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ĪSS PAMATOJUMS

Komisija ir sagatavojusi regulas priekšlikumu par dabasgāzes piegādes drošības aizsardzības 
pasākumiem. Ar šo regulu tiks atcelta pašreiz spēkā esošā Direktīva 2004/67/EK, kuru šobrīd 
uzskata par nepiemērotu dabasgāzes pārvaldības nodrošināšanai Eiropas Savienībā, ņemot 
vērā dalībvalstu arvien lielāko atkarību no gāzes importa, pieaugošos riskus saistībā ar 
piegādēm no trešajām valstīm un tranzītu caur tām, kā arī gāzes plūsmas pieaugumu un gāzes 
iekšējā tirgus attīstību. 

Šajā regulā Komisija ierosina skaidri noteikt gāzes nozarei, dalībvalstīm un Kopienas 
iestādēm piešķirtās lomas, lai risinātu īstermiņa un ilgtermiņa problēmas saistībā ar gāzes 
padeves traucējumiem. Komisija ir izvēlējusies regulas, nevis direktīvas formu, jo dalībvalstu 
kompetentās iestādes un dabasgāzes uzņēmumi to var tieši un ātri piemērot un ar to nodrošina 
regulā ietverto standartu un pienākumu saskaņotību visas Kopienas mērogā.

Regulas priekšlikuma par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem galvenais mērķis 
ir „palielināt gāzes piegādes drošību, stimulējot ieguldīt līdzekļus vajadzīgajos 
starpsavienojumos, lai atbilstu N-1 rādītājam, kā arī divvirziena plūsmas sistēmās”. 
N-1 rādītāju Komisija definē šādi: „visas pārējās pieejamās gāzes piegādes infrastruktūras 
tehniskajai jaudai jābūt vismaz līdzvērtīgai aprēķinātās platības kopējam gāzes pieprasījumam 
sešdesmit dienu aukstākajā periodā, kad ir ārkārtīgi liels gāzes pieprasījums un ko statistiski 
novēro ik pēc divdesmit gadiem”. 

Regulas priekšlikumā uzsvars tiek likts uz a) noteikumiem, ar ko paredz, ka dabasgāzes 
uzņēmumi var veikt piegādes klientiem visā Kopienā pēc iespējas ilgu laiku un bez 
ierobežojumiem valstu līmenī; b) iespēju piemērot ar tirgu nesaistītus pasākumus, par kuriem 
lemj kompetentās iestādes ārkārtas situācijās, kad visi tirgus pasākumi vairs nedarbojas; un c) 
lielāku pilnvaru piešķiršanu Komisijai, lai tā varētu garantēt iekšējā tirgus normālu darbību.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas centienus izveidot regulu, lai garantētu 
dabasgāzes piegādes drošību Eiropas Savienībā, jo īpaši ņemot vērā neseno Krievijas un 
Ukrainas attiecību krīzi, kura izraisīja smagas problēmas saistībā ar gāzes piegādi 
dalībvalstīm. Tāpat viņa uzskata, ka dabasgāzes piegāžu drošības pasākumu koordinēšana 
Kopienas līmenī ir solis pareizajā virzienā.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka kompetentajai iestādei būtu jāpiešķir lielāka atbildība, lai 
tā varētu garantēt dabasgāzes piegāžu drošību, bet nepiekrīt tam, ka ievērojamu nozīmi krīzes 
situācijās varētu piešķirt privātiem uzņēmumiem, kuri nodrošina gāzes piegādi, jo īpaši, 
ņemot vērā šo uzņēmumu cenu politiku.

Tādēļ atzinuma sagatavotāja pauž bažas par to, cik lielā mērā regulas priekšlikumā ietverti 
pasākumi, ar kuriem varētu garantēt, ka privātie uzņēmumi, kas nodrošina dabasgāzes 
piegādi, krīzes situācijās nepiemēro spekulatīvas cenas. 



PE430.714v02-00 4/21 AD\805774LV.doc

LV

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) ES gāzes tirgus ilgtermiņa stabilitātei 
ir īpaši būtiski, lai gāzes piegādes drošībai 
veiktie pasākumi nepamatoti neizkropļotu 
konkurenci vai iekšējā tirgus efektīvu 
darbību.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

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 
ārkārtas rīcības plānus.

(23) Lai stiprinātu dalībvalstu solidaritāti 
Savienības mēroga ārkārtas situācijā un jo 
īpaši lai atbalstītu dalībvalstis, kuru 
ģeogrāfiskie un ģeoloģiskie apstākļi ir 
mazāk labvēlīgi, dalībvalstīm ir jāizstrādā 
īpaši pasākumi solidaritātes veicināšanai, 
kā noteikts Līgumā par Eiropas 
Savienības darbību, 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 ārkārtas 
rīcības plānus.
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Pamatojums.

