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Grozījums Nr. 7
Marek Siwiec

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 un 
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.

Or. en

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. 8
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Tomēr atbilstīgi pašreizējiem gāzes (4) Tomēr atbilstīgi pašreizējiem gāzes 
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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. 

piegādes drošības pasākumiem, kas veikti 
Kopienas mērogā, dalībvalstīm joprojām ir 
liela rīcības brīvība attiecībā uz pasākumu 
izvēli. 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. 
Tomēr ir ļoti būtiski neapdraudēt 
dalībvalstu spēju izstrādāt pasākumus 
atbilstīgi to īpašajām vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Toine Manders

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. 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. 
Gāzes koordinācijas grupai, kuras izveide 
noteikta šajā regulā, konkrētos gāzes 
piegādes traucējumu gadījumos būtu 
jāizstrādā šī saskaņotā atbildes reakcija 
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un preventīvie un reaģēšanas pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(6) Būtiski gāzes piegādes traucējumi 
Kopienā ietekmē ES stratēģiskās intereses 
un skar visas dalībvalstis un Enerģētikas 
kopienas līguma līgumslēdzējas puses, un 
var radīt smagu kaitējumu Kopienas 
ekonomikai, kā arī netieši ietekmēt 
papildu nozares. Gāzes piegādes 
traucējumi var būtiski ietekmēt arī 
sabiedrību, jo īpaši mazāk aizsargātas 
patērētāju grupas.

Or. ro

Grozījums Nr. 11
Rareş-Lucian Niculescu

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 

(9) Piemērota gāzes infrastruktūra 
dalībvalstī un Kopienā un lielākas nozīmes 
piešķiršana sagatavošanās un 
koordinācijas spējām ārkārtas gadījumos 
ir svarīgi faktori, risinot piegādes 
traucējumu rezultātā radītās problēmas. 
Kopīgiem obligātajiem kritērijiem gāzes 
piegādes drošības jomā jānodrošina 
vienlīdzīgi apstākļi attiecībā uz gāzes 
piegādes drošību un būtiski jāmotivē 
izveidot vajadzīgo infrastruktūru un 
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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. 

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. 

Or. ro

Grozījums Nr. 12
Rareş-Lucian Niculescu

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) Ieguldījumi jaunas gāzes 
infrastruktūras izveidē būtu aktīvi 
jāatbalsta no politikas un iestāžu viedokļa 
un jāfinansē, izmantojot dažādus īpašus 
instrumentus, kas pieejami valsts un 
Kopienas mērogā. 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. ro

Grozījums Nr. 13
Toine Manders

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Aktīvi jāatbalsta ieguldījumi jaunas (10) Aktīvi jāatbalsta ieguldījumi jaunas 
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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.

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. 
ENTSO-G būtu jāpiešķir 
lēmumpieņemšanas pilnvaras, un tam 
būtu jākoordinē valsts pārvades sistēmu 
operatori. Ja dabasgāzes uzņēmumi 
atsakās veikt nepieciešamos ieguldījumus 
infrastruktūrā, ENTSO-G vajadzētu būt 
pilnvarām meklēt citus ieguldītājus, 
piemēram, tādus institucionālos 
ieguldītājus kā pensiju fondi u. c. 

Or. en

Grozījums Nr. 14
Rareş-Lucian Niculescu

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.
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Or. ro

Grozījums Nr. 15
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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) Šajā regulā būtu jāparedz ārkārtas 
mehānismi, kurus izmanto, kad tirgus vairs 
nespēj atbilstoši reaģēt uz gāzes piegādes 
traucējumiem. Ārkārtas situācijā būtu
jādod priekšroka instrumentiem, kas 
balstīti uz patērētāju tiesību aizsardzības 
nodrošināšanas principiem, lai mazinātu 
piegādes traucējumu radīto ietekmi. 

Or. en

Pamatojums

EK līguma 153. pantā (2. punktā) ir skaidri noteikts, ka „patērētāju tiesību aizsardzības 
prasības ņem vērā, nosakot un īstenojot pārējo Kopienas politiku un darbības”.

Grozījums Nr. 16
Marek Siwiec

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 

(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 
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piegādes drošības nolūkā. aizsardzības nolūkā.

Or. en

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. 17
Marek Siwiec

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. 

