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Grozījums Nr. 44
Anni Podimata

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Dabasgāze (turpmāk „gāze”) ir 
nozīmīgs elements Kopienas 
energoapgādē, kas atbilst vienai ceturtdaļai 
no primārās energoapgādes un ko 
galvenokārt izmanto elektroenerģijas 
ražošanai, apkurei, kā izejvielu rūpniecībā 
un degvielu transporta nozarē.

(1) Dabasgāze (turpmāk  „gāze”) ir 
nozīmīgs elements Kopienas 
energoapgādē, kas atbilst vienai ceturtdaļai 
no primārās energoapgādes un ko 
galvenokārt izmanto elektroenerģijas 
ražošanai, apkurei, kā izejvielu rūpniecībā 
un degvielu transporta nozarē. Dabasgāze 
ir videi visnekaitīgākais fosilais 
kurināmais, un tas ir uzticams, izmēģināts 
un pārbaudīts risinājums, lai atbalstītu 
atjaunojamo enerģijas avotu tehnoloģijas 
maksimāla pieprasījuma laikā.

Or. el

Grozījums Nr. 45
Takis Hadjigeorgiou

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 

(4) Tomēr atbilstīgi pašreizējiem gāzes 
piegādes drošības pasākumiem, kas veikti 
Savienības 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 īpatnībām.
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krīzi jābūt saskaņotākai gan attiecībā uz 
preventīvajiem pasākumiem, gan reaģējot 
uz konkrētiem piegādes traucējumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Silvia-Adriana Ţicău

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, jo īpaši attiecībā uz 
preventīvajiem pasākumiem, piemēram, 
patēriņa samazināšanu un atjaunojamo 
enerģijas avotu iekļaušanu energosistēmā 
un saistību ar to, un reaģējot uz 
konkrētiem piegādes traucējumiem.

Or. ro

Pamatojums

Preventīvi pasākumi izmaksā mazāk, un ir svarīgi jebkurā gadījumā samazināt patēriņu un 
izmantot alternatīvus enerģijas avotus.  Tādēļ šādi pasākumi būtu obligāti jāveicina.
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Grozījums Nr. 47
Zigmantas Balčytis

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 un solidārai gan attiecībā uz 
preventīvajiem pasākumiem, gan reaģējot 
uz konkrētiem piegādes traucējumiem.

Or. lt

Grozījums Nr. 48
Takis Hadjigeorgiou

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Apzinoties starptautiskās sadarbības 
nozīmi gāzes piegādes nodrošināšanā ES 
dalībvalstu pilsoņiem, visu attiecīgo ES 
politikas virzienu un rīcības plānu pamatā 
jābūt savstarpējas cieņas principam 
attiecībā uz trešām valstīm; iespējamās 
problēmas būtu jācenšas risināt politiska 
dialoga un sarunu ceļā.

Or. en
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Grozījums Nr. 49
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Gāzes piegādes ceļiem un avotiem
jābūt tādiem, kas uzlabo piegādes drošību
Kopienā un dalībvalstīs atsevišķi. Nākotnē 
piegādes drošība būs atkarīga no izmaiņām 
izmantotās enerģijas veidos, attīstības 
gaitas ieguves jomā Kopienā un trešās 
valstīs, kas apgādā Kopienu, 
ieguldījumiem uzglabāšanas sistēmās un 
piegādes ceļos Kopienā un ārpus tās, 
tostarp sašķidrinātās dabasgāzes iekārtās.

(5) Gāzes piegādes ceļu un avotu
dažādošana ir būtiski svarīga piegādes 
drošības uzlabošanai Kopienā un 
dalībvalstīs atsevišķi. Nākotnē piegādes 
drošība būs atkarīga no energoefektivitātes 
pieauguma, izmaiņām izmantotās 
enerģijas veidos, attīstības gaitas ieguves 
jomā Kopienā un trešās valstīs, kas apgādā 
Kopienu, ieguldījumiem uzglabāšanas 
sistēmās un piegādes ceļu un avotu 
dažādošanā Kopienā un ārpus tās, tostarp 
sašķidrinātās dabasgāzes iekārtās. 

Or. ro

Pamatojums

Gāzes patēriņa samazināšanai un gāzes kā galvenā avota aizvietošanai ar alternatīviem 
enerģijas avotiem jākļūst par pastāvīgu prioritāti.

Grozījums Nr. 50
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Gāzes piegādes ceļiem un avotiem 
jābūt tādiem, kas uzlabo piegādes drošību 
Kopienā un dalībvalstīs atsevišķi. Nākotnē 
piegādes drošība būs atkarīga no izmaiņām 
izmantotās enerģijas veidos, attīstības 
gaitas ieguves jomā Kopienā un trešās 
valstīs, kas apgādā Kopienu, ieguldījumiem 
uzglabāšanas sistēmās un piegādes ceļos
Kopienā un ārpus tās, tostarp sašķidrinātās 

(5) Gāzes piegādes ceļiem un avotiem 
jābūt tādiem, kas uzlabo piegādes drošību 
Savienībā un dalībvalstīs atsevišķi. 
Nākotnē piegādes drošība būs atkarīga no 
izmaiņām izmantotās enerģijas veidos, 
attīstības gaitas ieguves jomā Savienībā un 
trešās valstīs, kas apgādā Savienību, 
ieguldījumiem uzglabāšanas sistēmās un, 
īpaši ņemot vērā Nabucco, piegādes ceļu
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dabasgāzes iekārtās. un avotu dažādošanā Savienībā un ārpus 
tās, tostarp sašķidrinātās dabasgāzes 
iekārtās. 

Or. en

Grozījums Nr. 51
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) Darbības kļūme lielākajā kopējā gāzes 
infrastruktūrā, tā dēvētais N-1 princips, var 
būt tiešām reālistisks scenārijs. Šādas 
infrastruktūras kļūme ir viens no 
scenārijiem, kas var palīdzēt novērtēt 
dalībvalsts piegādes drošību.

Or. en

Pamatojums

Lai gan regulas projekta attiecīgajos pantos (6. pants / I pielikums vai 7. pants) ir noteikti 
infrastruktūras un piegādes rādītāji, joprojām pastāv savstarpējas norādes un saistība ar 
ierosinātajiem rādītājiem. Tas nozīmē, ka regulas projekts ir jāgroza, lai skaidri nošķirtu abu 
veidu rādītājus. Saistībā ar riska un ietekmes novērtējumu apsver dažādus scenārijus, kuru 
pamatā ir ļoti liels pieprasījums un/vai piegādes pārtraukums, turklāt ņem vērā visus 
attiecīgos valsts un reģionālos apstākļus.

Grozījums Nr. 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Darbības kļūme lielākajā kopējā gāzes 
infrastruktūrā vai gāzes piegādes avotā, tā 

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

būt tiešām reālistisks scenārijs. Šādas 
infrastruktūras kļūme ir viens no 
scenārijiem, kas var palīdzēt novērtēt 
dalībvalsts piegādes drošību.

Or. en

Pamatojums

Lai gan regulas projekta attiecīgajos pantos (6. pants / I pielikums vai 7. pants) ir noteikti 
infrastruktūras un piegādes rādītāji, joprojām pastāv savstarpējas norādes un saistība ar 
ierosinātajiem rādītājiem. Tas nozīmē, ka regulas projekts ir jāgroza, lai skaidri nošķirtu abu 
veidu rādītājus. Saistībā ar riska un ietekmes novērtējumu apsver dažādus scenārijus, kuru 
pamatā ir ļoti liels pieprasījums un/vai piegādes pārtraukums, turklāt ņem vērā visus 
attiecīgos valsts un reģionālos apstākļus.

Grozījums Nr. 53
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) Darbības kļūme lielākajā kopējā gāzes 
infrastruktūrā vai gāzes piegādes avotā, tā 
dēvētais N-1 princips, ir reālistisks 
scenārijs. Šādas infrastruktūras vai 
piegādes avota darbības kļūmi var izmantot 
par kritēriju tam, ko ES kopumā un katrai 
dalībvalstij būtu jāspēj kompensēt, un tas ir 
labs kritērijs sākotnējai gāzes piegādes 
drošības novērtēšanai gan ES kopumā, 
gan katrā dalībvalstī.

Or. es

Pamatojums

Tā kā dažādas dalībvalstis bieži vien saņem piegādi no viena apgabala vai vienas 
infrastruktūras, kļūme tās darbībā negatīvi ietekmētu visas šīs valstis, jo kaimiņvalstis 
nevarētu tām sniegt atbalstu. Tādēļ ES līmenī ir jāveic N-1 kritērija novērtējums. 
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Grozījums Nr. 54
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

N-1 princips, kā noteikts regulā, attiecas tikai uz infrastruktūrām.