Lisabonas līgums stājās spēkā 1. decembrī, un pašlaik ES darbībai ir jauns juridiskais 
pamats. Līdz ar to ir jāatgādina, ka Lisabonas līguma 176.a pantā ir noteikts: „Savienības 
enerģētikas politika, dalībvalstīm savstarpēji solidarizējoties, tiecas nodrošināt 
energoapgādes drošību Savienībā”.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns))

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Eiropas Savienības iestādēm būtu 
jāpiešķir īpaša prioritāte gāzes 
cauruļvadu projektam Nabucco.

Grozījums Nr. 4

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 ārkārtas 
pasākumi, kas jāveic, ja tirgus nevar 
nodrošināt nepieciešamās gāzes piegādes,
paredzot pienākumu skaidru definīciju un 
noteikšanu un atbildes pasākumu 
saskaņošanu dalībvalstu un Savienības
mērogā attiecībā uz preventīviem 
pasākumiem un pretpasākumiem saistībā ar 
konkrētiem piegādes traucējumiem un 
pamatojoties uz dalībvalstu solidaritāti. 
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Pamatojums.

Lisabonas līgums stājās spēkā 1. decembrī, un pašlaik ES darbībai ir jauns juridiskais 
pamats. Līdz ar to ir jāatgādina, ka Lisabonas līguma 176.a pantā ir noteikts: „Savienības 
enerģētikas politika, dalībvalstīm savstarpēji solidarizējoties, tiecas nodrošināt 
energoapgādes drošību Savienībā”.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „aizsargātie patērētāji” ir visi 
mājsaimniecības patērētāji, kas jau ir 
pieslēgti gāzes sadales tīklam, un, ja 
attiecīgā dalībvalsts tā izlemj, tie var būt 
arī mazie un vidējie uzņēmumi, skolas un 
slimnīcas ar nosacījumu, ka tie jau ir 
pieslēgti gāzes sadales tīklam;

(1) „aizsargātie patērētāji” ir visi 
mājsaimniecības patērētāji, kas jau ir 
pieslēgti gāzes sadales tīklam, un, ja 
attiecīgā dalībvalsts tā izlemj — pēc riska 
un ietekmes novērtējuma, kuru dalībvalsts 
veic saskaņā ar 8. pantu un kurā ņem 
vērā tehniskās iespējas un izmaksu un 
ieguvumu analīzi —, tie var būt arī mazie 
un vidējie uzņēmumi, skolas un slimnīcas 
ar nosacījumu, ka tie jau ir pieslēgti gāzes 
sadales tīklam;

Pamatojums.

Mājsaimniecības patērētāji kā aizsargātie patērētāji krīzes laikā būtu jāapgādā ar gāzi. Ja 
dalībvalsts nolemj aizsargāto patērētāju lokā ietvert ne tikai mājsaimniecības, bet arī citus 
patērētājus, šim lēmumam tomēr jābūt balstītam uz pārliecinošu ietekmes novērtējumu, 
izvērtējot arī izmaksas un tirgum radītās priekšrocības, jo šīs definīcijas paplašināšana var 
radīt ievērojamas  izmaksas, kas būs jāsedz gala patērētājiem.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gāzes piegādes drošība ir dabasgāzes 
uzņēmumu, dalībvalstu kompetento 
iestāžu, rūpniecisko gāzes patērētāju un 
Komisijas uzdevums to attiecīgās 

1. Gāzes piegādes drošība ir dabasgāzes 
uzņēmumu, dalībvalstu kompetento 
iestāžu, rūpniecisko gāzes patērētāju un 
Komisijas uzdevums to attiecīgās 
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atbildības jomā. Tam ir vajadzīga cieša 
minēto dalībnieku sadarbība.

atbildības jomā. Ir vajadzīga cieša minēto 
dalībnieku sadarbība, un ir īpaši būtiska 
pārredzamība un efektīva apmaiņa ar 
informāciju.

Pamatojums.

