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ĪSS PAMATOJUMS

Pēdējos gados Eiropā ir notikušas lielas izmaiņas gāzes piegādes drošības jomā, turklāt ir 
palielinājusies atkarība no importa un pieaug piegādes un tranzīta apdraudējums. Krievijas un 
Ukrainas gāzes krīze 2009. gada janvārī uzskatāmi pierādīja, ka visā Eiropā joprojām ir 
nepieciešami ieguldījumi infrastruktūrā un ka piegādes drošību uzlabotu turpmāka tirgus 
integrācija.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā 
uz dabasgāzes iekšējo tirgu ir izskatīti piegādes drošības aspekti ieguldījumu ilgtermiņa 
plānošanā saistībā ar pietiekamām pārrobežu iespējām un citu infrastruktūru, nodrošinot 
sistēmas spēju ilgtermiņā garantēt piegādes drošību un apmierināt pamatotas prasības.

Ar šo priekšlikumu vēlas nodrošināt infrastruktūras pietiekamību un gatavību nekavējoties 
novērst gāzes piegādes traucējumus un tikt galā ar tiem. Šā priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, 
lai šādu notikumu laikā iekšējais gāzes tirgus iespējami ilgāk turpinātu efektīvi funkcionēt un 
tiktu izstrādāti skaidri mehānismi, kā rīkoties, lai koordinēti risinātu konkrētus gāzes piegādes 
traucējumu gadījumus.

Lai rīcība būtu efektīvāka, Direktīva 2004/67/EK, ar ko izveido vairākus gāzes piegādes 
drošības pasākumus, būtu jāaizstāj ar regulu (kas pēc būtības ir iedarbīgāka, jo to piemēro 
tieši), kurā būtu ietverti precīzāki piegādes drošības standarti un plānošana ārkārtas 
gadījumos.

Lai arī atzinuma sagatavotāja priekšlikumu vērtē atzinīgi, viņa uzskata, ka to ir iespējams 
uzlabot vēl vairāk galvenokārt attiecībā uz patērētāju aizsardzību un tirgus instrumentu 
piemērošanu gāzes krīzes gadījumā. Tādēļ viņa ierosina izdarīt grozījumus attiecībā uz 
šādiem jautājumiem:

 atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ļoti svarīgi ir nodrošināt visiem patērētājiem Eiropā 
pieņemamu un vieglu piekļuvi enerģijai. Tā jānodrošina arī krīžu gadījumos, jo īpaši 
aizsargātajiem klientiem, kuru darbības joma jānosaka precīzi un pragmatiski. Klienti 
pienācīgi jāinformē par viņu tiesībām uz nepārtrauktu gāzes piegādi krīzes laikā;

 jebkādu piegādes traucējumu gadījumā dabasgāzes uzņēmumiem, dalībvalstīm un 
Kopienai jārīkojas pakāpeniski un koordinēti; tā kā gāzes piegādes drošības 
nodrošināšana ir šo tirgus dalībnieku kopīgs uzdevums, ir precīzi jānosaka to attiecīgie 
pienākumi un atbildība;

 piegādes traucējumu risināšanā par nepārprotami prioritāriem ir jānosaka tirgus 
instrumenti, nevis ārpustirgus pasākumi, kuri būtu jāizmanto vienīgi gadījumos, kad 
citu pasākumu nav.
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GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Tomēr atbilstīgi pašreizējiem gāzes 
piegādes drošības pasākumiem, kas veikti 
Kopienas mērogā, dalībvalstīm joprojām ir 
liela rīcības brīvība attiecībā uz pasākumu 
izvēli. Ja ir apdraudēta kādas dalībvalsts 
piegādes drošība, pastāv skaidrs risks, ka 
šīs dalībvalsts vienpusēji izstrādātie 
pasākumi var apdraudēt iekšējā gāzes 
tirgus pareizu darbību. Nesen gūtā pieredze 
ir parādījusi, ka šāds risks pastāv. Lai 
iekšējais gāzes tirgus varētu darboties arī 
piegādes traucējumu gadījumā, atbildes 
reakcijai uz piegādes krīzi jābūt
saskaņotākai gan attiecībā uz 
preventīvajiem pasākumiem, gan reaģējot 
uz konkrētiem piegādes traucējumiem.

