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ĪSS PAMATOJUMS

No visiem fosilajiem kurināmajiem gāze rada vismazāk CO2 emisiju, un tāpēc tai ir izšķiroša 
nozīme, Eiropai pārejot uz zemu oglekļa emisiju energosistēmu. Pašlaik gāze nodrošina vienu 
ceturtdaļu no Eiropas primārā energopatēriņa, un gandrīz 60 % gāzes nodrošina tās imports.1
Kaut gan ES noteiktie mērķi 2020. gadam attiecībā uz atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
energoefektivitāti un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu palīdzētu stabilizēt augošo 
pieprasījuma pēc gāzes, aizvien mazāka vietējās ražošanas apjoma dēļ tomēr veidotos 
situācija, kurā ES atkarība no gāzes importa paliktu nemainīga vai pat vēl vairāk palielinātos. 
Ar gāzes piegādi saistītā Krievijas un Ukrainas attiecību krīze 2009. gada janvārī, kuras dēļ 
divas nedēļas ES nesaņēma 30 % no gāzes importa, apliecināja, ka pašreizējos apstākļos, kad 
atkarība no importa aizvien palielinās un piegādes un tranzīts ir saistīti ar aizvien lielāku 
risku, ar spēkā esošo Direktīvu par pasākumiem, lai nodrošinātu dabasgāzes piegādes 
drošību2, vairs nepietiek un tā ir jāpārskata. Turklāt jāuzsver, ka dažām dalībvalstīm piegādes 
pārtraukums 2009. gada janvārī nozīmēja 100 % gāzes importa no Krievijas pārtraukumu, un 
ir viena dalībvalsts, kurā gāzes piegādes pārtraukuma radītā situācija vēl joprojām nav 
noregulēta.

Šie apstākļi nepārprotami liecina, ka pilnībā liberalizēta iekšējā enerģijas tirgus izveides 
process nav pabeigts un ka steidzami ir jāizstrādā pasākumi, lai veicinātu drošu gāzes piegādi 
ES teritorijā.

Attiecībā uz vides jautājumiem atzinuma sagatavotājs uzskata, ka drošai piegādei ir jābūt 
saskaņā ar vides aizsardzību, lai garantētu Eiropai ilgtspējīgu energoapgādi:

 pienācīgi jāņem vērā ierosināto piedāvājuma un pieprasījuma jomas pasākumu 
ietekme uz vidi. Pat ārkārtas situācijā priekšroku vajadzētu dot pasākumiem, kuri 
vismazāk ietekmē vidi; 

 jāņem vērā, ka, gāzi aizstājot ar citiem kurināmā veidiem, piemēram, ar oglēm un 
kurināmo mazutu, palielinātos siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms; 

 energotaupībai un energoefektivitātei ir galvenā nozīme, lai novērstu krīzes un 
mazinātu to sekas, tāpēc šādiem pasākumiem vajadzētu pievērst vēl vairāk uzmanības. 
Šajā ziņā īpašu uzmanību vajadzētu pievērst notiekošajām sarunām par tā saukto 
energoefektivitātes tiesību aktu kopumu, t. i., priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par ēku energoefektivitāti3 un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un 
citiem būtiskiem parametriem4;

 vajadzētu labāk akcentēt ilgtspējīgu vietējo enerģijas avotu nozīmi. Vajadzētu veicināt 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas gāzes iekļaušanu gāzes tīkla 
infrastruktūrā. 

Jaunu enerģētikas infrastruktūru vajadzētu veidot pēc tam, kad attiecīgos ar konkrētiem 
tiesību aktiem, sevišķi ar Direktīvu 2001/42/EK un Padomes Direktīvu 85/337/EEK, noteiktos 
gadījumos ir veikts atbilstošs ietekmes uz vidi novērtējums, kā arī nodrošinot pienācīgu vides 
                                               
