
AM\798998LV.doc PE430.952v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

200/0108(COD)

9.12.2009

GROZĪJUMI Nr.
26 - 63

Atzinuma projekts
Bogusław Sonik
(PE430.260v01-00)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par gāzes piegādes 
drošības aizsardzības pasākumiem un Direktīvas 2004/67/EK atcelšanu

Regulas priekšlikums
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))



PE430.952v01-00 2/25 AM\798998LV.doc

LV

AM_Com_LegOpinion



AM\798998LV.doc 3/25 PE430.952v01-00

LV

Grozījums Nr. 23
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību un jo īpaši tā 
122. pantu,

Or. de

Pamatojums

Priekšlikuma galvenais mērķis ir nodrošināt apgādi ar gāzi krīzes situācijās. Attiecībā uz 
šāda veida "grūtībām atsevišķu produktu piegādē" tuvākais kompetences sadalījuma pamats 
ir EK līguma 100. panta 1. punkts. Plānotās izmaiņas salīdzinājumā ar esošo direktīvu 
neveido priekšnoteikumu, lai tiktu mainīts tiesiskais pamats.

Grozījums Nr. 24
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Darbības kļūme lielākajā kopējā gāzes 
infrastruktūrā vai gāzes piegādes avotā, tā 
dēvētais N-1 princips, ir reālistisks 
scenārijs. Šādas infrastruktūras vai 
piegādes avota darbības kļūmi var 
izmantot par kritēriju tam, ko dalībvalstīm 
būtu jāspēj kompensēt, un tas ir derīgs 
izejas punkts, lai garantētu gāzes piegādes 
drošību.

(8) Darbības kļūme lielākajā kopējā gāzes 
infrastruktūrā, tā dēvētais N-1 princips, ir 
reālistisks scenārijs. Šādas infrastruktūras 
darbības kļūmi var izmantot par kritēriju 
tam, ko dalībvalstīm būtu jāspēj 
kompensēt, un tas ir derīgs izejas punkts, 
lai garantētu gāzes piegādes drošību. 

Or. de

Pamatojums

Pieredze, kas gūta gāzes krīzes laikā 2009. gada sākumā, rāda, ka uzņēmumi spēj gadījumā, 
kad notikusi piegādes avota darbības kļūme, nodrošināt apgādi.
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Grozījums Nr. 25
Thomas Ulmer 

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Aktīvi jāatbalsta ieguldījumi jaunas 
gāzes infrastruktūras izveidē. Ar 
ieguldījumu palīdzību jāuzlabo gāzes 
piegādes drošība, vienlaikus nodrošinot 
dabasgāzes iekšējā tirgus pareizu darbību.
Ja ieguldījumiem infrastruktūrā ir 
pārrobežu raksturs, cieši jāiesaista 
Energoregulatoru sadarbības aģentūra 
(ACER), kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. .../…, un gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls (ENTSO-G), lai 
labāk ņemtu vērā pārrobežu jautājumus.

(10) Aktīvi jāatbalsta ieguldījumi jaunas 
gāzes infrastruktūras izveidē. Ar 
ieguldījumu palīdzību jāuzlabo gāzes 
piegādes drošība, vienlaikus nodrošinot 
dabasgāzes iekšējā tirgus pareizu darbību.  
Ieguldījumi principā būtu jāveic 
uzņēmumiem, un tiem jābalstās uz 
ekonomiskiem stimuliem. Ja 
ieguldījumiem infrastruktūrā ir pārrobežu 
raksturs, cieši jāiesaista Energoregulatoru 
sadarbības aģentūra (ACER), kas izveidota 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. .../…, un gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls (ENTSO-G), lai 
labāk ņemtu vērā pārrobežu jautājumus.

Or. de

Pamatojums

Eiropas regulatoriem būtu jāpiedāvā uzņēmumiem stimuli jauniem ieguldījumiem.

Grozījums Nr. 26
Justas Vincas Paleckis

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 

(11) Lai palīdzētu dalībvalstīm finansēt 
vajadzīgos ieguldījumus vietējā ieguves 
rūpniecībā, infrastruktūrā un 
energoefektivitātes pasākumos, ir pieejami 
dažādi Kopienas finansējuma avoti, 
piemēram, Eiropas Investīciju bankas 
aizdevumi un garantijas vai finansējums no 
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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.