(4) Tomēr atbilstīgi pašreizējiem gāzes 
piegādes drošības pasākumiem, kas veikti 
Kopienas mērogā, dalībvalstīm joprojām ir 
liela rīcības brīvība attiecībā uz pasākumu 
izvēli. Ja ir apdraudēta kādas dalībvalsts 
piegādes drošība, pastāv skaidrs risks, ka 
šīs dalībvalsts vienpusēji izstrādātie 
pasākumi var apdraudēt iekšējā gāzes 
tirgus pareizu darbību un aizsargāto, 
tostarp mazāk aizsargāto, patērētāju 
drošību. Nesen gūtā pieredze ir parādījusi, 
ka šāds risks pastāv. Lai iekšējais gāzes 
tirgus varētu darboties arī piegādes 
traucējumu gadījumā, atbildes reakcijai uz 
piegādes krīzi jābūt solidārai un 
koordinētai gan attiecībā uz 
preventīvajiem pasākumiem, gan reaģējot 
uz konkrētiem piegādes traucējumiem.

Pamatojums

Tiek uzskatīts, ka patērētāju aizsardzības jēdziens šajā priekšlikumā ir ietverts nepilnīgi. Tā 
kā šī regula attiecas uz gāzes piegādes drošību, ir svarīgi, lai, sagatavojot reaģēšanas 
pasākumus piegādes traucējumu gadījumā, tiktu ņemta vērā patērētāju aizsardzība un 
dalībvalstu solidaritāte.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Būtiski gāzes piegādes traucējumi 
Kopienā var ietekmēt visas dalībvalstis un 
Enerģētikas kopienas līguma 

(6) Būtiski gāzes piegādes traucējumi 
Kopienā ietekmē ES stratēģiskās intereses 
un var skart visas dalībvalstis un 
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līgumslēdzējas puses un radīt smagus 
kaitējumus Kopienas ekonomikai. Gāzes 
piegādes traucējumi var būtiski ietekmēt
arī sabiedrību, jo īpaši mazāk aizsargātas 
patērētāju grupas.

Enerģētikas kopienas līguma 
līgumslēdzējas puses un radīt smagu 
kaitējumu visai Kopienas ekonomikai, kā 
arī netieši ietekmēt papildu nozares. 
Gāzes piegādes traucējumi var būtiski 
ietekmēt arī sabiedrību, jo īpaši mazāk 
aizsargātas patērētāju grupas.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Šai regulai jābūt tādai, kas piegādes 
traucējumu gadījumā ļauj dabasgāzes 
uzņēmumiem un patērētājiem pēc iespējas 
ilgāk paļauties uz tirgus mehānismiem.
Turklāt tajā jāparedz ārkārtas mehānismi, 
kurus izmanto, kad tirgus vairs nespēj 
atbilstoši reaģēt uz gāzes piegādes 
traucējumiem. Pat ārkārtas situācijā jādod 
priekšroka instrumentiem, kas balstīti uz 
tirgus principiem, lai mazinātu piegādes 
traucējumu radīto ietekmi.

(12) Šai regulai jābūt tādai, kas piegādes 
traucējumu gadījumā ļauj dabasgāzes 
uzņēmumiem un patērētājiem pēc iespējas 
ilgāk paļauties uz tirgus mehānismiem.
Turklāt tajā jāparedz ārkārtas mehānismi, 
kurus izmanto, kad tirgus vairs nespēj 
atbilstoši reaģēt uz gāzes piegādes 
traucējumiem. Pat ārkārtas situācijā jādod 
priekšroka instrumentiem, kas balstīti uz 
tirgus principiem, lai mazinātu piegādes 
traucējumu radīto ietekmi, ar nosacījumu, 
ka netiek ietekmētas patērētāju vispārējās 
intereses attiecīgajās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pēc trešā iekšējās enerģētikas tirgus 
dokumentu kopuma pieņemšanas gāzes 
nozarē tiks ieviesti jauni noteikumi, kuros 
precīzi noteikta dalībvalstu, regulatoru, 
pārvades sistēmu operatoru un ACER loma 
un pienākumi, kā arī uzlabota tirgus 
pārredzamība tā pareizas darbības un 
piegādes drošības nolūkā.