Or. en

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. 18
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 un kompetento 
iestāžu lomu un pienākumu definīcijai, lai 
iekšējais tirgus turpinātu darboties pareizi, 
jo īpaši piegādes traucējumu un krīzes 
gadījumos. Dalībvalstu un to kompetento 
iestāžu loma ir galvenais elements, lai 
nodrošinātu gāzes piegādi, jo īpaši 
piegādes traucējumu gadījumos un krīzes 
situācijās.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Marek Siwiec

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 
atšķirības dalībvalstīs un neradot 
nepamatotu un nesamērīgu slogu 
dabasgāzes uzņēmumiem, tostarp jauniem 
tirgus dalībniekiem un maziem 
uzņēmumiem.

(16) Ievērojot sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas saistības un lietotāju 
aizsardzību (uz ko norādīta atsauce 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 13. jūlija Direktīvas 
2009/73/EK1 par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu 
3. pantā) 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. 
_____
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1 OV L 211, 14.8.2009., 94. lpp.

Or. en

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. 20
Rareş-Lucian Niculescu

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, 
uzglabāšanas sistēmās un sašķidrinātās 
dabasgāzes regazifikācijas iekārtās, ņemot 
vērā iespējamos piegādes traucējumus, 
piemēram, tādus, kādi tika novēroti 
2009. gada janvārī.

(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, 
uzglabāšanas sistēmās un sašķidrinātās 
dabasgāzes regazifikācijas iekārtās, ņemot 
vērā iespējamos piegādes traucējumus, 
piemēram, tādus, kādi tika novēroti 
2009. gada janvārī. Lai ārkārtēju situāciju 
gadījumā panāktu tirgus pienācīgai 
darbībai nepieciešamo līdzsvaru, 
dalībvalstīm būtu jāspēj piedalīties 
Komisijas izraudzīto projektu 
līdzfinansēšanā, kuriem ir liela nozīme 
iespējamu blokāžu novēršanā.  

Or. ro
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Grozījums Nr. 21
Rareş-Lucian Niculescu

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 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, izveidojot apvienotu 
pārstāvības komiteju (tās sastāvā būtu 
Komisijas, Padomes un Eiropas 
Parlamenta pārstāvji), kas būtu vienīgā 
struktūra, kurai būtu tiesības centralizēt 
prasības un ierosināt Savienības līmenī 
veicamus pasākumus gadījumā, ja rodas 
piegādes drošības traucējumi.

Or. ro

Grozījums Nr. 22
Marek Siwiec

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 dalībvalsts saglabātu un
nodrošinātu gāzes piegādi īpaši 
mājsaimniecībām, mazāk aizsargātajiem 
patērētājiem un aizsargātajiem 
patērētājiem gadījumos, kad tirgus nespēj 
turpināt to apgādi. Ir būtiski, lai krīzes 
gadījumā veicamie pasākumi, jo īpaši tie, 
kas attiecas uz sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas saistībām, patērētāju 
aizsardzību, cenu pārvaldību un 
kompensācijām, tiktu definēti pirms krīzes 
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iestāšanās.

Or. en

Pamatojums

Ir jāuzsver, ka dalībvalsts ir atbildīga par gāzes piegādi gadījumā, ja tirgus apstākļu dēļ vairs 
nevar turpināt gāzes piegādi, jo īpaši mājsaimniecībām, mazāk aizsargātajiem un 
aizsargātajiem patērētājiem. Dalībvalsts ir atbildīga par pilsoņu labklājību. Sagatavojot 
stratēģiskos plānus krīzes gadījumā, ir rūpīgi jāizskata tādi jautājumi kā sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistības, mazāk aizsargāto patērētāju aizsardzība un cīņa pret 
energoresursu nepietiekamību.

Grozījums Nr. 23
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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 gāzes piegāde tiktu 
saglabāta īpaši tādiem aizsargātajiem 
patērētājiem kā mājsaimniecības, skolas 
un slimnīcas gadījumos, kad tirgus nespēj 
turpināt to apgādi. Ir būtiski, lai krīzes 
gadījumā veicamie pasākumi tiktu definēti 
pirms krīzes iestāšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Zuzana Roithová

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 

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

gadījumā veicamie pasākumi tiktu definēti 
pirms krīzes iestāšanās.