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. 
Kopienas finansējums ir īpaši nozīmīgs, 
lai uzlabotu tādu reģionu un dalībvalstu 
savienojamību, ko uzskata par 
„enerģētikas salām”.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Justas Vincas Paleckis

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tāpēc izšķiroša nozīme ir precīzai 
visu dabasgāzes uzņēmumu un kompetento 
iestāžu lomu un pienākumu definīcijai, lai 
iekšējais tirgus turpinātu darboties pareizi, 
jo īpaši piegādes traucējumu un krīzes 
gadījumos.

(15) Tāpēc izšķiroša nozīme ir precīzai 
visu dabasgāzes uzņēmumu, kompetento 
iestāžu un Komisijas lomas un pienākumu 
definīcijai, lai iekšējais tirgus turpinātu 
darboties pareizi, jo īpaši piegādes 
traucējumu un krīzes gadījumos.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Thomas Ulmer 

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Tirgus pareizai darbībai ir svarīgi, lai 
dabasgāzes uzņēmumi laicīgi veiktu 
ieguldījumus vietējā ieguves rūpniecībā un 
infrastruktūrā, piemēram, 
starpsavienojumos, iekārtās, kas nodrošina 
fizisku divvirzienu plūsmu cauruļvados, 

(17) Tirgus pareizai darbībai ir svarīgi, lai 
dabasgāzes uzņēmumi laicīgi veiktu 
ieguldījumus vietējā ieguves rūpniecībā un 
infrastruktūrā, piemēram, 
starpsavienojumos vai iekārtās, kas 
nodrošina fizisku divvirzienu plūsmu 
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uzglabāšanas sistēmās un sašķidrinātās 
dabasgāzes regazifikācijas iekārtās, ņemot 
vērā iespējamos piegādes traucējumus, 
piemēram, tādus, kādi tika novēroti 
2009. gada janvārī.

cauruļvados, ņemot vērā iespējamos 
piegādes traucējumus, piemēram, tādus, 
kādi tika novēroti 2009. gada janvārī.

Or. de

Pamatojums

Izņemot plūsmas virzienmaiņu, nedrīkst noteikt, kādi ieguldījumi jāveic infrastruktūrā. Tas 
radītu nesamērīgu slogu jauniem piegādātājiem un mazajiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 29
Justas Vincas Paleckis

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu augstākā līmeņa 
gatavību piegādes traucējumu gadījumā, 
visiem dabasgāzes uzņēmumiem kopā ar 
kompetentajām iestādēm ir jāizveido 
ārkārtas rīcības plāni. Šādiem plāniem 
jābūt savstarpēji saskaņotiem. Tajos jāņem 
vērā labākā prakse esošajos plānos un 
skaidri jādefinē visu attiecīgo dabasgāzes 
uzņēmumu un kompetento iestāžu loma un 
pienākumi. Vajadzības gadījumā un iespēju 
robežās jāizveido kopīgi reģionālā mēroga 
ārkārtas rīcības plāni. 

(22) Lai nodrošinātu augstākā līmeņa 
gatavību piegādes traucējumu gadījumā, 
visiem dabasgāzes uzņēmumiem kopā ar 
kompetentajām iestādēm ir jāizveido 
ārkārtas rīcības plāni. Šādiem plāniem 
jābūt savstarpēji saskaņotiem valstu, 
reģionu un Kopienas līmenī. Tajos jāņem 
vērā labākā prakse esošajos plānos un 
skaidri jādefinē visu attiecīgo dabasgāzes 
uzņēmumu un kompetento iestāžu loma un 
pienākumi. Vajadzības gadījumā un iespēju 
robežās jāizveido kopīgi reģionālā mēroga 
ārkārtas rīcības plāni. 

Or.   en
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Grozījums Nr. 30
Thomas Ulmer

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 
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 vai gāzes eksporta 
palielināšana. Solidaritātes pasākumi var 
būt īpaši piemēroti dalībvalstīm, kurām 
Komisija iesaka izveidot kopīgus reģionāla 
mēroga preventīvas rīcības plānus vai 
ārkārtas rīcības plānus. Jāveicina 
uzņēmumu savstarpēju komerclīgumu 
slēgšana, kas balstās uz kopīgu 
preventīvās un ārkārtas rīcības plānu 
izstrādāšanu.

Or. de

Pamatojums

Nedrīkst būt saistošu noteikumu attiecībā uz iespējamiem solidaritātes pasākumiem vai, 
attiecīgi, kompensācijas mehānismiem.