Grozījums Nr. 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) Piemērota gāzes infrastruktūra 
dalībvalstī un Savienībā ir svarīgs elements 
piegādes traucējumu rezultātā radīto 
problēmu risināšanai. Riska un ietekmes 
novērtējumiem, kuru pamatā ir kopēja 
metodika, būtu jānodrošina efektīva 
obligāto kritēriju ieviešana gāzes piegādes 
drošības jomā un vienlīdzīgi apstākļi 
attiecībā uz gāzes piegādes drošību, ņemot 
vērā valsts vai reģionālās īpatnības, un 
būtiski jāmotivē izveidot vajadzīgo 
infrastruktūru un uzlabot sagatavotību 
krīzes gadījumos. Pasākumiem 
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piemērot un ja ar to palīdzību var būtiski 
samazināt pieprasījumu, reaģējot uz 
piegādes traucējumiem. 

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 pēc gāzes, reaģējot 
uz piegādes traucējumiem. Tomēr 
vajadzētu ņemt vērā, ka, pārejot uz fosilā 
kurināmā izmantošanu, palielinātos 
siltumnīcefekta gāzu emisijas apjoms. Kā 
pieprasījuma jomas pasākumu vajadzētu 
vēl vairāk veicināt enerģijas efektīvu 
izmantošanu. Pienācīgi būtu jāņem vērā 
ierosināto pieprasījuma un piedāvājuma 
jomas pasākumu ietekme uz vidi, un 
priekšroka būtu jādod pasākumiem, kuri 
vismazāk ietekmē vidi. Jebkādus 
ieguldījumus infrastruktūrā vajadzētu 
veikt, pienācīgi ņemot vērā vides aspektus 
un ar tiem saistīto acquis communautaire.

Or. en

Pamatojums

Galvenā uzmanība regulā būtu jāpievērš nevis obligātu ES standartu noteikšanai, bet gan 
dalībvalstu pienākumam veikt rūpīgu riska un ietekmes novērtējumu, pamatojoties uz pareizu 
vienotu metodiku un vajadzības gadījumā ņemot vērā īpašos valsts apstākļus un īpatnības. 
Pamatojoties uz riska un ietekmes novērtējuma rezultātiem, izstrādā preventīvas un ārkārtas 
rīcības plānus un pārbauda to lietderību. Līdzīgus plānus varētu izstrādāt arī reģionālā 
līmenī.

Grozījums Nr. 56
Fiorello Provera, Lara Comi

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 

(9) Piemērota gāzes infrastruktūra 
dalībvalstī un Savienībā ir svarīgs elements 
piegādes traucējumu rezultātā radīto 
problēmu risināšanai. Riska un ietekmes 
novērtējumiem, kuru pamatā ir kopēja 
metodika, būtu jānodrošina efektīva 
obligāto kritēriju ieviešana gāzes piegādes 
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un būtiski jāmotivē izveidot vajadzīgo 
infrastruktūru un uzlabot sagatavotību 
krīzes gadījumos. Pasākumiem 
pieprasījuma jomā, piemēram, kurināmā 
aizstāšanai, var būt liela nozīme, rūpējoties 
par energoapgādes drošību, ja tos var ātri 
piemērot un ja ar to palīdzību var būtiski 
samazināt pieprasījumu, reaģējot uz 
piegādes traucējumiem. 

drošības jomā un vienlīdzīgi apstākļi 
attiecībā uz gāzes piegādes drošību, ņemot 
vērā valsts vai reģionālās īpatnības, un 
būtiski jāmotivē izveidot vajadzīgo 
infrastruktūru un uzlabot sagatavotību 
krīzes gadījumos. Pasākumiem 
pieprasījuma jomā, piemēram, kurināmā 
aizstāšanai, var būt liela nozīme, rūpējoties 
par energoapgādes drošību, ja tos var ātri 
piemērot un ja ar to palīdzību var būtiski 
samazināt pieprasījumu pēc gāzes, reaģējot 
uz piegādes traucējumiem.

Or. en

Pamatojums

Galvenā uzmanība regulā būtu jāpievērš nevis obligātu ES standartu noteikšanai, bet gan 
dalībvalstu pienākumam veikt rūpīgu riska un ietekmes novērtējumu, pamatojoties uz pareizu 
vienotu metodiku un vajadzības gadījumā ņemot vērā īpašos valsts apstākļus un īpatnības. 
Pamatojoties uz riska un ietekmes novērtējuma rezultātiem, izstrādā preventīvas un ārkārtas 
rīcības plānus un pārbauda to lietderību. Līdzīgus plānus varētu izstrādāt arī reģionālā 
līmenī.

Grozījums Nr. 57
Patrizia Toia, Anni Podimata

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) Piemērota gāzes infrastruktūra 
dalībvalstī un Savienībā ir svarīgs elements 
piegādes traucējumu rezultātā radīto 
problēmu risināšanai. Riska un ietekmes 
novērtējumiem, kuru pamatā ir kopēja 
metodika, būtu jānodrošina efektīva 
obligāto kritēriju ieviešana gāzes piegādes 
drošības jomā un vienlīdzīgi apstākļi 
attiecībā uz gāzes piegādes drošību, ņemot 
vērā valsts vai reģionālās īpatnības, un 
būtiski jāmotivē izveidot vajadzīgo 
infrastruktūru un uzlabot sagatavotību 
krīzes gadījumos. Pasākumiem 
pieprasījuma jomā, piemēram, kurināmā 
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samazināt pieprasījumu, reaģējot uz 
piegādes traucējumiem. 

aizstāšanai, var būt liela nozīme, rūpējoties 
par energoapgādes drošību, ja tos var ātri 
piemērot un ja ar to palīdzību var būtiski 
samazināt pieprasījumu pēc gāzes, reaģējot 
uz piegādes traucējumiem.

Or. en

Pamatojums

Galvenā uzmanība regulā būtu jāpievērš nevis obligātu ES standartu noteikšanai, bet gan 
dalībvalstu pienākumam veikt rūpīgu riska un ietekmes novērtējumu, pamatojoties uz pareizu 
vienotu metodiku un vajadzības gadījumā ņemot vērā īpašos valsts apstākļus un īpatnības. 
Pamatojoties uz riska un ietekmes novērtējuma rezultātiem, izstrādā preventīvas un ārkārtas 
rīcības plānus un pārbauda to lietderību. Līdzīgus plānus varētu izstrādāt arī reģionālā 
līmenī.

Grozījums Nr. 58
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



AM\801609LV.doc 13/105 PE438.187v01-00

LV

Or. ro

Pamatojums

Pastāvīgi jādomā par pieprasījuma jomas pasākumiem. Par efektīvu enerģijas izmantošanu, 
kā arī enerģijas avotu dažādošanu jādomā ne tikai krīzes laikā.

Grozījums Nr. 59
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 60
Zigmantas Balčytis

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

infrastruktūra dalībvalstīs, jo īpaši 
reģionos, kuriem nav piekļuves enerģijas 
piegādes avotiem, ir svarīgs elements 
piegādes traucējumu rezultātā radīto 
problēmu risināšanai. Kopīgiem 
obligātajiem kritērijiem gāzes piegādes 
drošības jomā jānodrošina vienlīdzīgi 
apstākļi attiecībā uz gāzes piegādes drošību 
un būtiski jāmotivē izveidot vajadzīgo 
infrastruktūru un uzlabot sagatavotību 
krīzes gadījumos. Pasākumiem 
pieprasījuma jomā, piemēram, kurināmā 
aizstāšanai, var būt liela nozīme, rūpējoties 
par energoapgādes drošību, ja tos var ātri 
piemērot un ja ar to palīdzību var būtiski 
samazināt pieprasījumu, reaģējot uz 
piegādes traucējumiem.

Or. lt

Grozījums Nr. 61
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Piegādātājvalstīs un tranzīta valstīs, 
kā arī visā Eiropas Savienībā būtu spēcīgi 
jāveicina ieguldījumi energoefektivitātē.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Energoefektivitātes un vides jomā 
sāktajai Austrumeiropas partnerībai būtu 
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jāveicina turpmākie konkrētie 
priekšlikumi mazināt pieprasījumu pēc 
gāzes, uzlabojot energoefektivitāti, 
piemēram, modernizējot komunālās 
apkures sistēmas Ukrainā, un šādi 
veicinot ES gāzes piegādes drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Zigmantas Balčytis

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(10) Aktīvi jāatbalsta ieguldījumi jaunas 
gāzes infrastruktūras izveidē, jo īpaši 
reģionos, kuriem nav piekļuves enerģijas 
piegādes avotiem. Šādi ieguldījumi 
mazinātu atkarību no viena piegādātāja, 
labāk nodrošinātu gāzes piegādes drošību
un uzlabotu dabasgāzes iekšējā tirgus 
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.

Or. lt

Grozījums Nr. 64
Silvia-Adriana Ţicău

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. 
Būtu pastāvīgi jāveicina no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
gāzes iekļaušana gāzes tīkla 
infrastruktūrā. Ja ieguldījumiem 
infrastruktūrā ir pārrobežu raksturs, cieši 
jāiesaista Energoregulatoru sadarbības 
aģentūra (ACER), kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. .../…, un gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls (ENTSO-G), lai 
labāk ņemtu vērā pārrobežu jautājumus.