Or. en

Pamatojums

Mājsaimniecības, slimnīcas un citi aizsargātie patērētāji krīzes laikā būtu jāapgādā ar gāzi.

Grozījums Nr. 25
Toine Manders

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
gāzes piegādi īpaši mājsaimniecībām, 
citiem aizsargātajiem patērētājiem, 
piemēram, skolām un slimnīcām, un 
mazāk aizsargātajiem patērētājiem
gadījumos, kad tirgus nespēj turpināt to 
apgādi. Ir būtiski, lai krīzes gadījumā 
veicamie pasākumi tiktu definēti pirms 
krīzes iestāšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Toine Manders

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 

(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 
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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.

kopīgiem noteikumiem attiecībā uz 
dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 
2003/55/EK atcelšanu]. Tā kā šī regula 
pamatojas uz Direktīvu 2009/73/EK, 
Direktīvu 2009/73/EK īsteno pirms šīs 
regulas stāšanās spēkā. Tīkla attīstības 
desmit gadu plāns, ko izstrādāja ENTSO-G
un uzraudzīja ACER, ir galvenais 
instruments Kopienas mērogā vajadzīgo 
ieguldījumu identificēšanai.

Or. en

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. 27
Rareş-Lucian Niculescu

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Kā Gāzes koordinācijas grupas 
locekļiem ENTSO-G un ACER jābūt 
pilnībā iesaistītiem Kopienas mēroga 
sadarbības un sarunu procesā.

(21) Kā Gāzes koordinācijas grupas 
locekļiem ENTSO-G un ACER jābūt 
pilnībā iesaistītiem Kopienas mēroga 
sadarbības, risinājumu noteikšanas un 
formulēšanas, kā arī sarunu procesā.

Or. ro



PE430.633v02-00 16/39 AM\796426LV.doc

LV

Grozījums Nr. 28
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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, 
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.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 29
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Šīs regulas mērķis ir dabasgāzes 
uzņēmumiem un dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm uzticēt iekšējā 
gāzes tirgus efektīvas darbības 
nodrošināšanu, cik ilgi vien iespējams 
piegādes traucējumu gadījumā, pirms 

svītrots
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kompetentās iestādes veic pasākumus, lai 
rastu risinājumu situācijā, kad tirgus 
vairs nespēj nodrošināt vajadzīgo gāzes 
piegādi. Šiem ārkārtas pasākumiem 
pilnībā jāatbilst Kopienas noteikumiem 
un par tiem jāpaziņo Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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 dalībvalstu un 
Kopienas mērogā 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. 

Or. en

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. 31
Toine Manders

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Direktīva 2009/73/EK

Visu dalībvalstu pienākums ir īstenot 
Direktīvu 2009/73/EK par kopīgiem 
noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes 
iekšējo tirgu pirms šīs regulas stāšanās 
spēkā.

Or. en

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. 32
Zuzana Roithová

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 un slimnīcas, 
kas jau ir pieslēgtas gāzes sadales tīklam, 
un, ja attiecīgā dalībvalsts tā izlemj — pēc 
riska un ietekmes novērtējuma, kuru 
dalībvalsts veic saskaņā ar 8. pantu un 
kurā ņem vērā tehniskās iespējas un visu 
izmaksu un tirgum radīto priekšrocību 
ekonomisko novērtējumu —, tie var būt 



AM\796426LV.doc 19/39 PE430.633v02-00

LV

citi patērētāji ar nosacījumu, ka tie jau ir 
pieslēgti gāzes sadales tīklam.

Or. en

Pamatojums

Mājsaimniecības un slimnīcas ir aizsargātie patērētāji, un krīzes laikā tie būtu jāapgādā ar 
gāzi. Ja dalībvalsts nolemj aizsargāto patērētāju lokā ietvert ne tikai mājsaimniecības un 
slimnīcas, bet arī citus patērētājus, šim lēmumam tomēr jābūt balstītam uz pārliecinošu 
ietekmes novērtējumu, izvērtējot arī izmaksas un tirgum radītās priekšrocības, jo šīs 
definīcijas paplašināšana var radīt nepieciešamību pēc liela apjoma investīcijām un 
izmaksām, kas būs jāsedz galapatērētājiem.