1 ES-27 vidējais rādītājs, 2007. gada dati.
2 Padomes 2004. gada 26. aprīļa Direktīva 2004/67/EK par pasākumiem, lai nodrošinātu dabasgāzes piegādes 

drošību (OV L 127, 29.4.2004., 92. lpp.).
3 2008/0223(COD)
4 2008/0221(COD)
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aizsardzību un jo īpaši Natura 2000 tīklā iekļauto aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Piemērota gāzes infrastruktūra 
dalībvalstī un Kopienā ir svarīgs elements 
piegādes traucējumu rezultātā radīto 
problēmu risināšanai. Kopīgiem 
obligātajiem kritērijiem gāzes piegādes 
drošības jomā jānodrošina vienlīdzīgi 
apstākļi attiecībā uz gāzes piegādes drošību 
un būtiski jāmotivē izveidot vajadzīgo 
infrastruktūru un uzlabot sagatavotību 
krīzes gadījumos. Pasākumiem 
pieprasījuma jomā, piemēram, kurināmā 
aizstāšanai, var būt liela nozīme, rūpējoties 
par energoapgādes drošību, ja tos var ātri 
piemērot un ja ar to palīdzību var būtiski 
samazināt pieprasījumu, reaģējot uz 
piegādes traucējumiem.

(9) Piemērota gāzes infrastruktūra 
dalībvalstī un Kopienā ir svarīgs elements 
piegādes traucējumu rezultātā radīto 
problēmu risināšanai. Kopīgiem 
obligātajiem kritērijiem gāzes piegādes 
drošības jomā jānodrošina vienlīdzīgi 
apstākļi attiecībā uz gāzes piegādes drošību 
un būtiski jāmotivē izveidot vajadzīgo 
infrastruktūru un uzlabot sagatavotību 
krīzes gadījumos. Pasākumiem 
pieprasījuma jomā, piemēram, kurināmā 
aizstāšanai, var būt liela nozīme, rūpējoties 
par energoapgādes drošību, ja tos var ātri 
piemērot un ja ar to palīdzību var būtiski 
samazināt pieprasījumu, reaģējot uz 
piegādes traucējumiem. Tomēr vajadzētu 
ņemt vērā, ka, pārejot uz fosilā kurināmā 
izmantošanu, palielinātos siltumnīcefekta 
gāzu emisiju apjoms. Kā pieprasījuma 
jomas pasākumu vajadzētu vēl vairāk 
veicināt enerģijas efektīvu izmantošanu.
Pienācīgi būtu jāņem vērā ierosināto 
pieprasījuma un piedāvājuma jomas 
pasākumu ietekme uz vidi, un priekšroka 
būtu jādod pasākumiem, kuri vismazāk 
ietekmē vidi. Jebkādus ieguldījumus 
infrastruktūrā vajadzētu veikt, pienācīgi 
ņemot vērā vides aspektus un ar tiem 
saistīto acquis communautaire.

Or. en
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Grozījums Nr. 2

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, un tā jāveido 
tikai pēc tam, kad ir veikts atbilstošs 
ietekmes uz vidi novērtējums. Ar šādas 
jaunas infrastruktūras palīdzību jāuzlabo 
gāzes piegādes drošība, vienlaikus 
nodrošinot dabasgāzes iekšējā tirgus 
pareizu darbību. Jāveicina no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
gāzes iekļaušana gāzes tīkla 
infrastruktūrā. 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. en

Grozījums Nr. 3

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, garantējot
pareizu un nepārtrauktu iekšējā gāzes 
tirgus darbību un ieviešot pasākumus, kas 
īstenojami izņēmuma gadījumos, kad 
tirgus vairs nevar nodrošināt pieprasīto 
gāzes daudzumu, dalībvalstīm solidāri 
paredzot pienākumu skaidru definīciju un 
noteikšanu un atbildes pasākumu 
saskaņošanu dalībvalstu un Kopienas 
mērogā attiecībā uz preventīviem 
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pasākumiem un pretpasākumiem saistībā ar 
konkrētiem piegādes traucējumiem vai 
šādu traucējumu nopietnu un ticamu 
iespējamību.

Or. en

Pamatojums

Aktuāliem piegādes traucējumiem nevajadzētu būt vienīgajam iemeslam, lai rīkotos. Rīkoties 
vajadzētu arī šādu traucējumu nopietnas un ticamas iespējamības gadījumā. Regulā būtu 
jāuzsver solidāra rīcība saskaņā ar Eiropadomes 2009. gada marta sanāksmes secinājumiem.