Grozījums Nr. 31
Bogusław Sonik

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 

(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 
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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.

īpaši pasākumi solidaritātes veicināšanai, 
kā noteikts Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 194. panta 2. punktā, 
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.

Or. en

Pamatojums

Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā un ņemot vērā šo pielāgojumu, priekšlikuma par gāzes 
piegādes drošību (COM(2009)0363) juridiskais pamats ir mainīts no „vecā” 95. panta 
(tiesību aktu tuvināšana) uz „jauno” 194. panta 2. punktu (enerģētika). 

Grozījums Nr. 32
Justas Vincas Paleckis

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 
Kopienas mēroga ārkārtas situācijā un jo 
īpaši lai atbalstītu dalībvalstis, kuru 
ģeogrāfiskie un ģeoloģiskie apstākļi ir 
mazāk labvēlīgi, piemēram, tādas 
dalībvalstis, kas ir „enerģētikas salas”, 
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.
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Or. en

Grozījums Nr. 33
Justas Vincas Paleckis

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Tā kā rīcības mērķus nodrošināt gāzes 
piegādes drošību Kopienā nevar pietiekami 
labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs un to 
rīcības mēroga vai ietekmes dēļ var labāk 
sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 
5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šī regula 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs minēto 
mērķu sasniegšanai.

(32) Tā kā rīcības mērķus nodrošināt gāzes 
piegādes drošību Kopienā nevar pietiekami 
labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs un to 
rīcības mēroga vai ietekmes dēļ var labāk 
sasniegt reģionu vai Kopienas līmenī, 
Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar 
Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šī 
regula nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs 
minēto mērķu sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Thomas Ulmer 

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. 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;

Or. de

Pamatojums

Jēdziens „aizsargātie patērētāji” ietver pamatā mājsaimniecības patērētājus likuma par 
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enerģētikas saimniecību nozīmē un attiecīgā gadījumā skolas un slimnīcas. Ja dalībvalstis šo 
loku paplašina (kā tas ir iespējams, lietojot vārdu „varēt”), jāraugās, lai tas nenotiktu uz 
trešo personu rēķina (šeit būtu nepieciešams kontroles mehānisms, piem., iesaistot Gāzes 
koordinācijas grupu). Turklāt vārds „varēt” ir piemērots direktīvai, nevis regulai, jo šādi 
formulēts noteikums atstāj dalībvalstīm plašas izvēles iespējas, kā to īstenot. 

Grozījums Nr. 35
Justas Vincas Paleckis

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 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, tie var būt 
arī mazie un vidējie uzņēmumi, skolas,
slimnīcas un citas iestādes, kas nodrošina 
publiskos pakalpojumus medicīnas, 
sociālajā un izglītības jomā, ar 
nosacījumu, ka tie jau ir pieslēgti gāzes 
sadales tīklam;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Thomas Ulmer 

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 
atbildības jomā. Tam ir vajadzīga cieša 
minēto dalībnieku sadarbība.

1. Gāzes piegādes drošība ir dabasgāzes 
uzņēmumu, dalībvalstu kompetento 
iestāžu, rūpniecisko gāzes patērētāju un 
Komisijas uzdevums to attiecīgās 
atbildības jomā. Tam ir vajadzīga cieša 
minēto dalībnieku sadarbība. Attiecībā uz 
rīcību gadījumā, ja notiek ievērojams 
gāzes piegādes pārtraukums, šī regula 
paredz mehānismu, kas balstās uz triju 
posmu pieeju. Pirmajā posmā paredzēta 
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atsevišķu uzņēmumu vai uzņēmumu 
grupu reakcija uz piegādes 
pārtraukumiem; ja tas izrādās 
nepietiekami, dalībvalstīm būtu jāveic 
pasākumi, lai likvidētu piegādes 
pārtraukumu. Tikai tad, ja pasākumi, kas 
veikti pirmajā un otrajā posmā, ir cietuši 
neveiksmi, jāveic atbilstīgi pasākumi 
Kopienas līmenī. Priekšroka jādod 
reģionāliem pārrobežu risinājumiem.

Or. de

Pamatojums

Šeit ir spēcīgāk jāuzsver atsevišķo dalībnieku iesaistīšanās secība. Reglamentējošos 
noteikumos, kuros uzskaita atsevišķo dalībnieku lomu un kompetenci, būtu jāiekļauj arī 
Kopienas trīspakāpju mehānisms (salīdz. ar 18. pantu līdzšinējā EK Direktīvā 2004/67).