Tā kā gāzes piegāde ir politizēts jautājums, mums ir nepieciešama vienota pieeja tam Eiropas 
Savienībā.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais līdz [2011. gada 31. martam; 
12 mēneši pēc regulas stāšanās spēkā]
kompetentā iestāde pēc apspriešanās ar 
dabasgāzes uzņēmumiem, attiecīgajām 
organizācijām, kas pārstāv 
mājsaimniecības un rūpniecisko patērētāju 
intereses, un regulatīvo iestādi, ja tā nav 
kompetentā iestāde, izveido: 

1. Līdz ...*, pamatojoties uz riska un 
ietekmes novērtējumu, kas veikts saskaņā 
ar 8. pantu, kompetentā iestāde pēc 
apspriešanās ar dabasgāzes uzņēmumiem, 
attiecīgajām organizācijām, kas pārstāv 
mājsaimniecības un rūpniecisko patērētāju 
intereses, un regulatīvo iestādi, ja tā nav 
kompetentā iestāde, izveido:
* OV, lūdzu, ievietot datumu: 12 mēneši pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums.

Riska un ietekmes novērtējumu veic katra dalībvalsts, sagatavojot preventīvus pasākumus un 
ārkārtas plānus, kuri balstās uz kopēju ES metodoloģiju, un tas ļauj dalībvalstij attiecīgā 
gadījumā ņemt vērā īpašus valsts apstākļus.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punktā minētā procesa laikā 3. Šā panta 2. punktā minētā procesa laikā 
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Komisija var ieteikt, kādā reģionālā 
mērogā notiks informācijas apmaiņa un 
apspriedes. Turklāt Komisija pēc 
apspriešanās ar gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklu (ENTSO-G) un
Energoregulatoru sadarbības aģentūru 
(ACER) var ieteikt izveidot kopīgu plānu 
reģionālā līmenī. 

Komisija var ieteikt, kādā reģionālā 
mērogā notiks informācijas apmaiņa un 
apspriedes. Turklāt Komisija pēc 
apspriešanās ar gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklu (ENTSO-G),
Energoregulatoru sadarbības aģentūru 
(ACER) un Gāzes koordinācijas grupu 
var ieteikt izveidot kopīgu plānu reģionālā 
līmenī. 

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad 
kompetentās iestādes ir paziņojušas plānus, 
Komisija novērtē visu dalībvalstu plānus. 
Komisija apspriež šos plānus ar ENTSO-G, 
ACER, Gāzes koordinācijas grupu un 
citām iesaistītajām aprindām. Ja Komisija 
uzskata, ka kāds plāns nav efektīvs, lai 
mazinātu riska novērtējumā identificētos 
riskus, vai neatbilst citu dalībvalstu riska 
scenārijiem vai plāniem, vai neatbilst šīs 
regulas vai citu Kopienas tiesību aktu 
noteikumiem, tā pieprasa pārskatīt plānu. 

6. Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad 
kompetentās iestādes ir paziņojušas plānus, 
Komisija novērtē visu dalībvalstu plānus 
un visus kopīgos reģionālos plānus. 
Komisija apspriež šos plānus ar ENTSO-G, 
ACER, Gāzes koordinācijas grupu un 
citām iesaistītajām aprindām. Ja Komisija 
uzskata, ka kāds plāns nav efektīvs, lai 
mazinātu riska novērtējumā identificētos 
riskus, vai neatbilst citu dalībvalstu riska 
scenārijiem vai plāniem, vai citiem 
reģionālajiem plāniem vai neatbilst šīs 
regulas vai citu Eiropas Savienības tiesību 
aktu noteikumiem, tā pieprasa pārskatīt 
plānu. 

Grozījums Nr. 10

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, 
godīgu konkurenci, ietekmi uz iekšējā 
enerģētikas tirgus darbību un vidi.
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Pamatojums.

Rentabilitātes jēdziens labāk precizē to, ka preventīvās rīcības plānā būtu jāņem vērā mērķa 
sasniegšana par viszemākajām izmaksām.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais līdz [2014. gada 31. martam; 
3 gadi pēc regulas stāšanās spēkā]
kompetentā iestāde nodrošina, ka 
gadījumā, ja rodas traucējumi lielākajā 
gāzes piegādes infrastruktūrā, pārējā
infrastruktūra (N-1) spēj piegādāt 
vajadzīgo gāzes daudzumu, lai apmierinātu 
kopējo gāzes pieprasījumu aprēķinātajā 
platībā sešdesmit dienu aukstākajā 
periodā, kad ir ārkārtīgi liels gāzes 
pieprasījums un ko statistiski novēro ik pēc 
divdesmit gadiem. 