Or. ro

Pamatojums

Komisijai un Padomei būtu jāizstrādā ES noteikumi, ar ko veicina alternatīvu enerģijas avotu 
izmantošanu un jaunus ieguldījumus.   

Grozījums Nr. 65
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai palīdzētu dalībvalstīm finansēt 
vajadzīgos ieguldījumus vietējā ieguves 
rūpniecībā un infrastruktūrā, ir pieejami 
dažādi Kopienas finansējuma avoti, 
piemēram, Eiropas Investīciju bankas 
aizdevumi un garantijas vai finansējums no 
reģionālajiem fondiem, struktūrfondiem un 
kohēzijas fondiem. Eiropas Investīciju 
banka, kā arī Kopienas ārējie instrumenti, 
piemēram, ENPI, IPA un DCI, var arī 
palīdzēt finansēt pasākumus trešās valstīs, 
lai uzlabotu energoapgādes drošību.

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

Or. ro
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Pamatojums

Ieguldījumi efektīvākā enerģijas patērēšanā un alternatīvos enerģijas avotos mazina ne tikai 
CO2 emisiju, bet arī atkarību no gāzes importa, un ir mazāk jāiegulda krīžu novēršanas 
mehānismos.   

Grozījums Nr. 66
Takis Hadjigeorgiou

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 jāņem vērā katras 
dalībvalsts īpatnības gāzes jomā un 
jāparedz instrumenti, kuru pamatā būtu 
patērētāju aizsardzības saglabāšana un 
kuru galvenais mērķis būtu mazināt
piegādes traucējumu radīto ietekmi. Tomēr 
dalībvalstis turpinās atbildēt par piegādes 
drošību un varēs brīvi izvēlēties 
pasākumus un instrumentus piegādes 
drošības nodrošināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Fiorello Provera, Lara Comi

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 

(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 viens pats vairs 
nespēj atbilstoši reaģēt uz gāzes piegādes 
traucējumiem. Pat ārkārtas situācijā jādod 
priekšroka instrumentiem, kas balstīti uz 
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tirgus principiem, lai mazinātu piegādes 
traucējumu radīto ietekmi. 

tirgus principiem, lai mazinātu piegādes 
traucējumu radīto ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Pirmo divu krīzes posmu laikā tiek sagaidīts, ka tirgus pilnībā atrisinās problēmu, taču 
patiesas krīzes/ārkārtas situācijas gadījumā, kad tirgus mehānismi vieni paši ir nepietiekami, 
lai novērstu krīzi, būtu jāiesaistās dalībvalstīm. Tirgus un ārpustirgus mehānismi ārkārtas 
situācijā var darboties vienlaicīgi.

Grozījums Nr. 68
Amalia Sartori, Lara Comi

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 viens pats 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.

Or. en

Pamatojums

Pirmo divu krīzes posmu laikā tiek sagaidīts, ka tirgus pilnībā atrisinās problēmu, taču 
patiesas krīzes/ārkārtas situācijas gadījumā, kad tirgus mehānismi vieni paši ir nepietiekami, 
lai novērstu krīzi, būtu jāiesaistās dalībvalstīm. Tirgus un ārpustirgus mehānismi ārkārtas 
situācijā var darboties vienlaicīgi.
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Grozījums Nr. 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 viens pats 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.

Or. en

Pamatojums

Pirmo divu krīzes posmu laikā tiek sagaidīts, ka tirgus pilnībā atrisinās problēmu, taču 
patiesas krīzes/ārkārtas situācijas gadījumā, kad tirgus mehānismi vieni paši ir nepietiekami, 
lai novērstu krīzi, būtu jāiesaistās dalībvalstīm. Tirgus un ārpustirgus mehānismi ārkārtas 
situācijā var darboties vienlaicīgi.

Grozījums Nr. 70
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 

(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 viens pats vairs 
nespēj atbilstoši reaģēt uz gāzes piegādes 
traucējumiem. Pat ārkārtas situācijā jādod 
priekšroka instrumentiem, kas balstīti uz 
tirgus principiem, lai mazinātu piegādes 
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traucējumu radīto ietekmi. traucējumu radīto ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Pirmo divu krīzes posmu laikā tiek sagaidīts, ka tirgus pilnībā atrisinās problēmu, taču 
patiesas krīzes/ārkārtas situācijas gadījumā, kad tirgus mehānismi vieni paši ir nepietiekami, 
lai novērstu krīzi, būtu jāiesaistās dalībvalstīm. Tirgus un ārpustirgus mehānismi ārkārtas 
situācijā var darboties vienlaicīgi.

Grozījums Nr. 71
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Ar dalībvalstu un Komisijas 
centieniem jāatbalsta ES ieguldījumi 
vietējā ieguves rūpniecībā un 
infrastruktūrā, lai sadarbībā ar trešām 
valstīm veicinātu iekšējā tirgus principu 
un normu attiecināšanu arī uz ES 
kaimiņvalstīm atbilstoši Enerģētikas 
hartas noteikumiem. Lai nodrošinātu 
piegādes drošību, Komisijai vajadzības 
gadījumā būtu jāapsver iespēja paplašināt 
Eiropas enerģētikas kopienu, kurā ietilpst 
ES un Dienvidaustrumeiropas valstis, un 
iekļaut tajā arī citas trešās valstis, kā arī 
pēc šā parauga izveidot jaunus reģionālus 
enerģijas tirgus, piemēram, tādus kā 
Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu 
Enerģētikas kopiena.

Or. en
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Grozījums Nr. 72
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai uzlabotu dabasgāzes piegādes 
drošību, ir jānodrošina arī stratēģiska 
dabasgāzes krājumu uzglabāšana 
dalībvalstīs. Ņemot vērā, ka prioritāri ir 
tirgus instrumenti, šī uzglabāšana jāveic, 
izmantojot publiskā un privātā sektora 
partnerību.

Or. de

Pamatojums

Piegādes drošības labad ir ne tikai jānodrošina krājumu uzglabāšana, bet, izmantojot 
publiskā un privātā sektora partnerību, arī neatkarīga un tirgum atbilstoša piegāde.

Grozījums Nr. 73
Takis Hadjigeorgiou

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) Iekšējais gāzes tirgus sniedz augstākā 
līmeņa piegādes drošību visām 
dalībvalstīm, ja tirgum ļauj pilnībā 
darboties, un aizsargā patērētāju intereses
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 patērētāju vajadzībām un aizsardzību, 
kuru nodrošina, kontrolējot cenas, kas 
krīzes gadījumā var ļoti strauji pieaugt 
piegādes samazināšanās un pieprasījuma 
palielināšanās dēļ (piedāvājuma un 
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pieprasījuma likums).

Or. el

Grozījums Nr. 74
Fiorello Provera, Lara Comi

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 Savienības 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 iekšējā tirgus darbību, izvairoties no 
tirgus izkropļošanas un tirgus reakcijas 
ierobežošanas traucējumu gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē, ka politikai vajadzētu būt saskaņā ar iekšējā tirgus darbību, nevis 
tirgus prasībām.

Grozījums Nr. 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Iekšējā gāzes tirgus izveide un 
efektīva konkurence šajā tirgū sniedz 
augstākā līmeņa piegādes drošību visām 

(14) Iekšējā gāzes tirgus izveide un 
efektīva konkurence šajā tirgū sniedz 
augstākā līmeņa piegādes drošību visām 
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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. 

dalībvalstīm, ja tirgum ļauj pilnībā 
darboties piegādes traucējumu gadījumā, 
kas ietekmē Savienības 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 iekšējā tirgus darbību, izvairoties no 
tirgus izkropļošanas un tirgus reakcijas 
ierobežošanas traucējumu gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē, ka politikai vajadzētu būt saskaņā ar iekšējā tirgus darbību, nevis 
tirgus prasībām.

Grozījums Nr. 76
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 
dabasgāzes uzņēmumu un kompetento 
iestāžu lomu un pienākumu definīcijai, lai 
novērstu kompetences jomu konfliktus un 
nodrošinātu pareizu iekšējā tirgus 
darbību, jo īpaši piegādes traucējumu un 
krīzes gadījumos.

Or. en

Pamatojums

Triju līmeņu pieeja, kas noteikta Direktīvā 2004/67/EK, lai garantētu piegādes drošību (I —
uzņēmumi; II — dalībvalstis; III — Komisija), vairs netiek skaidri atspoguļota regulas 
projektā. Šis princips būtu jāatjauno regulas projektā arī tāpēc, lai novērstu kompetences 
jomu konfliktus.
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Grozījums Nr. 77
Fiorello Provera, Lara Comi

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 
novērstu kompetences jomu konfliktus un 
nodrošinātu pareizu iekšējā tirgus 
darbību, jo īpaši piegādes traucējumu un 
krīzes gadījumos.

Or. en

Pamatojums

Triju līmeņu pieeja, kas noteikta Direktīvā 2004/67/EK, lai garantētu piegādes drošību (I —
uzņēmumi; II — dalībvalstis; III — Komisija), vairs netiek skaidri atspoguļota regulas 
projektā. Šis princips būtu jāatjauno regulas projektā arī tāpēc, lai novērstu kompetences 
jomu konfliktus.