Grozījums Nr. 37
Thomas Ulmer 

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ar Gāzes koordinācijas grupas 
starpniecību Kopienas mērogā saskaņo 
kompetento iestāžu darbības, jo īpaši 
Kopienas mēroga ārkārtas situācijā.

4. Gāzes koordinācijas grupa vada 
sadarbību Kopienas mērogā saskaņā ar 
11. pantu, jo īpaši Kopienas mēroga 
ārkārtas situācijā. Kopienas mēroga 
ārkārtas situācijā Gāzes koordinācijas 
grupa sasauc krīzes pārvaldības grupas 
sanāksmi saskaņā ar 10. panta 3. punktu. 
Dalībniekus izraugās attiecīgās 
dalībvalstis.

Or. de

Pamatojums

Nesenā gāzes krīze parādīja, ka dabasgāzes nozares pārstāvji šeit varētu rast ātru un efektīvu 
risinājumu gāzes piegādes traucējumiem. Šā iemesla dēļ jābūt iespējai krīzes gadījumā 
paļauties uz pārbaudītu organizatorisko struktūru.
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Grozījums Nr. 38
Justas Vincas Paleckis

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. 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 
un citu ieinteresēto personu intereses, un 
regulatīvo iestādi, ja tā nav kompetentā 
iestāde, izveido:

Or. en

Grozījums Nr. 39
Thomas Ulmer 

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, 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. Turklāt ir jānodrošina 
ekonomiski jutīgu datu aizsardzība.

Or. de

Pamatojums

Informācijas sniegšanas pienākums skar konfidenciālus uzņēmuma datus. Šā iemesla dēļ, kad 
vien tas iespējams, būtu jānodod dati apkopotā veidā, lai tādējādi aizsargātu 
komercnoslēpumus.
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Grozījums Nr. 40
Justas Vincas Paleckis

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 mērogā. Šajās 
apspriedēs tiek izskatīti vismaz jautājumi 
par starpsavienojumiem, pārrobežu piegādi 
un uzglabāšanu un fiziskām iespējām 
transportēt gāzi abos virzienos, kā arī 
līgumā noteikti ierobežojumi pārrobežu 
piegāžu nodrošināšanā. 

Or. en

Grozījums Nr. 41
Thomas Ulmer 

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punktā minētā procesa laikā 
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. 

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

Or. de
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Pamatojums

Nesenā gāzes krīze parādīja, ka dabasgāzes nozares pārstāvji šeit varētu rast ātru un efektīvu 
risinājumu gāzes piegādes traucējumiem. Šā iemesla dēļ jābūt iespējai krīzes gadījumā 
paļauties uz pārbaudītu organizatorisko struktūru.

Grozījums Nr. 42
Justas Vincas Paleckis

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punktā minētā procesa laikā 
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. 

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

Or. en

Grozījums Nr. 43
Thomas Ulmer 

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentā iestāde bez kavēšanās 
publicē plānus, tostarp grozītos plānus, 
saskaņā ar 6. punktu, un paziņo par tiem 
Komisijai.

5. Kompetentā iestāde bez kavēšanās 
publicē plānus, tostarp grozītos plānus, 
saskaņā ar 6. punktu, un paziņo par tiem 
Gāzes koordinācijas grupai.

Or. de

Pamatojums

Nesenā gāzes krīze parādīja, ka dabasgāzes nozares pārstāvji šeit varētu rast ātru un efektīvu 
risinājumu gāzes piegādes traucējumiem. Šā iemesla dēļ jābūt iespējai krīzes gadījumā 
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paļauties uz pārbaudītu organizatorisko struktūru.

Grozījums Nr. 44
Thomas Ulmer 

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, apspriežoties ar ACER, 
ENTSO-G, Gāzes koordinācijas grupu un 
citām iesaistītajām personām, pārbauda
visu dalībvalstu plānus. Ja Komisija un 
Gāzes koordinācijas grupa 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, 
tās kopīgi pieprasa pārskatīt plānu. 
Attiecīgā kompetentā iestāde 2 mēnešu 
laikā pēc Komisijas prasības paziņošanas 
veic plānā grozījumus un nosūta grozīto 
plānu Komisijai vai paskaidro, kāpēc tā 
nepiekrīt prasībai. Šādā gadījumā 
Komisija var grozīt vai atsaukt prasību. Ja 
2 mēnešu laikā Komisija izlemj negrozīt 
vai neatsaukt prasību, kompetentā iestāde 
izpilda Komisijas prasību 3 mēnešu laikā 
pēc Komisijas lēmuma paziņošanas.