1. Līdz ...* kompetentā iestāde nodrošina, 
ka gadījumā, ja rodas plūsmas traucējumi 
lielākajā gāzes pārvades ieplūdes punktā, 
pieejamā infrastruktūra (N-1) spēj piegādāt 
vajadzīgo gāzes daudzumu, lai apmierinātu 
aizsargāto patērētāju kopējo gāzes 
pieprasījumu aprēķinātajā platībā dienā, 
kad ir ārkārtīgi liels gāzes pieprasījums un 
ko statistiski novēro ik pēc divdesmit 
gadiem. 
* OV, lūdzu, ievietot datumu: 6 gadi pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums.

Regulas projektā ierosinātais triju gadu termiņš nav reāli izpildāms. Lai ievērotu N-1 
standartu, būtiskiem ieguldījumiem jaunā infrastruktūrā, kas ir jāveic centrālās un 
dienvidaustrumu Eiropas valstīs, ir vajadzīgi vismaz pieci vai seši gadi atkarībā no to 
apjoma. Ja 6. panta 1. punkts netiks ierobežots līdz absolūti nepieciešamajam, tas radīs 
nepieciešamību pēc lieliem ieguldījumiem jaunās jaudās un līdz ar to palielinās cenas gala 
patērētājiem. Lai nodrošinātu konsekvenci ar 7. pantā noteikto piegādes standartu, N-1 
noteikumā būtu jāatspoguļo vienīgi aizsargāto patērētāju gāzes pieprasījums.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārvades sistēmu operatoriem divu 
gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda

5. Ja, ņemot vērā riska un ietekmes 
novērtējumu, kas veikts atbilstīgi 
8. pantam, un ņemot vērā tehniskās 
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transportēt gāzi abos virzienos visos
starpsavienojumos, izņemot gadījumus, 
kad pēc kompetentās iestādes 
pieprasījuma Komisija nolemj, ka
divvirzienu plūsmas jaudas palielināšana 
neuzlabos dalībvalstu piegādes drošību. 
Mainoties apstākļiem, šāds lēmums var tikt 
pārskatīts. Divvirzienu plūsmas jaudas 
apmēru sasniedz izmaksu ziņā 
izdevīgākajā veidā un ņem vērā vismaz to 
jaudu, kas vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā 
minēto piegādes standartu. Šo divu gadu 
laikā gāzes pārvades sistēmas operators 
pielāgo pārvades sistēmas darbību kopumā, 
lai nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.

iespējas un izmaksu un ieguvumu analīzi, 
tas ir nepieciešams, pārvades sistēmu 
operatori līdz ...* nodrošina pastāvīgu 
fizisko jaudu transportēt gāzi abos 
virzienos šajos starpsavienojumos, ja
divvirzienu plūsmas jaudas palielināšana 
uzlabo piegādes drošību, jo īpaši ārkārtas 
situācijā. Mainoties apstākļiem, 
novērtējums var tikt pārskatīts. Šo triju
gadu laikā gāzes pārvades sistēmas 
operators saskaņā ar riska un ietekmes 
novērtējumu, kas veikts atbilstīgi 
8. pantam, ņemot vērā tehniskās iespējas 
un izmaksu un ieguvumu analīzi, pielāgo 
pārvades sistēmas darbību kopumā, lai 
nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.
* OV, lūdzu, ievietot datumu: trīs gadi pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums.

Nebūtu jāievieš prasība nodrošināt pastāvīgu fizisko jaudu transportēt gāzi abos virzienos, 
pirms tiek novērtēts, vai tas ir tehniski un/vai ekonomiski iespējams vai nepieciešams 
noteiktos apstākļos. Ir nepieciešams iepriekšējs riska un ietekmes novērtējums, lai izvairītos 
no nevajadzīgu izdevumu radīšanas gala patērētājiem. 

Nodrošināt pastāvīgu fizisko jaudu divu gadu laikā var vienīgi tad, ja ir vajadzīgas nelielas 
izmaiņas infrastruktūrā.  Lielākām izmaiņām piemēram, jaunas kompresijas iekārtas 
uzstādīšanai, būs vajadzīgs ilgāks laiks.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
7. pants– 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā iestāde veic pasākumus, lai 
nodrošinātu gāzes piegādi dalībvalsts
aizsargātajiem patērētājiem šādos 
gadījumos:

1. Kompetentā iestāde prasa piegādes 
uzņēmumiem nodrošināt gāzes piegādi 
dalībvalsts aizsargātajiem patērētājiem 
šādos gadījumos:
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Pamatojums.