(13) Pēc trešā iekšējās enerģētikas tirgus 
dokumentu kopuma pieņemšanas gāzes 
nozarē tiks ieviesti jauni noteikumi, kuros 
precīzi noteikta dalībvalstu, regulatoru, 
pārvades sistēmu operatoru un ACER loma 
un pienākumi, kā arī uzlabota tirgus 
pārredzamība tā pareizas darbības,
piegādes drošības un patērētāju tiesību 
aizsardzības nolūkā.
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Pamatojums

Tiek uzskatīts, ka patērētāju aizsardzības jēdziens šajā priekšlikumā ir ietverts nepilnīgi. Tā 
kā šī regula attiecas uz gāzes piegādes drošību, ir svarīgi, lai, sagatavojot reaģēšanas 
pasākumus piegādes traucējumu gadījumā, tiktu ņemta vērā patērētāju aizsardzība un 
dalībvalstu solidaritāte.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Iekšējā gāzes tirgus izveide un 
efektīva konkurence šajā tirgū sniedz 
augstākā līmeņa piegādes drošību visām 
dalībvalstīm, ja tirgum ļauj pilnībā 
darboties piegādes traucējumu gadījumā, 
kas ietekmē Kopienas daļu, neatkarīgi no 
traucējumu iemesla. Šim nolūkam ir 
vajadzīga visaptveroša un efektīva vienota 
pieeja piegādes drošības jautājumiem, jo 
īpaši izmantojot pārredzamu un 
nediskriminējošu politiku, kas ir saderīga 
ar tirgus prasībām, izvairoties no tirgus 
izkropļošanas un tirgus reakcijas 
ierobežošanas traucējumu gadījumā.

(14) Iekšējā gāzes tirgus izveide un 
efektīva konkurence šajā tirgū sniedz 
augstākā līmeņa piegādes drošību visām 
dalībvalstīm, ja tirgum ļauj pilnībā 
darboties piegādes traucējumu gadījumā, 
kas ietekmē Kopienas daļu, neatkarīgi no 
traucējumu iemesla. Šim nolūkam ir 
vajadzīga visaptveroša un efektīva vienota 
pieeja piegādes drošības jautājumiem, jo 
īpaši izmantojot pārredzamību, solidaritāti
un nediskriminējošu politiku, kas ir 
saderīga ar tirgus prasībām, izvairoties no 
tirgus izkropļošanas un tirgus reakcijas 
ierobežošanas traucējumu gadījumā.

Pamatojums

Tiek uzskatīts, ka patērētāju aizsardzības jēdziens šajā priekšlikumā ir ietverts nepilnīgi. Tā 
kā šī regula attiecas uz gāzes piegādes drošību, ir svarīgi, lai, sagatavojot reaģēšanas 
pasākumus piegādes traucējumu gadījumā, tiktu ņemta vērā patērētāju aizsardzība un 
dalībvalstu solidaritāte.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Jādefinē pietiekami saskaņoti piegādes 
drošības standarti, kuri attiecas vismaz uz 
2009. gada janvāra situāciju, ņemot vērā 

(16) Ievērojot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvas 
2009/73/EK1 par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu 
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atšķirības dalībvalstīs un neradot 
nepamatotu un nesamērīgu slogu 
dabasgāzes uzņēmumiem, tostarp jauniem 
tirgus dalībniekiem un maziem 
uzņēmumiem.

3. pantā noteiktās sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistības un 
patērētāju aizsardzības pasākumus, būtu 
jādefinē pietiekami saskaņoti piegādes 
drošības standarti, kuri attiecas vismaz uz 
2009. gada janvāra situāciju, ņemot vērā 
atšķirības dalībvalstīs un neradot 
nepamatotu un nesamērīgu slogu 
dabasgāzes uzņēmumiem, tostarp jauniem 
tirgus dalībniekiem un maziem 
uzņēmumiem.
_____
1 OV L 211, 14.8.2009., 94. lpp.