Grozījums Nr. 78
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 
novērstu kompetences jomu konfliktus un 
nodrošinātu pareizu iekšējā tirgus 
darbību, jo īpaši piegādes traucējumu un 
krīzes gadījumos.

Or. en

Pamatojums

Triju līmeņu pieeja, kas noteikta Direktīvā 2004/67/EK, lai garantētu piegādes drošību (I —
uzņēmumi; II — dalībvalstis; III — Komisija), vairs netiek skaidri atspoguļota regulas 
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projektā. Šis princips būtu jāatjauno regulas projektā arī tāpēc, lai novērstu kompetences 
jomu konfliktus.

Grozījums Nr. 79
Algirdas Saudargas

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, jo īpaši tādos, kas 
nodrošina piekļuvi ES gāzes tīklam, 
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. Ja gāzes 
uzņēmumi nevar finansiāli realizēt 
vajadzīgo starpsavienojumu izveidi, bet 
attiecībā uz gāzes piegādes drošību šiem 
starpsavienojumiem ir skaidra pievienotā 
vērtība, Komisijai vajadzētu ierosināt 
atbilstīgus finansiālus stimulus, lai 
nodrošinātu visu dalībvalstu pieslēgšanos 
ES gāzes tīklam.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ir svarīgi, lai gāzes piegāde tiktu 
saglabāta īpaši mājsaimniecībām, kā arī 
citiem aizsargātajiem patērētājiem, 

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

ierobežotam skaitam papildu patērētāju, 
kurus nosaka attiecīgās dalībvalstis, jo 
īpaši patērētājiem, kas sniedz svarīgus 
sabiedriskos pakalpojumus. Ir būtiski, lai 
krīzes gadījumā veicamie pasākumi tiktu 
definēti pirms krīzes iestāšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Amalia Sartori, Lara Comi

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 viens pats nespēj 
turpināt to apgādi. Ir būtiski, lai krīzes 
gadījumā veicamie pasākumi tiktu definēti 
pirms krīzes iestāšanās.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidrs, ka mājsaimniecības kā patērētāji ir jāaizsargā, taču jautājums par aizsargāto 
patērētāju kategorijas paplašināšanu ES līmenī ir ļoti sarežģīts un delikāts, un ir vajadzīgs 
rūpīgs ietekmes novērtējums. Turklāt aizsargāto patērētāju kategorijas paplašināšanai 
joprojām vajadzētu ietilpt dalībvalstu kompetencē, jo, ņemot vērā valstu īpatnības, jo īpaši 
izmantotos enerģijas veidus un ar tiem saistīto gāzes nozīmi, būtu jānovērtē, vai šī 
paplašināšana ir attaisnojama un piemērota. Tādēļ ES līmenī noteikto obligāto aizsardzību, 
kas paredzēta mājsaimniecībām, nevajadzētu attiecināt uz citiem patērētājiem.
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Grozījums Nr. 82
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Gaston Franco

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 viens pats nespēj 
turpināt to apgādi. Ir būtiski, lai krīzes 
gadījumā veicamie pasākumi tiktu definēti 
pirms krīzes iestāšanās.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidrs, ka mājsaimniecības kā patērētāji ir jāaizsargā, taču jautājums par aizsargāto 
patērētāju kategorijas paplašināšanu ES līmenī ir ļoti sarežģīts un delikāts, un ir vajadzīgs 
rūpīgs ietekmes novērtējums. Turklāt aizsargāto patērētāju kategorijas paplašināšanai 
joprojām vajadzētu ietilpt dalībvalstu kompetencē, jo, ņemot vērā valstu īpatnības, jo īpaši 
izmantotos enerģijas veidus un ar tiem saistīto gāzes nozīmi, būtu jānovērtē, vai šī 
paplašināšana ir attaisnojama un piemērota. Tādēļ ES līmenī noteikto obligāto aizsardzību, 
kas paredzēta mājsaimniecībām, nevajadzētu attiecināt uz citiem patērētājiem.

Grozījums Nr. 83
Takis Hadjigeorgiou

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai ievērotu piegādes drošības 
pienākumus, pastāv plaša instrumentu 
izvēle. Šie instrumenti vajadzības gadījumā 
jāizmanto valsts, reģionālā un Kopienas 
kontekstā, lai nodrošinātu, ka tiek panākts 
saskaņots un izmaksu ziņā izdevīgs 
rezultāts.

(19) Lai ievērotu piegādes drošības 
pienākumus, pastāv plaša instrumentu 
izvēle. Šie instrumenti vajadzības gadījumā 
jāizmanto valsts, reģionālā un Kopienas 
kontekstā tā, lai garantētu drošību 
galvenokārt patērētājiem un nodrošinātu, 
ka tiek panākts saskaņots un izmaksu ziņā 
izdevīgs rezultāts.
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Or. el

Grozījums Nr. 84
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Triju līmeņu pieeja, kas noteikta Direktīvā 2004/67/EK, lai garantētu piegādes drošību (I —
uzņēmumi; II — dalībvalstis; III — Komisija), vairs netiek skaidri atspoguļota regulas 
projektā. Šis princips regulas projektā būtu jāatjauno. Par plānu izstrādi ir atbildīgas 
kompetentās iestādes, taču tās apspriežas ar dabasgāzes uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 85
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu augstākā līmeņa 
gatavību piegādes traucējumu gadījumā, 
visiem dabasgāzes uzņēmumiem kopā ar 
kompetentajām iestādēm ir jāizveido 
ārkārtas rīcības plāni. Šādiem plāniem 

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

jābūt savstarpēji saskaņotiem. Tajos jāņem 
vērā labākā prakse esošajos plānos un 
skaidri jādefinē visu attiecīgo dabasgāzes 
uzņēmumu un kompetento iestāžu loma un 
pienākumi. Vajadzības gadījumā un iespēju 
robežās jāizveido kopīgi reģionālā mēroga 
ārkārtas rīcības plāni.

Or. en

Pamatojums

Triju līmeņu pieeja, kas noteikta Direktīvā 2004/67/EK, lai garantētu piegādes drošību (I —
uzņēmumi; II — dalībvalstis; III — Komisija), vairs netiek skaidri atspoguļota regulas 
projektā. Šis princips regulas projektā būtu jāatjauno. Par plānu izstrādi ir atbildīgas 
kompetentās iestādes, taču tās apspriežas ar dabasgāzes uzņēmumiem. 

Grozījums Nr. 86
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Triju līmeņu pieeja, kas noteikta Direktīvā 2004/67/EK, lai garantētu piegādes drošību (I —
uzņēmumi; II — dalībvalstis; III — Komisija), vairs netiek skaidri atspoguļota regulas 
projektā. Šis princips regulas projektā būtu jāatjauno. Par plānu izstrādi ir atbildīgas 
kompetentās iestādes, taču tās apspriežas ar dabasgāzes uzņēmumiem. 
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Grozījums Nr. 87
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Šis apsvērums neatbilst pārējam regulas tekstam. Ārkārtas rīcības plānu izstrāde ir 
kompetento iestāžu uzdevums. 

Grozījums Nr. 88
Amalia Sartori, Lara Comi

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

(23) Lai stiprinātu dalībvalstu solidaritāti 
Savienības mēroga ārkārtas situācijā un jo 
īpaši lai atbalstītu dalībvalstis, kuru 
ģeogrāfiskie un ģeoloģiskie apstākļi ir 
mazāk labvēlīgi, dalībvalstīm ir jāizstrādā 
pasākumi solidaritātes veicināšanai. 
Dabasgāzes uzņēmumiem būtu jāizstrādā, 
piemēram, tirdzniecības nolīgumi, kas var 
ietvert gāzes eksporta vai plūsmas 
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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.

palielināšanu no uzglabāšanas sistēmām. 
Ir svarīgi veicināt iepriekšējas vienošanās 
starp dabasgāzes uzņēmumiem. 
Dabasgāzes uzņēmumi vienmēr būtu 
taisnīgi un atbilstīgi jāatlīdzina par 
pasākumiem, kas tiem jāveic, lai 
sagatavotos ārkārtas gadījumiem. Ar 
solidaritātes veicināšanas pasākumiem 
saistītie pienākumi būtu jāattiecina tikai 
uz piegādi mājsaimniecībām. Solidaritātes 
pasākumi var būt īpaši piemēroti 
dalībvalstīm, kurām Komisija iesaka 
izveidot kopīgus reģionāla mēroga 
preventīvas rīcības plānus vai ārkārtas 
rīcības plānus.

Or. en

Pamatojums

Triju līmeņu pieeja, kas noteikta Direktīvā 2004/67/EK, lai garantētu piegādes drošību (I —
uzņēmumi; II — dalībvalstis; III — Komisija), vairs netiek skaidri atspoguļota regulas 
projektā. Šis princips regulas projektā būtu jāatjauno.