Piegādes uzņēmumu galvenais pienākums būtu piegādes standartu nodrošināšana. Piegādes 
standarts rada papildu izmaksas aizsargātajiem patērētājiem. Periodam, kurā piemēro 
piegādes standartu, nevajadzētu būtu ilgākam par absolūti nepieciešamo, lai nepieļautu 
nesamērīgas izmaksas un gāzes kā zema oglekļa satura kurināmā konkurētspējas vājināšanu. 
Pēdējo aptuveni 40 gadu laikā, kopš ir uzbūvēta plaša dabasgāzes pārvades infrastruktūra uz 
Eiropu, vienīgais būtiskais piegādes pārtraukums ilga 13 dienas. Līdz ar to 30 dienu periods 
piegādes standartam būtu vairāk nekā pietiekams, lai paredzētu visus iespējamos gadījumus 
un ievērojami samazinātu izmaksas. Trīsdesmit dienu periods arī šķiet pietiekami ilgs, lai 
atjaunotu gāzes piegādi vai īstenotu papildu pasākumus, piemēram, piegādi, izmantojot 
divvirzienu plūsmu.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kad ārkārtīgi liels gāzes pieprasījums 
ilgst sešdesmit dienas aukstākajos ziemas 
periodos, ko statistiski novēro ik pēc 
divdesmit gadiem.

b) kad ārkārtīgi liels gāzes pieprasījums 
ilgst trīsdesmit dienas aukstākajos ziemas 
periodos, ko statistiski novēro ik pēc 
divdesmit gadiem.

Pamatojums.

Piegādes uzņēmumu galvenais pienākums būtu piegādes standartu nodrošināšana. Piegādes 
standarts rada papildu izmaksas aizsargātajiem patērētājiem. Periodam, kurā piemēro 
piegādes standartu, nevajadzētu būtu ilgākam par absolūti nepieciešamo, lai nepieļautu 
nesamērīgas izmaksas un gāzes kā zema oglekļa satura kurināmā konkurētspējas vājināšanu. 
Pēdējo aptuveni 40 gadu laikā, kopš ir uzbūvēta plaša dabasgāzes pārvades infrastruktūra uz 
Eiropu, vienīgais būtiskais piegādes pārtraukums ilga 13 dienas. Līdz ar to 30 dienu periods 
piegādes standartam būtu vairāk nekā pietiekams, lai paredzētu visus iespējamos gadījumus 
un ievērojami samazinātu izmaksas. Trīsdesmit dienu periods arī šķiet pietiekami ilgs, lai 
atjaunotu gāzes piegādi vai īstenotu papildu pasākumus, piemēram, piegādi, izmantojot 
divvirzienu plūsmu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentā iestāde veic pasākumus, lai 
nodrošinātu gāzes piegādi aizsargātajiem 

2. Kompetentā iestāde prasa piegādes 
uzņēmumiem nodrošināt gāzes piegādi 
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patērētājiem sešdesmit dienu periodā, kā 
arī ārkārtas stāvokļa gadījumā atbilstīgi 
9. panta 2. punktam. Kompetentā iestāde
cenšas saglabāt piegādi aizsargātajiem 
patērētājiem, cik ilgi vien vajadzīgs.

aizsargātajiem patērētājiem trīsdesmit
dienu periodā, kā arī ārkārtas stāvokļa 
gadījumā atbilstīgi 9. panta 2. punktam. 
Piegādes uzņēmumi sadarbībā ar 
kompetento iestādi cenšas saglabāt piegādi 
aizsargātajiem patērētājiem, cik ilgi vien 
iespējams, pamatojoties uz tirgus 
pasākumiem gāzes piegādes drošības 
garantēšanai.

Pamatojums.

Piegādes uzņēmumu galvenais pienākums būtu piegādes standartu nodrošināšana. Trīsdesmit 
dienu periods samazinātu patērētāju izmaksas, sk. 7. panta 1. punktu.

Tirgum būtu jādarbojas, cik ilgi vien iespējams, un, izmantojot tirgus mehānismus, būtu 
jāizstrādā fiziski un līgumiski līdzekļi, lai saglabātu piegādes aizsargātajiem patērētājiem.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dabasgāzes uzņēmumiem atbilstīgi 1. un 
2. punktam noteiktie pienākumi par 
piegādes standarta ievērošanu ir 
nediskriminējoši un nerada nesamērīgu 
slogu jauniem tirgus dalībniekiem un 
maziem uzņēmumiem. 

3. Dabasgāzes uzņēmumiem atbilstīgi 1. un 
2. punktam noteiktie pienākumi par 
piegādes standarta ievērošanu ir 
nediskriminējoši un nerada nesamērīgu 
slogu šiem uzņēmumiem. 

Pamatojums.