Grozījums Nr. 4

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 citi patērētāji, piemēram, mazie un 
vidējie uzņēmumi, skolas un slimnīcas, ar 
nosacījumu, ka tie jau ir pieslēgti gāzes 
sadales tīklam; 

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu būt tiesīgām valsts tiesību aktu līmenī atbilstoši savām vajadzībām 
noteikt aizsargāto patērētāju sarakstu un, ja tās uzskata par nepieciešamu, arī paplašināt 
aizsargāto patērētāju loku.

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija saskaņā ar savu kompetenci 
īsteno šajā regulā noteiktos pasākumus. 
Šie pasākumi cita starpā ir jo īpaši 



PA\792751LV.doc 7/15 PE430.260v01-00

LV

8. panta 1.a punktā minētais ikgadējais 
riska novērtējums un gāzes piegādes 
drošības pastāvīga uzraudzība Kopienas 
līmenī.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā ar gāzes piegādi saistīto krīžu pārrobežu raksturu, arī preventīvus pasākumus un 
sagatavošanās darbības vajadzētu organizēt Komisijas un/vai Kopienas līmenī.

Grozījums Nr. 6

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 
intereses, un regulatīvo iestādi, ja tā nav 
kompetentā iestāde, un saskaņā ar šā 
panta 2. punktu izveido:

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā ar gāzes piegādi saistīto krīžu pārrobežu raksturu, krīzes novēršanas pasākumus 
un sagatavošanās darbības labāk vajadzētu koordinēt Kopienas līmenī. Būtu vairāk jāuzsver 
pienākums apspriesties ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisiju.

Grozījums Nr. 7

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 

2. Pirms šo plānu pieņemšanas 
kompetentās iestādes apmainās ar 
informāciju un apspriežas savā starpā un ar 
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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.

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.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā ar gāzes piegādi saistīto krīžu pārrobežu raksturu, arī preventīvus pasākumus un 
sagatavošanās darbības vajadzētu organizēt Kopienas līmenī. Šajā jautājumā kompetentajai 
iestādei vajadzētu būt Eiropas Komisijai.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pasākumus infrastruktūras un piegādes 
standartu ievērošanai atbilstīgi 6. un 
7. pantam; šajos pasākumos ietilpst vismaz 
plānošana ievērot N-1 standartu, 
daudzumus un jaudu, kas vajadzīga, lai 
apgādātu aizsargātos patērētājus noteiktos 
liela pieprasījuma periodos, pasākumus 
pieprasījuma jomā un dabasgāzes 
uzņēmumiem un citām attiecīgajām 
iestādēm noteiktos pienākumus;

a) pasākumus infrastruktūras un piegādes 
standartu ievērošanai atbilstīgi 6. un 
7. pantam; šajos pasākumos ietilpst vismaz 
plānošana ievērot N-1 standartu, 
daudzumus un jaudu, kas vajadzīga, lai 
apgādātu aizsargātos patērētājus noteiktos 
liela pieprasījuma periodos, nodrošinot 
atbilstību Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2001. gada 27. jūnija 
Direktīvai 2001/42/EK par noteiktu plānu 
un programmu ietekmes uz vidi 
novērtējumu1 un Padomes 1985. gada 
27. jūnija Direktīvai 85/337/EEK par dažu 
sabiedrisku un privātu projektu ietekmes 
uz vidi novērtējumu2, pasākumus 
pieprasījuma jomā un dabasgāzes 
uzņēmumiem un citām attiecīgajām 
iestādēm noteiktos pienākumus;
1 OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.
2 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 9

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. Vēlākais līdz [2016. gada 31. martam; 
5 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.

Or. en

Pamatojums

No tehniskā viedokļa trijos gados nav iespējams izveidot vajadzīgo infrastruktūru un pielāgot 
visas pārvades sistēmas.

Grozījums Nr. 10

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 

5. Pārvades sistēmu operatoriem četru 
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 
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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.

un ņem vērā vismaz to jaudu, kas 
vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā minēto 
piegādes standartu. Šo četru gadu laikā 
gāzes pārvades sistēmas operators pielāgo 
pārvades sistēmas darbību, lai nodrošinātu 
divvirzienu gāzes plūsmu.

Or. en

Pamatojums

No tehniskā viedokļa nav iespējams pielāgot visas pārvades sistēmas, lai nodrošinātu 
divvirzienu gāzes plūsmu.