Grozījums Nr. 89
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 

(23) Lai stiprinātu dalībvalstu solidaritāti 
Savienības mēroga ārkārtas situācijā un jo 
īpaši lai atbalstītu dalībvalstis, kuru 
ģeogrāfiskie un ģeoloģiskie apstākļi ir 
mazāk labvēlīgi, dalībvalstīm ir jāizstrādā 
pasākumi solidaritātes veicināšanai. 
Dabasgāzes uzņēmumiem būtu jāizstrādā, 
piemēram, tirdzniecības nolīgumi, kas var 
ietvert gāzes eksporta vai plūsmas 
palielināšanu no uzglabāšanas sistēmām. 
Ir svarīgi veicināt iepriekšējas vienošanās 
starp dabasgāzes uzņēmumiem. 
Dabasgāzes uzņēmumi vienmēr būtu 
taisnīgi un atbilstīgi jāatlīdzina par 
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ārkārtas rīcības plānus. pasākumiem, kas tiem jāveic, lai 
sagatavotos ārkārtas gadījumiem. Ar 
solidaritātes veicināšanas pasākumiem 
saistītie pienākumi būtu jāattiecina tikai 
uz mājsaimniecībām. Solidaritātes 
pasākumi var būt īpaši piemēroti 
dalībvalstīm, kurām Komisija iesaka 
izveidot kopīgus reģionāla mēroga 
preventīvas rīcības plānus vai ārkārtas 
rīcības plānus.

Or. en

Pamatojums

Triju līmeņu pieeja, kas noteikta Direktīvā 2004/67/EK, lai garantētu piegādes drošību (I —
uzņēmumi; II — dalībvalstis; III — Komisija), vairs netiek skaidri atspoguļota regulas 
projektā. Šis princips regulas projektā būtu jāatjauno.

Grozījums Nr. 90
Fiorello Provera, Lara Comi

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 
Savienības mēroga ārkārtas situācijā un jo 
īpaši lai atbalstītu dalībvalstis, kuru 
ģeogrāfiskie un ģeoloģiskie apstākļi ir 
mazāk labvēlīgi, dalībvalstīm ir jāizstrādā 
pasākumi solidaritātes veicināšanai. 
Dabasgāzes uzņēmumiem būtu jāizstrādā, 
piemēram, tirdzniecības nolīgumi, kas var 
ietvert gāzes eksporta vai plūsmas 
palielināšanu no uzglabāšanas sistēmām. 
Ir svarīgi veicināt iepriekšējas vienošanās 
starp dabasgāzes uzņēmumiem. 
Dabasgāzes uzņēmumi vienmēr būtu 
taisnīgi un atbilstīgi jāatlīdzina par 
pasākumiem, kas tiem jāveic, lai 
sagatavotos ārkārtas gadījumiem.
Solidaritātes pasākumi var būt īpaši 
piemēroti dalībvalstīm, kurām Komisija 
iesaka izveidot kopīgus reģionāla mēroga 
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preventīvas rīcības plānus vai ārkārtas 
rīcības plānus.

Or. en

Pamatojums

Triju līmeņu pieeja, kas noteikta Direktīvā 2004/67/EK, lai garantētu piegādes drošību (I —
uzņēmumi; II — dalībvalstis; III — Komisija), vairs netiek skaidri atspoguļota regulas 
projektā. Šis princips regulas projektā būtu jāatjauno.

Grozījums Nr. 91
Silvia-Adriana Ţicău

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) Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību paredz stiprināt 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. 

Or. ro

Pamatojums

Ir svarīgi atsaukties uz Lisabonas līguma 194. pantu, kurā paredz, ka ES enerģētikas politika 
būtu jāīsteno, ievērojot solidaritāti.  
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Grozījums Nr. 92
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Gāzes koordinācijas grupai, kas 
izveidota ar 2004. gada 26. aprīļa Direktīvu 
2004/67/EK par pasākumiem, lai 
nodrošinātu dabasgāzes piegādes drošību, 
jābūt Komisijas padomdevējai, lai sekmētu 
piegādes drošības pasākumu koordinēšanu 
Kopienas mēroga ārkārtas situācijā. Turklāt 
tai ir jāuzrauga, vai pasākumi, kas jāveic 
saskaņā ar šo regulu, ir atbilstīgi un 
piemēroti.

(28) Gāzes koordinācijas grupai, kas 
izveidota ar 2004. gada 26. aprīļa Direktīvu 
2004/67/EK par pasākumiem, lai 
nodrošinātu dabasgāzes piegādes drošību, 
jābūt Komisijas padomdevējai, lai
pārbaudītu, vai pastāv Kopienas mēroga 
ārkārtas situācija, un lai sekmētu piegādes 
drošības pasākumu koordinēšanu Kopienas 
mēroga ārkārtas situācijā. Turklāt tai ir 
jāuzrauga, vai pasākumi, kas jāveic 
saskaņā ar šo regulu, ir atbilstīgi un 
piemēroti.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka gāzes koordinācijas grupu veido ES dalībvalstu, enerģētikas uzņēmumu 
pārstāvji un patērētāji, tā var vislabāk novērtēt piegādes stāvokli un Kopienas mēroga 
ārkārtas situācijas gadījumā darboties kā platforma sadarbībai starp uzņēmumiem, valsti un 
Komisiju. Pamatojoties uz grupas speciālajam zināšanām, ar to būtu jāapspriežas jau agrākā 
posmā, proti, kad Komisija vērtē, vai pastāv Kopienas mēroga ārkārtas situācija.

Grozījums Nr. 93
Takis Hadjigeorgiou

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 
kompetentās iestādes veic pasākumus, lai 
rastu risinājumu situācijā, kad tirgus 

svītrots
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vairs nespēj nodrošināt vajadzīgo gāzes 
piegādi. Šiem ārkārtas pasākumiem 
pilnībā jāatbilst Kopienas noteikumiem 
un par tiem jāpaziņo Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Fiorello Provera, Lara Comi

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 
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.

(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 
kompetentās iestādes veic pasākumus, lai 
rastu risinājumu situācijā, kad tirgus viens 
pats vairs nespēj nodrošināt vajadzīgo 
gāzes piegādi. Šiem ārkārtas pasākumiem 
pilnībā jāatbilst Savienības noteikumiem 
un par tiem jāpaziņo Komisijai un Gāzes 
koordinācijas grupai.

Or. en

Pamatojums

Mehānismi, kuru pamatā ir tirgus, un tādi, kas nav balstīti uz tirgu, ārkārtas situācijā var 
darboties paralēli viens otram. Gāzes koordinācijas grupa kā ekspertu uzņēmums, kurā 
iesaistītas dažādas personas, varētu būt vislabākais forums diskusijām, pieredzes apmaiņai, 
kā arī formālām konsultācijām un koordinēšanai ar ieinteresētajām pusēm. Tādēļ šai grupai 
būtu jāveicina piegādes drošības pasākumu koordinēšana. Šajā ziņā GKG saskaņā ar šīs 
regulas noteikumiem ir regulāri jāapspriežas ar Komisiju.
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Grozījums Nr. 95
Paul Rübig

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 
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.

(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 
kompetentās iestādes veic pasākumus, lai 
rastu risinājumu situācijā, kad tirgus viens 
pats vairs nespēj nodrošināt vajadzīgo 
gāzes piegādi. Šiem ārkārtas pasākumiem 
pilnībā jāatbilst Savienības noteikumiem 
un par tiem jāpaziņo Komisijai un Gāzes 
koordinācijas grupai.

Or. en

Pamatojums

Mehānismi, kuru pamatā ir tirgus, un tādi, kas nav balstīti uz tirgu, ārkārtas situācijā var 
darboties paralēli viens otram. Gāzes koordinācijas grupa kā ekspertu uzņēmums, kurā 
iesaistītas dažādas personas, varētu būt vislabākais forums diskusijām, pieredzes apmaiņai, 
kā arī formālām konsultācijām un koordinēšanai ar ieinteresētajām pusēm. Tādēļ šī grupa 
varētu uzlabot piegādes drošības pasākumu koordinēšanu. Šajā ziņā Komisijai vajadzētu 
regulāri apspriesties ar GKG atbilstīgi šīs regulas noteikumiem.

Grozījums Nr. 96
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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 
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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.

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 un Gāzes 
koordinācijas grupai.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Zigmantas Balčytis

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 
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.

(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 
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 un Gāzes 
koordinācijas grupai.