Grozījums Nr. 33
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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, 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;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „aizsargātie patērētāji” ir visi 
mājsaimniecības patērētāji, kas jau ir 

(1) „aizsargātie patērētāji” ir visi 
mājsaimniecības patērētāji, mazie un 
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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;

vidējie uzņēmumi, skolas un slimnīcas, 
kas jau ir pieslēgtas gāzes sadales tīklam, 
un, ja attiecīgā dalībvalsts tā izlemj 
sabiedrības interesēs, tie var būt arī 
jebkuri citi patērētāji ar nosacījumu, ka tie 
jau ir pieslēgti gāzes sadales tīklam;

Or. en

Pamatojums

Regulas darbības jomu paplašina, ietverot tajā nozīmīgus patērētājus.

Grozījums Nr. 35
Adam Bielan

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, 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

Ir svarīgi ļaut dalībvalstīm pašām izlemt, kā definēt jēdzienu „aizsargātie patērētāji”.
Uzskaitījumam nav jāaprobežojas tikai ar īpašiem patērētājiem.
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Grozījums Nr. 36
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „kompetentā iestāde” ir dalībvalstu 
izraudzīta valsts regulatīvā iestāde vai 
valsts iestāde, kas ir atbildīga par gāzes 
piegādes drošību. Tas neskar dalībvalstu 
izvēli uzticēt dažus šajā regulā paredzētos 
uzdevumus iestādēm, kas nav kompetentā 
iestāde. Šos uzdevumus veic kompetentās 
iestādes uzraudzībā un norāda 4. pantā 
minētajos plānos.

(2) „kompetentā iestāde” ir dalībvalstu 
izraudzīta valsts regulatīvā iestāde vai 
valsts iestāde, kas ir atbildīga par gāzes 
piegādes drošību. Šos uzdevumus veic 
kompetentās iestādes uzraudzībā un norāda 
4. pantā minētajos plānos. 

Or. en

Pamatojums

Ar jēdzienu „kompetentā iestāde” vienmēr ir domāta valsts regulatīvā iestāde. Jebkādas 
atkāpes rada šīs iestādes kā neatkarīgas struktūras būtisko funkciju un izveidošanas nolūka 
nepareizu interpretāciju un neatbilst patērētāju interesēm.  

Grozījums Nr. 37
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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. Par gāzes piegādes drošību rūpējas 
galvenokārt dalībvalstis un šo dalībvalstu 
kompetentās iestādes. Gāzes piegādes 
drošība ir arī dabasgāzes uzņēmumu un
rūpniecisko gāzes patērētāju uzdevums to 
attiecīgās atbildības jomā. Tam ir vajadzīga 
cieša minēto dalībnieku sadarbība. 

Or. en

Pamatojums

Ikvienas valsts suverēnās tiesības ir nodrošināt, lai Eiropas Komisija neietekmētu valsts 
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ekonomiskās intereses.

Grozījums Nr. 38
Marek Siwiec

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.

Or. en

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. 39
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) Pasākumi piegādes drošības aizsardzībai 
ir skaidri definēti, pārredzami, 
proporcionāli, nediskriminējoši, 
pārbaudāmi un nedrīkst nepamatoti 
kropļot konkurenci vai traucēt pareizai 
iekšējā tirgus darbībai.

5) Pasākumi piegādes drošības aizsardzībai 
ir skaidri definēti, pārredzami, 
proporcionāli, nediskriminējoši, 
pārbaudāmi, un, tos īstenojot, ņem vērā 
patērētāju ekonomiskās intereses.

Or. en
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Pamatojums

EK līguma 153. pantā (2. punktā) ir skaidri noteikts, ka „patērētāju tiesību aizsardzības 
prasības ņem vērā, nosakot un īstenojot pārējo Kopienas politiku un darbības”.

Grozījums Nr. 40
Toine Manders

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

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. 41
Marek Siwiec

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) informāciju par sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistībām.

d) informāciju par sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistībām un 
patērētāju aizsardzību (kā noteikts
Direktīvas 2009/73/EK 3. pantā), tostarp 
dalībvalstu pasākumus, ar kuriem tās 
aizsargā patērētājus pret cenu pārmērīgu 
pieaugumu.

Or. en
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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/EC ir detalizēti definētas gan sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistības, gan patērētāju aizsardzība, uz to var norādīt atsauci.