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Līdz [2011. gada 30. martam; 
12 mēnešus pēc regulas stāšanās spēkā] 
Komisija pilnībā izvērtē riskus, kuri 
ietekmē gāzes piegādes drošību Kopienā 
(Kopienas novērtējums), jo īpaši ņemot 
vērā katras dalībvalsts veiktos riska 
novērtējumus un visus attiecīgos 
starptautiskos apstākļus.

Or. en

Pamatojums

Pievienotā vērtība, ko nodrošina riska novērtējums Kopienas līmenī. Nozīmīga vai negaidīta 
riska gadījumā ir pārskatāms gan valsts, gan Kopienas riska novērtējums.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Riska novērtēšanu atkārto ik pēc diviem 
gadiem līdz attiecīgā gada 30. septembrim.

3. Riska novērtēšanu atkārto katru gadu
līdz 30. septembrim.
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Or. en

Pamatojums

Riska novērtējums ir jāveic regulārāk, lai labāk prognozētu iespējamu krīzi un tai labāk 
sagatavotos. 

Grozījums Nr. 13

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.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu būt plašākām iespējām īstenot pasākumus, reaģējot uz ārkārtas stāvokli. 

Grozījums Nr. 14

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. en
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Pamatojums

Ir jāprecizē Eiropas Komisijas kompetence attiecībā uz krīžu vadību Kopienas mēroga 
ārkārtas stāvokļa gadījumā.

Grozījums Nr. 15

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 trīs 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

Pamatojums

Ir jānosaka Eiropas Komisijas kompetence attiecībā uz krīžu vadību Kopienas mēroga 
ārkārtas stāvokļa gadījumā. Komisijas pienākumu pārbaudīt plānus vajadzētu attiecināt tikai 
uz attiecīgajos plānos neminētiem apgabaliem un/vai situācijām, kā arī uz apgabaliem un/vai 
situācijām, kas saistīti ar pārrobežu faktoriem.

Grozījums Nr. 16

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 

1. Komisija izsludina Kopienas mēroga 
savlaicīgu brīdinājumu vai Kopienas 
mēroga trauksmi, ja to pieprasījusi kāda 
no kompetentajām iestādēm. Komisija 
izsludina Kopienas mēroga ārkārtas 
stāvokli pēc vienas kompetentās iestādes 
pieprasījuma vai ja Kopiena zaudē vairāk 
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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.

nekā 10 % no ikdienas gāzes importa no 
trešām valstīm, kuras nav Eiropas 
Ekonomikas zonas valstis, atbilstīgi 
ENTSO-G aprēķiniem. Tā arī 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. 17

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 sasauc Gāzes koordinācijas 
grupas sanāksmi, tiklīdz tā ir izsludinājusi 
Kopienas mēroga savlaicīgu brīdinājumu, 
Kopienas mēroga trauksmi vai Kopienas 
mēroga ārkārtas stāvokli.

Or. en

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Kopienas mēroga savlaicīga 
brīdinājuma gadījumā Komisija [un 
augstais pārstāvis] saskaņo savas 
darbības attiecībā uz trešām valstīm, lai 
mazinātu identificētos riskus.

Or. en
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Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 20

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, un neievieš juridiskus 
noteikumus, kas varētu nepamatoti 
ierobežot gāzes plūsmu uz skartajiem 
tirgiem. Komisija veicina šo pasākumu 
īstenošanu, lai uzturētu iekšējā tirgus 
normālu darbību, jo īpaši piegādes 
traucējumu un krīzes situāciju gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
II pielikums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izstrādājot preventīvas un ārkārtas rīcības Izstrādājot preventīvas un ārkārtas rīcības 
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plānus, kompetentā iestāde ņem vērā šādu
orientējošu un neizsmeļošu pasākumu 
sarakstu.

plānus, kompetentā iestāde ņem vērā 
pasākumu orientējošu un neizsmeļošu 
sarakstu, kas noteikts šajā pielikumā.
Izstrādājot preventīvas un ārkārtas rīcības 
plānus, kompetentā iestāde pienācīgi ņem 
vērā ierosināto pasākumu ietekmi uz vidi 
un, cik vien tas iespējams, dod priekšroku 
pasākumiem, kuri vismazāk ietekmē vidi.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
II pielikums – apakšvirsraksts „Pasākumi piegādes jomā” – 2.a aizzīme (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Veicināšanas pasākumi no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
gāzes iekļaušanai gāzes tīkla 
infrastruktūrā 

Or. en