Or. lt

Grozījums Nr. 98
Takis Hadjigeorgiou

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Tā kā gāzes piegāde no trešām valstīm 
ir nozīmīgs elements Kopienas drošībai 

(30) Tā kā gāzes piegāde no trešām valstīm 
ir nozīmīgs elements Savienības drošībai 
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gāzes piegādes jomā, Komisijai jāsaskaņo 
darbības attiecībā uz trešām valstīm, kopā 
ar ieguves un tranzīta valstīm izstrādājot 
noteikumus krīzes situācijas pārvarēšanai 
un nemainīgas gāzes plūsmas 
nodrošināšanai uz Kopienu. Komisijai 
jābūt tiesīgai nosūtīt darba grupu uzraudzīt 
gāzes plūsmu krīzes situācijās Kopienā un, 
apspriežoties ar iesaistītajām trešām 
valstīm, ārpus tās un, ja krīze izveidojas 
dēļ sarežģījumiem trešās valstīs, darboties 
kā starpniecei un veicinātājai. 

gāzes piegādes jomā, Komisija varētu 
nosūtīt konsultatīvo grupu uzraudzīt gāzes 
plūsmu krīzes situācijās Savienībā, 
apspriežoties ar attiecīgajām dalībvalstīm 
un saņemot šo valstu atļauju, un krīzes 
situācijas ārpus tās —, apspriežoties ar 
iesaistītajām trešām valstīm un saņemot šo 
valstu atļauju.  

Or. en

Grozījums Nr. 99
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Tā kā gāzes piegāde no trešām valstīm 
ir nozīmīgs elements Kopienas drošībai 
gāzes piegādes jomā, Komisijai jāsaskaņo 
darbības attiecībā uz trešām valstīm, kopā 
ar ieguves un tranzīta valstīm izstrādājot 
noteikumus krīzes situācijas pārvarēšanai 
un nemainīgas gāzes plūsmas 
nodrošināšanai uz Kopienu. Komisijai 
jābūt tiesīgai nosūtīt darba grupu uzraudzīt 
gāzes plūsmu krīzes situācijās Kopienā un, 
apspriežoties ar iesaistītajām trešām 
valstīm, ārpus tās un, ja krīze izveidojas dēļ 
sarežģījumiem trešās valstīs, darboties kā 
starpniecei un veicinātājai. 

(30) Tā kā gāzes piegāde no trešām valstīm 
ir nozīmīgs elements Savienības drošībai 
gāzes piegādes jomā, Komisijai 
tirdzniecības, asociācijas un 
partnerattiecību, kā arī sadarbības 
nolīgumos ar ražotājvalstīm vai tranzīta 
valstīm ir jāiekļauj „energoapgādes 
drošības klauzula”. Komisijai jāsaskaņo 
darbības attiecībā uz trešām valstīm, kopā 
ar ieguves un tranzīta valstīm izstrādājot 
noteikumus krīzes situācijas pārvarēšanai 
un nemainīgas gāzes plūsmas 
nodrošināšanai uz Savienību. Komisijai 
jābūt tiesīgai nosūtīt darba grupu uzraudzīt 
gāzes plūsmu krīzes situācijās Savienībā
un, apspriežoties ar iesaistītajām trešām 
valstīm, ārpus tās un, ja krīze izveidojas dēļ 
sarežģījumiem trešās valstīs, darboties kā 
starpniecei un veicinātājai ar Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieka un Eiropas 
Savienības augstā pārstāvja starpniecību.

Or. en
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Grozījums Nr. 100
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Tā kā gāzes piegāde no trešām valstīm 
ir nozīmīgs elements Kopienas drošībai 
gāzes piegādes jomā, Komisijai jāsaskaņo 
darbības attiecībā uz trešām valstīm, kopā 
ar ieguves un tranzīta valstīm izstrādājot 
noteikumus krīzes situācijas pārvarēšanai 
un nemainīgas gāzes plūsmas 
nodrošināšanai uz Kopienu. Komisijai 
jābūt tiesīgai nosūtīt darba grupu uzraudzīt 
gāzes plūsmu krīzes situācijās Kopienā un, 
apspriežoties ar iesaistītajām trešām 
valstīm, ārpus tās un, ja krīze izveidojas dēļ 
sarežģījumiem trešās valstīs, darboties kā 
starpniecei un veicinātājai. 

(30) Tā kā gāzes piegāde no trešām valstīm 
ir nozīmīgs elements Savienības drošībai 
gāzes piegādes jomā, jo īpaši Eiropas 
Savienības mēroga ārkārtas situācijā,
Komisijai pēc apspriešanās ar Gāzes 
koordinācijas grupu jāsaskaņo darbības 
attiecībā uz trešām valstīm, kopā ar ieguves 
un tranzīta valstīm izstrādājot noteikumus 
krīzes situācijas pārvarēšanai un 
nemainīgas gāzes plūsmas nodrošināšanai 
uz Savienību. Pēc apspriešanās ar Gāzes 
koordinācijas grupu Komisijai jābūt 
tiesīgai nosūtīt darba grupu uzraudzīt gāzes 
plūsmu krīzes situācijās Kopienā un, 
apspriežoties ar iesaistītajām trešām 
valstīm, ārpus tās un, ja krīze izveidojas dēļ 
sarežģījumiem trešās valstīs, darboties kā 
starpniecei un veicinātājai. 

Or. en

Grozījums Nr. 101
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Tā kā gāzes piegāde no trešām valstīm 
ir nozīmīgs elements Kopienas drošībai 
gāzes piegādes jomā, Komisijai jāsaskaņo 
darbības attiecībā uz trešām valstīm, kopā 
ar ieguves un tranzīta valstīm izstrādājot 
noteikumus krīzes situācijas pārvarēšanai 
un nemainīgas gāzes plūsmas 

(30) Tā kā gāzes piegāde no trešām valstīm 
ir nozīmīgs elements Savienības drošībai 
gāzes piegādes jomā Eiropas Savienības 
mēroga ārkārtas situācijā, Komisijai pēc 
apspriešanās ar Gāzes koordinācijas 
grupu jāsaskaņo darbības attiecībā uz 
trešām valstīm, kopā ar ieguves un tranzīta 
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nodrošināšanai uz Kopienu. Komisijai 
jābūt tiesīgai nosūtīt darba grupu uzraudzīt 
gāzes plūsmu krīzes situācijās Kopienā un, 
apspriežoties ar iesaistītajām trešām 
valstīm, ārpus tās un, ja krīze izveidojas dēļ 
sarežģījumiem trešās valstīs, darboties kā 
starpniecei un veicinātājai. 

valstīm izstrādājot noteikumus krīzes 
situācijas pārvarēšanai un nemainīgas 
gāzes plūsmas nodrošināšanai uz 
Savienību. Pēc apspriešanās ar Gāzes 
koordinācijas grupu Komisijai jābūt 
tiesīgai nosūtīt darba grupu uzraudzīt gāzes 
plūsmu krīzes situācijās Savienībā un, 
apspriežoties ar iesaistītajām trešām 
valstīm, ārpus tās un, ja krīze izveidojas dēļ 
sarežģījumiem trešās valstīs, darboties kā 
starpniecei un veicinātājai. 

Or. en

Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa (GKG) kā ekspertu struktūra, kurā pārstāvētas dažādas 
ieinteresētās personas (gāzes nozares pārstāvji, ENTSO-G, attiecīgie klienti, valstu 
kompetentās iestādes un ACER), šķiet, rada ieinteresētajām pusēm labākās iespējas rīkot 
diskusijas, pieredzes apmaiņu, kā arī oficiālas apspriedes un koordināciju. Tādēļ GKG 
jāveicina ar piegādes drošību saistīto pasākumu koordinēšana. Šajā ziņā GKG saskaņā ar šīs 
regulas noteikumiem ir regulāri jāapspriežas ar Komisiju.

Grozījums Nr. 102
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Tā kā gāzes piegāde no trešām valstīm 
ir nozīmīgs elements Kopienas drošībai 
gāzes piegādes jomā, Komisijai jāsaskaņo 
darbības attiecībā uz trešām valstīm, kopā 
ar ieguves un tranzīta valstīm izstrādājot 
noteikumus krīzes situācijas pārvarēšanai
un nemainīgas gāzes plūsmas 
nodrošināšanai uz Kopienu. Komisijai 
jābūt tiesīgai nosūtīt darba grupu uzraudzīt 
gāzes plūsmu krīzes situācijās Kopienā un, 
apspriežoties ar iesaistītajām trešām 
valstīm, ārpus tās un, ja krīze izveidojas dēļ 
sarežģījumiem trešās valstīs, darboties kā 
starpniecei un veicinātājai. 

(30) Tā kā gāzes piegāde no trešām valstīm 
ir nozīmīgs elements Savienības drošībai 
gāzes piegādes jomā Eiropas Savienības 
mēroga ārkārtas situācijā, Komisijai pēc 
apspriešanās ar Gāzes koordinācijas 
grupu jāsaskaņo darbības attiecībā uz 
trešām valstīm, kopā ar ieguves un tranzīta 
valstīm izstrādājot noteikumus krīzes 
situācijas pārvarēšanai un nemainīgas 
gāzes plūsmas nodrošināšanai uz 
Savienību. Pēc apspriešanās ar Gāzes 
koordinācijas grupu Komisijai jābūt 
tiesīgai nosūtīt darba grupu uzraudzīt gāzes 
plūsmu krīzes situācijās Savienībā un, 
apspriežoties ar iesaistītajām trešām 
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valstīm, ārpus tās un, ja krīze izveidojas dēļ 
sarežģījumiem trešās valstīs, darboties kā 
starpniecei un veicinātājai. 