Pamatojums

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai dalībvalstis pieņemtu pasākumus visu dažādo kategoriju patērētāju 
aizsardzībai. Sagatavojot stratēģiskos plānus attiecībā uz piegādes drošību, ir jāapsver tādi 
jautājumi kā sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, mazāk aizsargāto patērētāju 
aizsardzība, cīņa pret energoresursu nepietiekamību un iedzīvotāju labklājība un veselība. 

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ir svarīgi, lai gāzes piegāde tiktu
saglabāta īpaši mājsaimniecībām, kā arī 
citiem aizsargātajiem patērētājiem, 
piemēram, skolām un slimnīcām, 
gadījumos, kad tirgus nespēj turpināt to 
apgādi. Ir būtiski, lai krīzes gadījumā 
veicamie pasākumi tiktu definēti pirms 
krīzes iestāšanās.

(18) Ir svarīgi, lai dalībvalstis saglabātu
un nodrošinātu gāzes piegādi īpaši 
mājsaimniecībām, tostarp mazāk 
aizsargātajiem patērētājiem, kā arī citiem 
aizsargātajiem patērētājiem, piemēram, 
skolām un slimnīcām, gadījumos, kad 
tirgus nespēj turpināt to apgādi. Ir būtiski, 
lai krīzes gadījumā veicamie pasākumi, jo
īpaši tie, kas attiecas uz Direktīvā 
2009/73/EK noteiktajām sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistībām un 
patērētāju aizsardzības pasākumiem, kā 
arī nesamērīgas cenas noteikšanas 
novēršanu un kompensāciju izmaksu 
mazāk aizsargātajiem patērētājiem, tiktu 
definēti pirms krīzes iestāšanās.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Piegādes drošības aspekti ieguldījumu 
ilgtermiņa plānošanā saistībā ar pārrobežu 
iespējām un citu infrastruktūru, kas 
nodrošina sistēmas spēju garantēt piegādes 
drošību ilgtermiņā un atbilst pamatotām 
prasībām, ir izskatīti Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā .../…/EK [par 
kopīgiem noteikumiem attiecībā uz 
dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 
2003/55/EK atcelšanu]. Piegādes drošības 
standartu ievērošanai var būt vajadzīgs 
pārejas periods, lai ļautu veikt vajadzīgos 
ieguldījumus. Tīkla attīstības desmit gadu 
plāns, ko izstrādāja ENTSO-G un 
uzraudzīja ACER, ir galvenais instruments 
Kopienas mērogā vajadzīgo ieguldījumu 
identificēšanai.

(20) Piegādes drošības aspekti ieguldījumu 
ilgtermiņa plānošanā saistībā ar pārrobežu 
iespējām un citu infrastruktūru, kas 
nodrošina sistēmas spēju garantēt piegādes 
drošību ilgtermiņā un atbilst pamatotām 
prasībām, ir izskatīti Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā 2009/73/EK [par 
kopīgiem noteikumiem attiecībā uz 
dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 
2003/55/EK atcelšanu]. Tīkla attīstības 
desmit gadu plāns, ko izstrādāja ENTSO-G 
un uzraudzīja ACER, ir galvenais 
instruments Kopienas mērogā vajadzīgo 
ieguldījumu identificēšanai. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, lai visi Direktīvas 
2009/73/EK īstenošanas pasākumi, kas 
nepieciešami, lai panāktu šīs regulas 
efektīvu piemērošanu, tiktu pieņemti līdz 
šīs regulas spēkā stāšanās dienai.

Pamatojums

There should be an incentive for Member States to implement the earlier adopted Gas 
Directive as soon as possible for the well-functioning of the internal market for gas.
Therefore, the proposed Regulation should only enter into force when all Member States have 
implemented the Gas Directive. Otherwise two legal instruments will exist next to each other 
at the same time, with the immediate enforceability of the Regulation on the one hand, and on 
the other hand the Gas Directive that still has to be implemented. Implementing the Gas 
Directive before the entry into force of the Regulation will have the advantage that there can 
be no legal uncertainty left for any of the stakeholders, thus optimising the internal market.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai stiprinātu dalībvalstu solidaritāti 
Kopienas mēroga ārkārtas situācijā un jo 

(23) Lai stiprinātu dalībvalstu solidaritāti 
Kopienas mēroga ārkārtas situācijā un jo 
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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.