Grozījums Nr. 42
Zuzana Roithová

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 [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 trīsdesmit dienu aukstākajā periodā, 
kad ir ārkārtīgi liels gāzes pieprasījums un 
ko statistiski novēro ik pēc divdesmit 
gadiem.

Or. en

Pamatojums

The reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a 
period of thirty days for the supply standard would be more than sufficient to cover all 
eventualities and would bring down costs significantly. A thirty day period also seems long 
enough to restore gas supplies or implement additional measures, such as supplies via 
reverse flows.
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Grozījums Nr. 43
Toine Manders

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. Valsts pārvades sistēmu operatoriem, 
kurus koordinē Eiropas Gāzes pārvades 
sistēmu operatoru tīkls, kam ir lēmumu 
pieņemšanas pilnvaras, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Toine Manders

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 un mazāk 
aizsargātajiem patērētājiem šādos 
gadījumos:

Or. en
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Grozījums Nr. 45
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Kompetentā iestāde nosaka piegādes 
uzņēmumiem pienākumu nodrošināt
gāzes piegādi dalībvalsts aizsargātajiem 
patērētājiem šādos gadījumos:

a) ārkārtīgi zemas temperatūras septiņu 
dienu aukstākajā periodā, ko statistiski 
novēro reizi divdesmit gados; kā arī

a) ārkārtīgi zemas temperatūras septiņu 
dienu aukstākajā periodā, ko statistiski 
novēro reizi divdesmit gados; kā arī 

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

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

Or. en

Pamatojums

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards.
The supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The 
reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid disproportionate 
costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In the last approx. 40 
years since the large infrastructure for transmission of natural gas to Europe was built, the 
only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a period of thirty days for 
the supply standard would be more than sufficient to cover all eventualities and would bring 
down costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas supplies 
or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.

Grozījums Nr. 46
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Piegādes uzņēmumu primārais uzdevums būtu piegādes standartu nodrošināšana. Trīsdesmit 
dienu ilgs periods ir pietiekams, sk. 7. panta 1. punktu. Tirgum būtu jādarbojas, cik ilgi vien 
iespējams, un, izmantojot tirgus mehānismus, būtu jāizstrādā fiziski un līgumiski līdzekļi, lai 
saglabātu piegādes aizsargātajiem patērētājiem. 

Grozījums Nr. 47
Toine Manders

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 un mazāk aizsargātajiem 
patērētājiem sešdesmit dienu periodā, kā 
arī ārkārtas stāvokļa gadījumā atbilstīgi 
9. panta 2. punktam. Kompetentā iestāde 
cenšas saglabāt piegādi aizsargātajiem 
patērētājiem un mazāk aizsargātajiem 
patērētājiem, cik ilgi vien vajadzīgs. 

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Marek Siwiec

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Kompetentā iestāde nodrošina, ka 
nosacījumi par piegādi aizsargātajiem un 
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, lai 
novērstu gāzes cenu pārlieku 
paaugstināšanos mājsaimniecībām, 
aizsargātajiem un mazāk aizsargātajiem 
patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 49
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Kompetentā iestāde nodrošina, ka 
nosacījumi par piegādi aizsargātajiem 
patērētājiem tiek izveidoti, neskarot 
pareizu iekšējā gāzes tirgus darbību un 
nemazinot patērētāju ekonomisko interešu 
aizsardzību, un par tādu cenu, kas atbilst 
preces patiesajai tirgus vērtībai.

Or. en
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Pamatojums

EK līguma 153. pantā (2. punktā) ir skaidri noteikts, ka „patērētāju tiesību aizsardzības 
prasības ņem vērā, nosakot un īstenojot pārējo Kopienas politiku un darbības”.

Grozījums Nr. 50
Toine Manders

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 51
Sandra Kalniete

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis nodrošina patērētājus ar 
informāciju par 1. un 2. punktā noteikto 
piegādes standartu.

Or. en
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Grozījums Nr. 52
Toine Manders

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis sedz izmaksas par 
nepieciešamo gāzes piegādi 
aizsargātajiem patērētājiem 1. un 
2. punktā minētajos gadījumos. Saskaņā 
ar Direktīvu 2009/73/EK dalībvalstis 
definē jēdzienu „aizsargātie patērētāji”. 