Or. en

Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa (GKG) kā ekspertu struktūra, kurā pārstāvētas dažādas 
ieinteresētās personas (gāzes nozares pārstāvji, ENTSO-G, attiecīgie klienti, valstu 
kompetentās iestādes un ACER), šķiet, rada ieinteresētajām pusēm labākās iespējas rīkot 
diskusijas, pieredzes apmaiņu, kā arī oficiālas apspriedes un koordināciju. Tādēļ GKG 
jāveicina ar piegādes drošību saistīto pasākumu koordinēšana. Šajā ziņā GKG saskaņā ar šīs 
regulas noteikumiem ir regulāri jāapspriežas ar Komisiju.

Grozījums Nr. 103
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Tā kā gāzes piegāde no trešām valstīm 
ir nozīmīgs elements Kopienas drošībai 
gāzes piegādes jomā, Komisijai jāsaskaņo 
darbības attiecībā uz trešām valstīm, kopā 
ar ieguves un tranzīta valstīm izstrādājot 
noteikumus krīzes situācijas pārvarēšanai 
un nemainīgas gāzes plūsmas 
nodrošināšanai uz Kopienu. Komisijai 
jābūt tiesīgai nosūtīt darba grupu uzraudzīt 
gāzes plūsmu krīzes situācijās Kopienā un, 
apspriežoties ar iesaistītajām trešām 
valstīm, ārpus tās un, ja krīze izveidojas dēļ 
sarežģījumiem trešās valstīs, darboties kā 
starpniecei un veicinātājai. 

(30) Tā kā gāzes piegāde no trešām valstīm 
ir nozīmīgs elements Savienības drošībai 
gāzes piegādes jomā Eiropas Savienības 
mēroga ārkārtas situācijā, Komisijai pēc 
apspriešanās ar Gāzes koordinācijas 
grupu jāsaskaņo darbības attiecībā uz 
trešām valstīm, kopā ar ieguves un tranzīta 
valstīm izstrādājot noteikumus krīzes 
situācijas pārvarēšanai un nemainīgas 
gāzes plūsmas nodrošināšanai uz 
Savienību. Pēc apspriešanās ar Gāzes 
koordinācijas grupu Komisijai jābūt 
tiesīgai nosūtīt darba grupu uzraudzīt gāzes 
plūsmu krīzes situācijās Savienībā un, 
apspriežoties ar iesaistītajām trešām 
valstīm, ārpus tās un, ja krīze izveidojas dēļ 
sarežģījumiem trešās valstīs, darboties kā 
starpniecei un veicinātājai.

Or. en
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Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa (GKG) kā ekspertu struktūra, kurā pārstāvētas dažādas 
ieinteresētās personas (gāzes nozares pārstāvji, ENTSO-G, attiecīgie klienti, valstu 
kompetentās iestādes un ACER), šķiet, rada ieinteresētajām pusēm labākās iespējas rīkot 
diskusijas, pieredzes apmaiņu, kā arī oficiālas apspriedes un koordināciju. Tādēļ GKG 
jāveicina ar piegādes drošību saistīto pasākumu koordinēšana. Šajā ziņā GKG saskaņā ar šīs 
regulas noteikumiem ir regulāri jāapspriežas ar Komisiju.

Grozījums Nr. 104
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Tā kā gāzes piegāde no trešām valstīm 
ir nozīmīgs elements Kopienas drošībai 
gāzes piegādes jomā, Komisijai jāsaskaņo 
darbības attiecībā uz trešām valstīm, kopā 
ar ieguves un tranzīta valstīm izstrādājot 
noteikumus krīzes situācijas pārvarēšanai 
un nemainīgas gāzes plūsmas 
nodrošināšanai uz Kopienu. Komisijai 
jābūt tiesīgai nosūtīt darba grupu uzraudzīt 
gāzes plūsmu krīzes situācijās Kopienā un, 
apspriežoties ar iesaistītajām trešām 
valstīm, ārpus tās un, ja krīze izveidojas dēļ 
sarežģījumiem trešās valstīs, darboties kā 
starpniecei un veicinātājai. 

(30) Tā kā gāzes piegāde no trešām valstīm 
ir nozīmīgs elements Savienības drošībai 
gāzes piegādes jomā Eiropas Savienības 
mēroga ārkārtas situācijā, Komisijai pēc 
apspriešanās ar Gāzes koordinācijas 
grupu jāsaskaņo darbības attiecībā uz 
trešām valstīm, kopā ar ieguves un tranzīta 
valstīm izstrādājot noteikumus krīzes 
situācijas pārvarēšanai un nemainīgas 
gāzes plūsmas nodrošināšanai uz 
Savienību. Pēc apspriešanās ar Gāzes 
koordinācijas grupu Komisijai jābūt 
tiesīgai nosūtīt darba grupu uzraudzīt gāzes 
plūsmu krīzes situācijās Savienībā un, 
apspriežoties ar iesaistītajām trešām 
valstīm, ārpus tās un, ja krīze izveidojas dēļ 
sarežģījumiem trešās valstīs, darboties kā 
starpniecei un veicinātājai.

Or. en

Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa (GKG) kā ekspertu struktūra, kurā pārstāvētas dažādas 
ieinteresētās personas (gāzes nozares pārstāvji, ENTSO-G, attiecīgie klienti, valstu 
kompetentās iestādes un ACER), šķiet, rada ieinteresētajām pusēm labākās iespējas rīkot 
diskusijas, pieredzes apmaiņu, kā arī oficiālas apspriedes un koordināciju. Tādēļ GKG 
jāveicina ar piegādes drošību saistīto pasākumu koordinēšana. Šajā ziņā GKG saskaņā ar šīs 
regulas noteikumiem ir regulāri jāapspriežas ar Komisiju.
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Grozījums Nr. 105
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Tā kā gāzes piegāde no trešām valstīm 
ir nozīmīgs elements Kopienas drošībai 
gāzes piegādes jomā, Komisijai jāsaskaņo 
darbības attiecībā uz trešām valstīm, kopā 
ar ieguves un tranzīta valstīm izstrādājot 
noteikumus krīzes situācijas pārvarēšanai 
un nemainīgas gāzes plūsmas 
nodrošināšanai uz Kopienu. Komisijai 
jābūt tiesīgai nosūtīt darba grupu uzraudzīt 
gāzes plūsmu krīzes situācijās Kopienā un, 
apspriežoties ar iesaistītajām trešām 
valstīm, ārpus tās un, ja krīze izveidojas dēļ 
sarežģījumiem trešās valstīs, darboties kā 
starpniecei un veicinātājai. 

(30) Tā kā gāzes piegāde no trešām valstīm 
ir nozīmīgs elements Savienības drošībai 
gāzes piegādes jomā Eiropas Savienības 
mēroga ārkārtas situācijā, Komisijai pēc 
apspriešanās ar Gāzes koordinācijas 
grupu jāsaskaņo darbības attiecībā uz 
trešām valstīm, kopā ar ieguves un tranzīta 
valstīm izstrādājot noteikumus krīzes 
situācijas pārvarēšanai un nemainīgas 
gāzes plūsmas nodrošināšanai uz 
Savienību. Pēc apspriešanās ar Gāzes 
koordinācijas grupu Komisijai jābūt 
tiesīgai nosūtīt darba grupu uzraudzīt gāzes
plūsmu krīzes situācijās Savienībā un, 
apspriežoties ar iesaistītajām trešām 
valstīm, ārpus tās un, ja krīze izveidojas dēļ 
sarežģījumiem trešās valstīs, darboties kā 
starpniecei un veicinātājai.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Christian Ehler, Markus Pieper

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Tā kā gāzes piegāde no trešām valstīm 
ir nozīmīgs elements Kopienas drošībai 
gāzes piegādes jomā, Komisijai jāsaskaņo 
darbības attiecībā uz trešām valstīm, kopā 
ar ieguves un tranzīta valstīm izstrādājot 
noteikumus krīzes situācijas pārvarēšanai 
un nemainīgas gāzes plūsmas 

(30) Tā kā gāzes piegāde no trešām valstīm 
ir nozīmīgs elements Savienības drošībai 
gāzes piegādes jomā, Komisijai jāsaskaņo 
darbības ārkārtas situācijās attiecībā uz 
trešām valstīm, kopā ar ieguves un tranzīta 
valstīm izstrādājot noteikumus krīzes 
situācijas pārvarēšanai un nemainīgas 
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nodrošināšanai uz Kopienu. Komisijai 
jābūt tiesīgai nosūtīt darba grupu uzraudzīt 
gāzes plūsmu krīzes situācijās Kopienā un, 
apspriežoties ar iesaistītajām trešām 
valstīm, ārpus tās un, ja krīze izveidojas dēļ 
sarežģījumiem trešās valstīs, darboties kā 
starpniecei un veicinātājai. 

gāzes plūsmas nodrošināšanai uz 
Savienību. Komisijai jābūt tiesīgai prasīt, 
lai tiek nosūtīta darba grupa uzraudzīt 
gāzes plūsmu krīzes situācijās Kopienā un, 
apspriežoties ar iesaistītajām trešām 
valstīm, ārpus tās un, ja krīze izveidojas dēļ 
sarežģījumiem trešās valstīs, darboties kā 
starpniecei un veicinātājai ar Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieka un Eiropas 
Savienības augstā pārstāvja starpniecību.