Regulas projekta mērķus var sasniegt vienīgi tad, ja katra dalībnieka loma un pienākumi ir 
noteikti, balstoties uz standartiem, ko vienlīdzīgi piemēro visiem tirgus dalībniekiem, tostarp 
jauniem tirgus dalībniekiem un maziem uzņēmumiem.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais līdz [2010. gada 
30. septembrim; 6 mēneši pēc regulas 
stāšanās spēkā] katra kompetentā iestāde 
pilnībā novērtē riskus, kas ietekmē gāzes 
piegādes drošību savā dalībvalstī,

1. Līdz ...* katra kompetentā iestāde veic 
riska un ietekmes novērtējumu, kas ir 
pamatā: 

a) izmantojot 6. un 7. pantā norādītos 
standartus; 

a) attiecīgās dalībvalsts riska profila 
izveidošanai, ņemot vērā visus attiecīgos 
valsts un reģionālos apstākļus;

b) ņemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reģionālos apstākļus; 

b) attiecīgās dalībvalsts preventīvās 
rīcības plāna izstrādei;

c) izstrādājot dažādus sevišķi liela 
pieprasījuma un piegādes traucējumu 
scenārijus, piemēram, galvenās pārvades 
infrastruktūras, uzglabāšanas sistēmu, 
sašķidrinātās dabasgāzes termināļu 
darbības kļūme un piegādes traucējumi no 
trešo valstu piegādātājiem;

c) attiecīgās dalībvalsts ārkārtas rīcības 
plāna izstrādei;

d) identificējot risku mijiedarbību un 
saistību ar citām dalībvalstīm. 

Riska un ietekmes novērtējuma pamatā ir 
standarti, kas noteikti 6. un 7. pantā, un 
ietver dažādus sevišķi liela pieprasījuma 
un/vai piegādes traucējumu scenārijus, 
piemēram, galvenās pārvades 
infrastruktūras, uzglabāšanas sistēmu, 
sašķidrinātās dabasgāzes termināļu 
darbības kļūmi un piegādes traucējumus
no trešo valstu ražotājiem. Tiek ņemta 
vērā risku mijiedarbība un to saistība ar 
citām dalībvalstīm.
* OV, lūdzu, ievietot datumu: 12 mēneši pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums.

Termiņam riska un ietekmes novērtējuma veikšanai saskaņā ar 8. panta 1. punktu būtu jābūt 
tādam pašam kā 4. panta 1. punktā noteiktajam. Ierosinātā regula nosaka stingrus 
strukturālos pienākumus dalībvalstīm, piemēram, N-1 noteikumu kā infrastruktūras standartu 
vai saistošus noteikumus attiecībā uz divvirzienu plūsmu. Ir rūpīgi jāizvērtē ierosinātie 
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pasākumi, lai nepieļautu, ka jaunās jaudas netiek izmantotas, kas noved pie zaudētām 
izmaksām un cenu paaugstinājuma gala patērētājiem un mazina gāzes nozares konkurētspēju 
kopumā. Tādēļ riska un ietekmes novērtējums būtu jāveic katrai dalībvalstij saskaņā ar 
kopīgu metodoloģiju, attiecīgā gadījumā ļaujot dalībvalstij ņemt vērā īpašus valsts apstākļus 
un īpatnības. Rezultātus atspoguļo preventīvās rīcības un ārkārtas rīcības plānos. Līdzīgus 
plānus arī varētu izstrādāt reģionālā līmenī.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Riska un ietekmes novērtējumā ņem vērā 
tehniskās iespējas un izmaksu un 
ieguvumu analīzi. Tas jo īpaši ir jāveic 
pirms jebkuras iespējamas aizsargāto 
patērētāju jomas paplašināšanas, 
iekļaujot tos mājsaimniecības patērētāju 
lokā.

Pamatojums.

Termiņam riska un ietekmes novērtējuma veikšanai saskaņā ar 8. panta 1. punktu būtu jābūt 
tādam pašam kā 4. panta 1. punktā noteiktajam. Ierosinātā regula nosaka stingrus 
strukturālos pienākumus dalībvalstīm, piemēram, N-1 noteikumu kā infrastruktūras standartu 
vai saistošus noteikumus attiecībā uz divvirzienu plūsmu. Ir rūpīgi jāizvērtē ierosinātie 
pasākumi, lai nepieļautu, ka jaunās jaudas netiek izmantotas, kas noved pie zaudētām 
izmaksām un cenu paaugstinājuma gala patērētājiem un mazina gāzes nozares konkurētspēju 
kopumā. Tādēļ riska un ietekmes novērtējums būtu jāveic katrai dalībvalstij saskaņā ar 
kopīgu metodoloģiju, attiecīgā gadījumā ļaujot dalībvalstij ņemt vērā īpašus valsts apstākļus 
un īpatnības. Rezultātus atspoguļo preventīvās rīcības un ārkārtas rīcības plānos. Līdzīgus 
plānus arī varētu izstrādāt reģionālā līmenī.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Pēc Komisijas ieteikuma saskaņā ar 
4. panta 3. punktu vai gadījumā, ja kopīgs 
reģionālais plāns ir izstrādāts atbilstīgi 
4. panta 4. punktam, šajā pantā noteiktos 
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pienākumus var veikt reģionālā līmenī.

