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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
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 aizsargātiem patērētājiem 
gadījumos, kad tirgus nespēj turpināt to 
apgādi. Ir būtiski, lai krīzes gadījumā 
veicamie pasākumi tiktu definēti pirms 
krīzes iestāšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 2

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 definīciju un noteikšanu un rīcības
saskaņošanu dabasgāzes uzņēmumu,
dalībvalstu un Kopienas mērogā attiecībā 
uz preventīviem pasākumiem un 
reaģēšanas pasākumiem saistībā ar 
konkrētiem piegādes traucējumiem. 

Or. en
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Grozījums Nr. 3

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 klienti, skolas un 
slimnīcas ar nosacījumu, ka tie jau ir 
pieslēgti 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. 4

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. 

Or. en

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis nodrošina klientus ar 
informāciju par 1. punktā noteikto 
piegādes standartu un patērētāju 
aizsardzības tiesībām, kuras tie var 
izmantot saskaņā ar 
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Direktīvu 2009/73/EK. 

Or. en

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) tajā ir noteikta to pasākumu lietderība, 
kas nav balstīti uz tirgus principiem 
(III pielikums) un kas paredzēti vai tiks 
piemēroti ārkārtas stāvokļa situācijā, un 
izvērtēts tas, cik lielā mērā krīzes 
pārvarēšanai ir jāizmanto pasākumi, kas 
nav balstīti uz tirgus principiem, izvērtēta 
to ietekme un definētas procedūras 
pasākumu īstenošanai; ārpustirgus 
pasākumus gāzes piegādes drošības 
nodrošināšanai izmanto tikai tad, ja nav 
citu pasākumu;

Or. en