Or. de

Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa ir aktīvāk jāiesaista Eiropas koordinācijas uzdevumos un 
pārrobežu informācijas apmaiņā. Gāzes koordinācijas grupas koncepcija ir sevi apliecinājusi 
pēdējā Krievijas un Ukrainas gāzes krīzē. 
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Grozījums Nr. 45
Thomas Ulmer 

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 
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.

5. Pārvades sistēmu operatoriem triju gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda 
transportēt gāzi abos virzienos visos 
starpsavienojumos, izņemot gadījumus, 
kad kompetentās iestādes nolemj, ka 
divvirzienu plūsmas jaudas palielināšana 
attiecīgajās dalībvalstīs neveicina n-1 
standarta izpildi. 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 triju gadu laikā 
gāzes pārvades sistēmas operators pielāgo 
pārvades sistēmas darbību, lai nodrošinātu 
divvirzienu gāzes plūsmu.

Or. de

Pamatojums

Noteikumi par obligātu virzienmaiņu nav mērķtiecīgi. Atgriezeniskā plūsma būtu jāveido tikai 
tad, ja tā ir iespējama un lietderīga N-1 kritērija (piezīme: atgriezeniskā plūsma līdz šim 
netiek ņemta vērā N-1) izpildei (balstoties uz modelēšanā izstrādāto scenāriju pieredzi un 
pamatojoties uz ekonomiskajiem stimuliem). Tālākie jautājumi: izmaksu un ieguvumu 
aprēķins, smagas sekas kritēriju/stimulu reglamentācijā.

Grozījums Nr. 46
Justas Vincas Paleckis

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārvades sistēmu operatoriem divu gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 

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

jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda 
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. 
Gāzes pārvades operators modernizē 
infrastruktūru, lai līdz minimumam 
samazinātu metāna noplūdi no 
cauruļvadiem un kompresoru iekārtām.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Justas Vincas Paleckis

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 izlemj par izmaksu sadali. Piemēro 
Regulas (EK) Nr. …/… 8. panta 1. punktu.

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 
izlemj par izmaksu sadali. Piemēro 
Regulas (EK) Nr. …/… 8. panta 1. punktu. 
Jāizpēta iespēja līdzfinansēt 
savienojamības uzlabošanu no Kopienas 
līdzekļiem, jo īpaši reģioniem, ko uzskata 
par „enerģētikas salām”.
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Or. en

Grozījums Nr. 48
Thomas Ulmer 

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Pamatojums

Šis pienākums pilnībā novērtēt riskus nozīmē kompetentajām iestādēm ievērojamu birokrātiju 
un administratīvo slogu, lai gan nav skaidrs, vai šīs ziņas Kopienas līmeņa ārkārtas situācijā 
patiešām var stāvokli labot.

Grozījums Nr. 49
Justas Vincas Paleckis

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 un citu 
ieinteresēto personu intereses, un 
regulatīvā iestāde, ja tā nav kompetentā 
iestāde, sadarbojas un sniedz riska 
novērtēšanai vajadzīgo informāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 50
Thomas Ulmer 

Regulas priekšlikums
9. pants –3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ārkārtas rīcības plānā paredz, ka 
pārrobežu piekļuve uzglabāšanas sistēmām 
tiek saglabāta arī ārkārtas stāvokļa 
gadījumā. Ārkārtas rīcības plānā neparedz 
pasākumus, kas nepamatoti ierobežo gāzes 
plūsmu pāri valstu robežām.

3. Valsts ārkārtas rīcības plānā paredz, ka 
pārrobežu piekļuve uzglabāšanas sistēmām 
tiek saglabāta arī ārkārtas stāvokļa 
gadījumā. Ārkārtas rīcības plānā neparedz 
pasākumus, kas nepamatoti ierobežo gāzes 
plūsmu pāri valstu robežām.