Or. en

Grozījums Nr. 53
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Vēlākais līdz [2010. gada 
30. septembrim; 6 mēneši pēc regulas 
stāšanās spēkā] katra kompetentā iestāde 
pilnībā novērtē riskus, kas ietekmē gāzes 
piegādes drošību savā dalībvalstī, un 
ierosināto pasākumu ietekmi, veicot riska 
un ietekmes novērtējumu,

Or. en

Pamatojums

The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for 
instance the N-1 rule for infrastructure standard. These rules, designed to ensure sufficient 
gas infrastructure capacities in the event of disruption, may, if not interpreted correctly, 
generate huge investment needs in new capacities, generating significant costs and strongly 
impacting gas prices for final customers.
Moreover, official prospective scenarios presented by the Commission, notably in its Second 
Strategic Energy Review in November 2008, highlight a moderate decrease of the EU natural 
gas consumption by 2020 due to energy efficiency measures, to the development of renewable 
energy sources, etc.
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A careful assessment is required in order to avoid a situation where new capacities would 
remain unused, generating sunk costs and thus leading to excessive additional price increases 
for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. This 
does not appear to have been the case at this stage.
For the above mentioned reasons, in particular before extending the group of protected 
customers, a prior impact assessment should be carried out analysing whether these 
measures are effective and technically and/ or economically possible or necessary.

Grozījums Nr. 54
Zuzana Roithová

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ņemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reģionālos apstākļus;

b) ņemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reģionālos apstākļus un sekas;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Zuzana Roithová

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ņemot vērā ierosināto pasākumu 
tehniskās iespējas un visu izmaksu un 
tirgum radīto priekšrocību ekonomisko 
novērtējumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 56
Zuzana Roithová

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. Dalībvalstis nodrošina, lai pārrobežu 
piekļuve uzglabāšanas sistēmām tiktu
saglabāta arī ārkārtas stāvokļa gadījumā. 
Dalībvalstis neparedz pasākumus, kas 
nepamatoti ierobežo gāzes plūsmu pāri 
valstu robežām.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka ne tikai ārkārtas rīcības plāns, bet arī jebkura iestāde, kā arī dalībvalstu 
likumdevēji nodrošina, lai tiktu saglabāta pārrobežu piekļuve uzglabāšanas sistēmām. 
Kopumā dalībvalstīm nav ļauts īstenot nekādus pasākumus, kas nepamatoti ierobežo gāzes 
plūsmu, tādējādi ierobežojot arī iekšējo tirgu.

Grozījums Nr. 57
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 58
Marek Siwiec

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 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 vismaz viena kompetentā 
iestāde ir izsludinājusi 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 vismaz viena dalībvalsts.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu būt iespējai Kopienā izsludināt ārkārtas stāvokli pat tad, kad tikai viena dalībvalsts 
saskaras ar piegādes krīzi. Šāda veida kārtība ļaus ātrāk reaģēt un nekavējoties sniegt 
dalībvalstij palīdzību, kā arī ātrāk apmainīties ar informāciju un pieredzi.

Grozījums Nr. 59
Adam Bielan

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 

1. Komisija var izsludināt Kopienas 
mēroga ārkārtas stāvokli pēc vienas 
kompetentās iestādes pieprasījuma vai ja 
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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.

Kopiena zaudē vairāk nekā 10 % no 
ikdienas gāzes importa no trešām valstīm 
atbilstīgi ENTSO-G aprēķiniem. Tā 
izsludina attiecīgu krīzes stāvokli pēc 
vismaz vienas kompetentās iestādes
pieprasījuma, ievērojot 9. panta 2. punktā 
noteiktās definīcijas un pēc 9. panta 
6. punktā minētās pārbaudes veikšanas. Tā 
var izsludināt Kopienas mēroga ārkārtas 
stāvokli attiecībā uz īpaši skartiem 
ģeogrāfiskajiem reģioniem.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka viena dalībvalsts vai atsevišķs ģeogrāfiskais reģions var nonākt sarežģītā 
situācijā, būtu jāparedz iespēja šādā gadījumā Kopienā izsludināt attiecīgu krīzes stāvokli. 
Pirms tam būtu jāveic pienācīga situācijas pārbaude. 

