumus, kas 
noslēgti ar trešām valstīm un kuriem ir 
ietekme uz gāzes infrastruktūras attīstību 
un piegādi; pirms jaunu starpvaldību 
nolīgumu slēgšanas dalībvalstis apspriežas 
ar Komisiju, lai novērtētu nolīgumu 
atbilstību tiesību aktiem, kas attiecas uz 
iekšējo tirgu;

a) dalībvalstis Komisijai nosūta spēkā 
esošos starpvaldību nolīgumus, kas 
noslēgti ar trešām valstīm un kuriem ir 
ietekme uz gāzes infrastruktūras attīstību 
un piegādi; pirms jaunu starpvaldību 
nolīgumu slēgšanas dalībvalstis informē
Komisiju un apspriežas ar to, lai novērtētu 
nolīgumu atbilstību tiesību aktiem, kas 
attiecas uz iekšējo tirgu, dalībvalstu un 
Kopienas energoresursu drošības 
prasībām, tostarp svarīgu enerģijas 
infrastruktūras objektu aizsardzību, kā arī 
ģeopolitiskajiem riskiem;

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija izveido gāzes piegādes 
drošības nepārtrauktas uzraudzības un 
ziņošanas sistēmu, kurā ietver šādus 
pasākumus:

a) gada ziņojumu sagatavošanu par to, kā 
trešo valstu uzņēmumi, jo īpaši galvenie 
piegādātāji un visi viņu meitasuzņēmumi, 
ievēro noteikumus, ar kuriem regulē 
iekšējo tirgu energoapgādes nozarē, jo 
īpaši attiecībā uz pārredzamību un 
atbilstību ES konkurences tiesībām; 
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b) novērtējumu par trešo valstu vertikāli 
integrēto energoapgādes uzņēmumu 
ietekmi uz iekšējo tirgu un savstarpības 
principa ievērošanu;

c) atbilstīgu pasākumu piemērošanu, kuru 
mērķis ir atturēt ārvalstu publiskos 
uzņēmumus no nekontrolētu ieguldījumu 
veikšanas ES energoapgādes nozarē, jo 
īpaši gāzes un elektroenerģijas pārvades 
tīklos; 

d) starp dalībvalstīm un trešām valstīm 
noslēgto dabasgāzes nolīgumu uzraudzību 
attiecībā uz to atbilstību ES iekšējā tirgus 
noteikumiem. Komisija nodrošina to 
klauzulu svītrošanu, kuras ietekmē 
noteikumus par aizliegumu pārdot tālāk 
piegādāto gāzi, ja šādas klauzulas aizliedz 
ES likumi.
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