Or. de

Pamatojums

Pārrobežu piekļuve uzglabāšanas sistēmām jānodrošina attiecīgajām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 51
Thomas Ulmer 

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentā iestāde nekavējoties
informē Komisiju un sniedz vajadzīgo 
informāciju, kad tā izsludina kādu no 
krīzes stāvokļiem. Ārkārtas stāvokļa 
gadījumā, kad ES vai dalībvalstīm var lūgt 
palīdzību, attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde nekavējoties informē Komisijas 
Civilās aizsardzības uzraudzības un 
informācijas centru.

4. Kompetentā iestāde nekavējoties 
informē Komisiju un sniedz vajadzīgo 
informāciju, kad tā izsludina trauksmes vai 
ārkārtas stāvokļa pakāpi. Ārkārtas 
stāvokļa gadījumā, kad ES vai dalībvalstīm 
var lūgt palīdzību, attiecīgās dalībvalsts 
kompetentā iestāde nekavējoties informē 
Komisijas Civilās aizsardzības uzraudzības 
un informācijas centru.

Or. de

Pamatojums

Tikai trauksmes un ārkārtas stāvokļa pakāpē dalībvalstīm, respektīvi, ES līmenī ir pienākums 
atjaunot apgādes drošību. Agrā brīdinājuma apstākļos apgādes traucējumu novēršana ir 
uzņēmumu uzdevums.
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Grozījums Nr. 52
Thomas Ulmer 

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja kompetentā iestāde izsludina ārkārtas 
stāvokli, tā veic iepriekš noteiktas darbības 
atbilstīgi ārkārtas rīcības plānam un 
nekavējoties informē Komisiju, jo īpaši par 
tām darbībām, ko tā gatavojas veikt 
saskaņā ar 9. panta 1. punktu. Komisija var 
sasaukt Gāzes koordinācijas grupas 
sanāksmi.

5. Ja kompetentā iestāde izsludina ārkārtas 
stāvokli, tā veic iepriekš noteiktas darbības 
atbilstīgi ārkārtas rīcības plānam un
nekavējoties informē Komisiju, jo īpaši par 
tām darbībām, ko tā gatavojas veikt 
saskaņā ar 9. panta 1. punktu. Komisija 
sasauc Gāzes koordinācijas grupas 
sanāksmi.

Or. de

Pamatojums

Šeit jābūt precīziem noteikumiem ārkārtas stāvokļa gadījumā. Vārds "varēt" novestu pie 
plašām interpretācijas iespējām. 

Grozījums Nr. 53
Justas Vincas Paleckis

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 kalendāro dienu 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 54
Thomas Ulmer 

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 var izsludināt Kopienas 
mēroga ārkārtas stāvokli pēc pieprasījuma 
vai ja Kopiena zaudē vairāk nekā 20% 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.

Or. de

Pamatojums

Par slieksni, kuru sasniedzot, tiek izsludināts Kopienas mēroga ārkārtas stāvoklis, būtu 
jānosaka vairāk nekā 20 % apmērs ikdienas gāzes importam uz ES no trešām valstīm. To 
apliecina līdzšinējā direktīvas piemērošanas prakse.

Grozījums Nr. 55
Justas Vincas Paleckis

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 

1. Komisija var izsludināt Kopienā agrīnu 
brīdinājumu vai trauksmi Kopienā, ja to 
pieprasījusi kāda no kompetentajām 
iestādēm. Komisija izsludina 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 
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9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas. Tā var izsludināt Kopienas 
mēroga ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši 
skartiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā 
ietilpst vairākas dalībvalstis.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Justas Vincas Paleckis

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija sasauc Gāzes koordinācijas 
grupas sanāksmi, tiklīdz tā ir izsludinājusi 
Kopienas mēroga ārkārtas stāvokli.

2. Komisija var sasaukt Gāzes 
koordinācijas grupas sanāksmi, tiklīdz tā 
ir izsludinājusi Kopienā agrīnu 
brīdinājumu vai trauksmi Kopienā. 
Komisija sasauc Gāzes koordinācijas 
grupas sanāksmi, tiklīdz tā ir izsludinājusi 
Kopienas mēroga ārkārtas stāvokli.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Justas Vincas Paleckis

Regulas priekšlikums
10. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Kopienas mēroga trauksmes gadījumā 
Komisija var prasīt kompetentajām 
iestādēm saskaņot savas darbības, lai 
pārvarētu piegādes traucējumus vai 
nodrošinātu īpaši lielu pieprasījumu. 