Grozījums Nr. 60
Adam Bielan

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 
kādu no trim galvenajiem krīzes 
stāvokļiem, kas noteikti 9. panta 
2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Ja tiek izsludināts Kopienas mēroga ārkārtas stāvoklis, var būt par vēlu veikt konkrētus pasākumus, 
savukārt Gāzes koordinācijas grupai būtu jāveic arī preventīvi pasākumi.  
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Grozījums Nr. 61
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Komisija uzskata, ka Kopienas 
mēroga ārkārtas stāvokļa gadījumā 
kompetentās iestādes vai dabasgāzes 
uzņēmumu veiktie pasākumi ir nepiemēroti 
ārkārtas stāvokļa risināšanai vai ka tie 
nopietni apdraud situāciju citā dalībvalstī, 
Komisija pieprasa kompetentai iestādei vai 
dabasgāzes uzņēmumam mainīt 
pasākumus. 

4. Ja Komisija uzskata, ka Kopienas 
mēroga ārkārtas stāvokļa gadījumā 
kompetentās iestādes vai dabasgāzes 
uzņēmumu veiktie pasākumi ir nepiemēroti 
ārkārtas stāvokļa risināšanai vai ka tie 
nopietni apdraud situāciju citā dalībvalstī, 
Komisija pieprasa kompetentajai iestādei 
mainīt pasākumus vai arī iesaka, lai 
kompetentā iestāde pieprasītu dabasgāzes 
uzņēmumam mainīt pasākumus.

Or. en

Pamatojums

From the text of the draft Regulation it is clear that the Competent Authority designated by 
each Member State shall be responsible for the implementation of the emergency measures 
provided in the draft Regulation and the preventive action and emergency plans shall contain 
actions to be taken by, amongst others, natural gas undertakings.
Natural gas undertakings will be in direct relationship with national competent authorities 
and therefore should not receive instructions directly from the Commission because these 
instructions may not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the 
context of the applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and 
responsibilities and to ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in 
Article 10 paragraph 4 should be deleted.

Grozījums Nr. 62
Rafał Kazimierz Trzaskowski, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik

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, 
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tai ir tiesības rīkoties nepastarpināti un 
īstenot II un III pielikumā minētos 
pasākumus, lai atjaunotu gāzes piegādi 
tirgos, kuros tā ir tikusi traucēta. 

Or. en

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. 63
Toine Manders

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. 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 un 
Kopienas mēroga ārkārtas stāvokļa 
gadījumā valsts pārvades sistēmu 
operatoriem var noteikt obligātus 
pasākumus, lai nodrošinātu iekšējā tirgus 
labu darbību.

Or. en
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Grozījums Nr. 64
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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; pēc jaunu starpvaldību 
nolīgumu slēgšanas dalībvalstis apspriežas 
ar Komisiju;

Or. en

Pamatojums

Ikvienas valsts suverēnās tiesības ir nodrošināt, lai Eiropas Komisija neietekmētu valsts 
ekonomiskās intereses. Turklāt starpvaldību līgumu noslēgšana ir tikai un vienīgi valsts 
kompetencē, un par tiem vienojas tikai valstu parlamenti.

Grozījums Nr. 65
Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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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Or. en

Grozījums Nr. 66
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) dabasgāzes uzņēmumi Komisijai paziņo 
šādu informāciju par līgumiem, kas 
noslēgti ar piegādātājiem no trešām 
valstīm:

b) kompetentā iestāde kopsavilkuma veidā
Komisijai paziņo šādu informāciju par 
līgumiem, kurus dabasgāzes uzņēmumi 
savā teritorijā ir noslēguši ar 
piegādātājiem no trešām valstīm:

Or. en

Pamatojums

Dabasgāzes uzņēmumi pieprasīto informāciju iesniedz kompetentajai iestādei, un tā savukārt 
iesniedz šīs informācijas kopsavilkumu Komisijai, kam šāds informācijas kopsavilkums ir 
pietiekams.

Grozījums Nr. 67
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) dabasgāzes uzņēmumi dara zināmu 
kompetentajai iestādei informāciju, kas 
nepieciešama saskaņā ar b) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Dabasgāzes uzņēmumi pieprasīto informāciju iesniedz kompetentajai iestādei, un tā savukārt 
iesniedz šīs informācijas kopsavilkumu Komisijai, kam šāds informācijas kopsavilkums ir 
pietiekams.
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