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.

Pamatojums

Ir lietderīgi atgādināt — Lisabonas līgumā ir noteikts, ka Eiropas Savienības enerģētikas 
politika jāīsteno, ievērojot solidaritāti.  

Grozījums Nr. 10

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, paredzot pienākumu 
skaidru definēšanu un noteikšanu un 
rīcības saskaņošanu dabasgāzes 
uzņēmumu, dalībvalstu un Kopienas 
līmenī attiecībā uz preventīviem 
pasākumiem un reaģēšanas pasākumiem
saistībā ar konkrētiem piegādes 
traucējumiem, kā arī lai praktiski īstenotu
Līgumā par Eiropas Savienības darbību 
noteikto solidaritātes principu.

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai tekstā ietvertu norādi uz dalībvalstu solidaritāti, kas būtu jāievēro, 
veicot jebkādus pasākumus gadījumā, ja enerģētikas jomā ir apgrūtināta noteiktu produktu 
piegāde, kā tas paredzēts Lisabonas līgumā.
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Grozījums Nr. 11

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

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, tostarp mazāk 
aizsargātie patērētāji, kuru definīciju 
nosaka dalībvalstis saskaņā ar Direktīvu 
2009/73/EK, skolas un slimnīcas ar 
nosacījumu, ka tās jau ir pieslēgtas gāzes 
sadales tīklam, kā arī mazie un vidējie 
uzņēmumi ar nosacījumu, ka tie jau ir 
pieslēgti gāzes sadales tīklam tā, lai būtu 
iespējama papildu piegāde;

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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 un 
solidaritāte. 

Pamatojums

Tiek uzskatīts, ka patērētāju aizsardzības jēdziens šajā priekšlikumā ir ietverts nepilnīgi. Tā 
kā šī regula attiecas uz gāzes piegādes drošību, ir svarīgi, lai, sagatavojot reaģēšanas 
pasākumus piegādes traucējumu gadījumā, tiktu ņemta vērā patērētāju aizsardzība un 
dalībvalstu solidaritāte.
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Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dabasgāzes uzņēmumi veicina šās 
regulas mērķu sasniegšanu, jo īpaši tās 
6. pantā noteiktā infrastruktūras 
standarta un 7. pantā noteiktā piegādes 
standarta ievērošanu. 

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis cenšas maksimāli dažādot 
piegādes ceļus un gāzes piegādes avotus, 
lai optimizētu gāzes fizisko pieejamību 
piegādes traucējumu gadījumā.

Pamatojums

Lai Eiropā panāktu gāzes piegādes drošību un noregulētu gāzes iekšējo tirgu, ir svarīgi, lai 
dalībvalstis pievērstu uzmanību ne tikai gāzei, bet arī citiem enerģijas resursiem.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) informāciju par sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistībām.

d) informāciju par Direktīvas 2009/73/EK 
3. pantā noteiktajām sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistībām un 
patērētāju aizsardzības pasākumiem, 
tostarp par tādiem valstu pasākumiem, ar 
kuriem aizsargā patērētājus pret cenu 
pārmērīgu paaugstināšanos.
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Pamatojums

Ir jāpanāk, lai dalībvalstis definētu pasākumus, kuri ļautu tām aizsargāt patērētājus pret cenu 
pārmērīgu pieaugumu. Tā kā Direktīvā 2009/73/EK ir detalizēti definētas gan sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistības, gan patērētāju aizsardzība, uz to var norādīt atsauci.