Pamatojums.

Termiņam riska un ietekmes novērtējuma veikšanai saskaņā ar 8. panta 1. punktu būtu jābūt 
tādam pašam kā 4. panta 1. punktā noteiktajam. Ierosinātā regula nosaka stingrus 
strukturālos pienākumus dalībvalstīm, piemēram, N-1 noteikumu kā infrastruktūras standartu 
vai saistošus noteikumus attiecībā uz divvirzienu plūsmu. Ir rūpīgi jāizvērtē ierosinātie 
pasākumi, lai nepieļautu, ka jaunās jaudas netiek izmantotas, kas noved pie zaudētām 
izmaksām un cenu paaugstinājuma gala patērētājiem un mazina gāzes nozares konkurētspēju 
kopumā. Tādēļ riska un ietekmes novērtējums būtu jāveic katrai dalībvalstij saskaņā ar 
kopīgu metodoloģiju, attiecīgā gadījumā ļaujot dalībvalstij ņemt vērā īpašus valsts apstākļus 
un īpatnības. Rezultātus atspoguļo preventīvās rīcības un ārkārtas rīcības plānos. Līdzīgus 
plānus arī varētu izstrādāt reģionālā līmenī.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Līdz ...* katrā kopīgajā reģionāla 
mēroga plānā, kas sagatavots atbilstoši 
4. panta 4. punktam, iekļauj visaptverošu 
novērtējumu par riskiem gāzes piegādes 
drošībai attiecīgajā reģionā, ņemot vērā 
riska novērtējumus, ko iepriekš 
izstrādājušas dalībvalstis, kuras piedalās 
minētā plāna izveidē.
* OV, lūdzu, ievietot datumu: deviņi mēneši pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
8. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Līdz ...* Komisija veic visaptverošu 
novērtējumu par gāzes piegādes drošības 
risku Eiropas Savienībā, ņemot vērā riska 
novērtējumus, ko iepriekš izstrādājušas 
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dalībvalstis, un visus kopīgos reģionāla 
mēroga plānus.
* OV, lūdzu, ievietot datumu: 12 mēneši pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) tajā ir identificēta to pasākumu 
lietderība, kas nav balstīti uz tirgus 
principiem (III pielikums) un kas paredzēti 
vai tiks piemēroti ārkārtas stāvokļa 
situācijā, un izvērtēts tas, cik lielā mērā 
krīzes pārvarēšanai ir jāizmanto pasākumi, 
kas nav balstīti uz tirgus principiem, 
izvērtēta to ietekme un definētas 
procedūras pasākumu īstenošanai;

(7) pamatojoties uz izmaksu un ieguvumu 
analīzi, tajā ir identificēta to pasākumu 
lietderība un salīdzinošā vērtība, kas nav 
balstīti uz tirgus principiem (III pielikums) 
un kas paredzēti vai tiks piemēroti ārkārtas 
stāvokļa situācijā, un izvērtēts tas, cik lielā 
mērā, ja nav nekādu citu iespēju, krīzes 
pārvarēšanai ir jāizmanto pasākumi, kas 
nav balstīti uz tirgus principiem, lai 
nodrošinātu gāzes piegādes 
nepārtrauktību, izvērtēta to ietekme un 
definētas procedūras pasākumu 
īstenošanai;

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) savlaicīgas brīdināšanas stāvoklis 
(savlaicīga brīdināšana): ja ir pieejama
konkrēta, nopietna un ticama informācija, 
kas, iespējams, iegūta ar savlaicīgas 
brīdināšanas mehānisma palīdzību, par 
to, ka var izveidoties situācija, kas 
pasliktinās piegādes apstākļus;

(1) savlaicīgas brīdināšanas stāvoklis 
(savlaicīga brīdināšana): konkrēta, 
nopietna un ticama savlaicīga brīdināšana 
liecina, ka piegādes apstākļi tuvākajā 
laikā varētu pasliktināties. Tiek paredzēts, 
ka tirgus atrisinās šo problēmu bez 
kompetentās iestādes iejaukšanās;
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Pamatojums.