Or. en
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Grozījums Nr. 58
Thomas Ulmer 

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Kopienas mēroga ārkārtas stāvokļa 
gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
saglabāta pārrobežu piekļuve uzglabāšanas 
sistēmām, un neievieš juridiskus 
noteikumus, kas varētu nepamatoti 
ierobežot gāzes plūsmu uz skartajiem 
tirgiem.

6. Kopienas mēroga ārkārtas stāvokļa 
gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
saglabāta pārrobežu piekļuve uzglabāšanas 
sistēmām komerclīgumu ietvaros, un 
neievieš juridiskus noteikumus, kas varētu 
nepamatoti ierobežot gāzes plūsmu uz 
skartajiem tirgiem.

Or. de

Pamatojums

Ārpus komerclīgumiem nedrīkst būt saistību par dalībvalstu un to dabasgāzes uzņēmumu 
piekļuvi uzglabāšanas sistēmām. 

Grozījums Nr. 59
Thomas Ulmer 

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 plūsmu Kopienā un ārpus tās, 
sadarbojoties ar piegādes un tranzīta 
valstīm.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Cenšoties mazināt birokrātijas slogu, jāizvairās no jaunu grupu veidošanas apgādes drošības 
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uzraudzībai, kā arī no jaunu obligātu atskaišu noteikšanas. Papildu uzraudzības darba grupa 
ir lieka, jo šie uzdevumi jau tiek pildīti valstu līmenī, kur tos veic gāzes uzņēmumi un iestādes. 
Turklāt nav skaidrs, ar ko atšķiras darba grupa (Task Force) no Gāzes koordinācijas grupas 
(Koordinierungsgruppe Erdgas).

Grozījums Nr. 60
Thomas Ulmer 

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gāzes koordinācijas grupu izveido, lai
atvieglotu to pasākumu koordinēšanu, kas 
attiecas uz piegādes drošību. Grupā ir 
kompetento iestāžu, ACER, ENTSO-G 
pārstāvji un attiecīgo nozari un attiecīgos 
patērētājus pārstāvošas organizācijas. 
Komisija pieņem lēmumu par grupas 
sastāvu, nodrošinot Komisijas
pārstāvniecību, un vada grupas sanāksmes. 
Grupa pieņem savu reglamentu.

1. Lai atvieglotu to pasākumu 
koordinēšanu, kas attiecas uz piegādes 
drošību, izveido gāzes koordinācijas grupu. 
Grupā ir kompetento iestāžu, ACER, 
ENTSO-G pārstāvji un attiecīgo nozari un 
attiecīgos patērētājus pārstāvošas 
organizācijas. Dalībvalstis pieņem lēmumu 
par grupas sastāvu, nodrošinot 
pārstāvniecību, un vada grupas sanāksmes. 
Grupa pieņem savu reglamentu.

Or. de

Pamatojums

Būtu jāizceļ uzņēmumu ekspertu (dispečeri, uzņēmuma vadība utt.) loma (reģionālā) avārijas 
situācijas darba grupā (Emergency Task Force). Ārkārtas situācijā, kad nepieciešams ātri 
pieņemt lēmumus, ir svarīgi, lai būtu cieša saziņa starp šo grupu un koordinējošajām 
iestādēm (ministrijas, regulators, ES).

Grozījums Nr. 61
Thomas Ulmer 

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gāzes koordinācijas grupa palīdz 
Komisijai, jo īpaši jautājumos, kas saistīti 
ar:

2. Gāzes koordinācijas grupa konsultē 
Komisiju, jo īpaši jautājumos, kas saistīti 
ar:

Or. de
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Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupas loma ir jāpalielina.

Grozījums Nr. 62
Justas Vincas Paleckis

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts – b apakšpunkts – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- Līgumā noteiktie ierobežojumi 
atpakaļizvešanai.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Thomas Ulmer 

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izstrādājot preventīvos un ārkārtas rīcības 
plānus, kompetentā iestāde ņem vērā šādu 
pasākumu lietderību tikai ārkārtas stāvokļa 
gadījumā.

Izstrādājot preventīvos un ārkārtas rīcības 
plānus, kompetentā iestāde ņem vērā šādu 
pasākumu lietderību tikai ārkārtas stāvokļa 
gadījumā un turklāt ņem vērā šādu 
pasākumu sarakstu (šis saraksts nav 
pilnīgs).

Or. de

Pamatojums

Izstrādajot preventīvos un ārkārtas rīcības plānus, nedrīkst noteikt nekādus saistošos 
pasākumus.