Grozījums Nr. 16

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 veic pasākumus, lai 
nodrošinātu gāzes piegādi dalībvalsts 
aizsargātajiem patērētājiem, tostarp mazāk 
aizsargātajiem patērētājiem, šādos 
gadījumos:

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Kompetentā iestāde veic pasākumus, lai 
nodrošinātu gāzes piegādi aizsargātajiem 
patērētājiem, tostarp mazāk aizsargātajiem 
patērētājiem, sešdesmit dienu periodā, kā 
arī ārkārtas stāvokļa gadījumā atbilstīgi 
9. panta 2. punktam. Kompetentā iestāde 
cenšas saglabāt piegādi aizsargātajiem 
patērētājiem, tostarp mazāk aizsargātajiem 
patērētājiem, cik ilgi vien vajadzīgs. 

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentā iestāde nodrošina, ka 
nosacījumi par piegādi aizsargātajiem 

5. Kompetentā iestāde nodrošina, ka 
nosacījumi par piegādi aizsargātajiem 
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klientiem tiek izveidoti, neskarot pareizu 
iekšējā gāzes tirgus darbību, un par tādu 
cenu, kas atbilst preces tirgus vērtībai.

patērētājiem, tostarp mazāk 
aizsargātajiem patērētājiem, tiek izveidoti, 
neskarot pareizu iekšējā gāzes tirgus 
darbību, un par tādu cenu, kas atbilst 
preces tirgus vērtībai, ņemot vērā starp 
dalībvalstīm īstenoto solidaritātes principu 
un attiecīgās sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas saistības. Krīzes gadījumā 
dalībvalstis veic visus pasākumus, kas 
nepieciešami, lai novērstu gāzes cenu 
pārlieku paaugstināšanos aizsargātajiem 
patērētājiem, tostarp mazāk 
aizsargātajiem patērētājiem.

Pamatojums

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
7. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis nodrošina visus 
patērētājus ar informāciju par 1. un 
2. punktā noteikto piegādes standartu un 
patērētāju aizsardzības pasākumiem, kas 
minēti Direktīvā 2009/73/EK. Dalībvalstis 
sedz papildu izmaksas par piegādēm, kas 
nepieciešamas mazāk aizsargātajiem 
patērētājiem ārkārtas stāvokļa gadījumā, 
kā noteikts 9. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 20

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, 

(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, 
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kas nav balstīti uz tirgus principiem, 
izvērtēta to ietekme un definētas 
procedūras pasākumu īstenošanai;

kas nav balstīti uz tirgus principiem, 
izvērtēta to ietekme un definētas 
procedūras pasākumu īstenošanai;
ārpustirgus pasākumus gāzes piegādes 
drošības nodrošināšanai izmanto tikai tad, 
ja nav citu pasākumu;

Grozījums Nr. 21

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 Kopienas mēroga 
ārkārtas stāvokli, ja Kopiena zaudē vairāk 
nekā 10 % no ikdienas gāzes importa no 
trešām valstīm atbilstīgi ENTSO-G
aprēķiniem vai pēc vienas kompetentās 
iestādes pieprasījuma, veicot pārbaudi 
saskaņā ar 9. panta 6. punktu, vai ja 
vairāk nekā viena kompetentā iestāde ir 
izsludinājusi ārkārtas stāvokli. Tā var 
izsludināt Kopienas mēroga ārkārtas 
stāvokli attiecībā uz īpaši skartiem 
ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurus veido
viena vai vairākas dalībvalstis.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ja Komisija uzskata, ka Kopienas 
mēroga ārkārtas stāvokļa gadījumā 
pasākumi, ko veic kompetentās iestādes 
vai dabasgāzes uzņēmumi, nav pietiekami, 
tā var rīkoties nepastarpināti un īstenot 
II un III pielikumā minētos pasākumus, 
lai atjaunotu gāzes piegādi tirgos, kuros tā 
ir tikusi traucēta. 
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Pamatojums

In case of disruption of gas supply if  the actions undertaken at national level turn out to be 
insufficient, the involvement of the European Commission is desired to ensure the security of 
supply to the EU as a whole. The Commission should coordinate the actions of the natural 
gas undertakings and national competent authorities until the normal functioning of the 
market is restored.  However, if the voluntary actions undertaken by the national competent 
authorities and the natural gas undertakings in a coordinated by the EC way turn out to be 
ineffective, the Commission should be entitled – as a last resort - to introduce the predefined 
measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which 
are indispensible to restore the functioning of internal market.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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