Ikvienu krīzes līmeni vari sīki izskaidrot un skaidri nošķirt no citiem, lai nepieļautu sajukumu 
ārkārtas situācijā. Triju līmeņu pieeja, kas noteikta Direktīvā 2004/67/EK, lai garantētu 
piegādes drošību (I — uzņēmumi; II — dalībvalstis; III — Komisija), vairs netiek skaidri 
atspoguļota regulas projektā. Šis princips būtu jāatjauno regulas projektā. Pirmo divu krīzes 
posmu laikā tiek sagaidīts, ka tirgus pilnībā atrisinās problēmu, taču patiesas krīzes/ārkārtas 
situācijas gadījumā, kad tirgus mehānismi vieni paši ir nepietiekami, lai novērstu krīzi, būtu 
jāiesaistās dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 24

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 to, 
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.

Pamatojums.

Ir jāsaīsina termiņš, jo enerģētikas krīzes sekas bieži vien ir vērojamas jau pēc dažām dienām 
un var negatīvi ietekmēt ekonomiku. 

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ārkārtas rīcības plānu atjaunina ik 
pēc diviem gadiem. 
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Grozījums Nr. 26

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 
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.

1. Komisija izsludina Savienības mēroga 
ārkārtas stāvokli pēc vienas kompetentās 
iestādes pieprasījuma vai ja Savienība
atbilstīgi ENTSO-G aprēķiniem zaudē 
vairāk nekā 10 % no ikdienas gāzes 
importa no trešām valstīm, kas atbilst dažu 
dalībvalstu ikdienas patēriņam. Tā 
izsludina Savienības mēroga ārkārtas 
stāvokli, ja vairākas kompetentās iestādes 
ir izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas. Tā var izsludināt Savienības
mēroga ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši 
skartiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā 
ietilpst vairākas dalībvalstis.

Pamatojums.

Ir jāatgādina, ka 10 % gāzes dienas importa kritums jau ir dažu mazāku dalībvalstu gāzes 
ikdienas patēriņa apjoms, tādēļ ir būtiski atbalstīt 10 % robežvērtību.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) plānu īstenošanu; g) preventīvās rīcības plāni un ārkārtas 
rīcības plāni un tajos paredzēto pasākumu 
īstenošanu;
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentās iestādes un Komisija 
ievēro konfidencialitāti attiecībā uz 
komerciāli svarīgu informāciju.

3. Kompetentās iestādes un Komisija 
izveido struktūru, lai ievērotu
konfidencialitāti un nodrošinātu 
aizsardzību attiecībā uz komerciāli svarīgu 
informāciju.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzība Eiropas Komisijas veiktā uzraudzība
Komisija pēc paziņoto plānu novērtēšanas 
un apspriešanās ar Gāzes koordinācijas 
grupu izdara secinājumus par varbūtējām 
iespējām uzlabot piegādes drošību 
Kopienas līmenī un ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs regulas 
īstenošanu līdz […]. Vajadzības gadījumā 
ziņojumā iekļauj ieteikumus par šīs regulas 
uzlabojumiem.

Komisija pēc paziņoto plānu novērtēšanas 
un apspriešanās ar Gāzes koordinācijas 
grupu izdara secinājumus par varbūtējām 
iespējām uzlabot piegādes drošību 
Savienības līmenī, nepieciešamību veikt 
riska novērtējumu un izstrādāt 
preventīvas rīcības plānu un ārkārtas 
rīcības plānu Savienības līmenī un ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs 
regulas īstenošanu līdz […]. Vajadzības 
gadījumā ziņojumā iekļauj ieteikumus par 
šīs regulas uzlabojumiem.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
14. pants – 1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņojumā ietver arī  SWOT analīzi 
attiecībā uz atbildību par pasākumu 
īstenošanu, lai garantētu piegādes 
drošību, kā noteikts šajā regulā. Komisija 
apsver, vai atbildība būtu jāuztic Eiropas 
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Elektroenerģijas un gāzes regulatoru 
grupai (ERGEG) vai dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Gāzes cauruļvadu projekts Nabucco 

Eiropas Savienības iestādes piešķir īpašu 
prioritāti gāzes cauruļvada Nabucco 
politiskajam profilam un finansējumam.

Pamatojums.

Regulā, kas attiecas uz gāzes piegādes drošību, gāzes piegādes dažādošanai būtu jābūt 
nozīmīgai tās daļai. Šajā sakarībā cauruļvads Nabucco varētu būt pašreizējo gāzes avotu 
alternatīva Eiropas Savienībai.
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