Or. en

Pamatojums

Regulas katrā īstenošanas posmā ir jāpiesaista Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un augstais 
pārstāvis, kā arī enerģētikas komisārs. Viņam jo īpaši jābūt atbildīgam par starpniecību un 
sarunām dalībvalstu vārdā ar trešām valstīm un ražotāju pārstāvjiem krīzes situācijā. 
Enerģētikas ministrs ir jo īpaši atbildīgs par to, kā darbojas Gāzes koordinēšanas grupa, ar 
kuru obligāti jāpaspriežas krīzes situācijās.

Grozījums Nr. 107
Takis Hadjigeorgiou

Regulas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30α) aicina Komisiju izstrādāt 
priekšlikumu, ar kuru efektīvi aizsargā 
patērētājus, to izmantojot kā preventīvu 
līdzekli pret iesaistīto uzņēmumu 
vienošanos par cenu. 

Or. el
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Grozījums Nr. 108
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) līgumos par gāzes piegādi no trešām 
valstīm nevar paredzēt noteikumus, ar 
kuriem pārkāpj ES iekšējā tirgus 
noteikumus, jo īpaši noteikumus par 
reeksportu vai arī klauzulas, kurām ir 
līdzīga ietekme kā klauzulai par 
aizliegumu pārdot tālāk piegādāto gāzi. 

Or. en

Grozījums Nr. 109
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał 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, garantējot
pareizu un nepārtrauktu iekšējā gāzes 
tirgus darbību un ieviešot ārkārtas 
pasākumus, kas īstenojami gadījumos, 
kad tirgus vairs nevar nodrošināt 
pieprasīto gāzes daudzumu, dalībvalstīm 
solidāri paredzot pienākumu skaidru 
definīciju un noteikšanu un atbildes 
pasākumu saskaņošanu dalībvalstu un 
Savienības mērogā attiecībā uz 
preventīviem pasākumiem un 
pretpasākumiem saistībā ar konkrētiem 
piegādes traucējumiem vai šādu 
traucējumu nopietnu un ticamu 
iespējamību.

Or. en
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Pamatojums

Aktuāliem piegādes traucējumiem nevajadzētu būt vienīgajam iemeslam, lai rīkotos. Rīkoties 
vajadzētu arī šādu traucējumu nopietnas un ticamas iespējamības gadījumā. Regulā būtu 
jāuzsver solidāra rīcība saskaņā ar Eiropadomes 2009. gada marta sanāksmes secinājumiem 
un Lisabonas līguma 176.a pantu. Solidaritāte ir būtiski svarīga kopējas ES enerģētikas 
politikas izveidei un tā politiskā līmenī jāizstrādā gan iekšēji, gan ārēji, veidojot dialogu ar 
trešām valstīm krīzes situācijās un citā laikā;

Grozījums Nr. 110
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā ir noteikti pasākumi gāzes 
piegādes drošības aizsardzībai, lai 
garantētu pareizu un nepārtrauktu iekšējā 
gāzes tirgus darbību, paredzot pienākumu 
skaidru definīciju un noteikšanu un atbildes 
pasākumu saskaņošanu dalībvalstu un 
Kopienas mērogā attiecībā uz preventīviem 
pasākumiem un pretpasākumiem saistībā ar 
konkrētiem piegādes traucējumiem.

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

Or. en

Grozījums Nr. 111
Takis Hadjigeorgiou

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā ir noteikti pasākumi gāzes 
piegādes drošības aizsardzībai, lai 

Šajā regulā ir noteikti pasākumi gāzes 
piegādes drošības aizsardzībai, lai 
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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. 

garantētu pareizu un nepārtrauktu iekšējā 
gāzes tirgus darbību, kā kritēriju vienmēr 
izmantojot patērētājiem sniegto labumu 
un paredzot pienākumu skaidru definīciju 
un noteikšanu un atbildes pasākumu 
saskaņošanu dalībvalstu un Kopienas 
mērogā, izmantojot pārredzamas 
procedūras, attiecībā uz preventīviem 
pasākumiem un pretpasākumiem saistībā ar 
konkrētiem piegādes traucējumiem. 

Or. el

Grozījums Nr. 112
Werner Langen

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 atbildes 
pasākumu saskaņošanu dabasgāzes 
uzņēmumu, dalībvalstu, attiecīgo 
reģionālo sadarbības organizāciju un 
Kopienas mērogā attiecībā uz preventīviem 
pasākumiem un reaģēšanas pasākumiem
saistībā ar konkrētiem piegādes 
traucējumiem.

Or. de

Pamatojums

Statt der vorgeschlagenen zentralen Rolle der Kommission als Koordinator im Krisenfall, 
sollte ein mehrstufiger bottom-up Ansatz (1. Industrie 2. Mitgliedstaaten 3. regionale 
Kooperationen 4. im äußersten Notfall die EU) mit stärkerer Unternehmensbeteiligung 
gewählt werden. Letztendlich Handelnde werden bei einer Versorgungsstörung die 
Erdgasunternehmen sein, da bei diesen Transportkapazitäten, Gasmengen und Kenntnisse 
über Verbrauchsmengen vorhanden sind. Ein solcher Ansatz ist effizienter, weniger 
bürokratisch und sorgt für die Wahrung des Subsidiaritätsprinzips.
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Grozījums Nr. 113
Fiorello Provera, Lara Comi

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 atbildes 
pasākumu saskaņošanu dabasgāzes 
uzņēmumu, dalībvalstu un Savienības
mērogā attiecībā uz preventīviem 
pasākumiem un reaģēšanas pasākumiem
saistībā ar konkrētiem piegādes 
traucējumiem. 

Or. en

Pamatojums

Triju līmeņu pieeja, kas noteikta Direktīvā 2004/67/EK, lai garantētu piegādes drošību (I: 
uzņēmumi; II: dalībvalstis; III: Komisija), vairs netiek skaidri atspoguļota regulas projektā. 
Šis princips regulas projektā būtu jāatjauno.

Grozījums Nr. 114
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā punktā paredzētie pasākumi tiek 
piemēroti tikai akūtas krīzes situācijās, 
attiecībā uz kurām dalībvalstīm jāizstrādā 
pienācīga valsts struktūra gāzes piegādes 
nodrošināšanai.

Or. en
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Pamatojums

Eiropas Komisijai ir jānosaka minimālās vispārējas prasības ES līmenī, ļaujot dalībvalstīm 
izstrādāt pienācīgas valsts struktūras, ņemot vērā katras valsts specifiku un pašreizējo 
situāciju. Piegādes drošības jautājumi tiešām jārisina reģionālā līmenī, lai nodrošinātu 
atbilstību enerģētikas tirgus liberalizēšanas trešās paketes prasībām.

Grozījums Nr. 115
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
2. pants – 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 ir pieslēgti 
gāzes sadales tīklam;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums jāskata kopā ar 5. panta un 8. panta grozījumiem. Jēdziens “aizsargātie 
patērētāji” ir tieši saistīts ar visu dalībvalstu saistībām atbilstīgi solidaritātes principam. 
Nosakot plašu definīciju, pastāv risks, ka tiek traucēta iekšējā tirgus darbība un uzņēmumi 
situāciju izmanto negodīgi,  tādēļ ka vienā valstī daudzas nozares ir noteiktas par 
aizsargātiem patērētājiem, bet citā — tikai mājsaimniecības. Ir nepieciešama vienota 
definīcija. Tomēr, ja dalībvalsts var veikt vairāk pasākumu citās nozarēs, tai jādod šāda 
iespēja (sk. 5. panta un 8. panta grozījumus).

Grozījums Nr. 116
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

gāzes sadales tīklam;

Or. en

Pamatojums

Aizsargāto patērētāju definīcijai jābūt pēc iespējas skaidrai un ierobežotai. Ja tiks noteikta 
pārāk plaša aizsargāto patērētāju kategorija, tas nepalīdzēs ne piegādes drošības jomā, ne 
patērētājiem.

Grozījums Nr. 117
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
2. pants – 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;

Or. en

Pamatojums

Ir skaidrs, ka mājsaimniecības kā patērētāji ir jāaizsargā, taču jautājums par aizsargāto 
patērētāju kategorijas paplašināšanu ES līmenī ir ļoti sarežģīts un delikāts jautājums, kas 
prasa rūpīgu ietekmes novērtēšanu. Turklāt aizsargāto patērētāju kategorijas paplašināšanai 
joprojām vajadzētu būt dalībvalstu kompetencei, jo, ņemot vērā valstu īpatnības, jo īpaši 
izmantotos enerģijas veidus un ar tiem saistīto gāzes nozīmi, būtu jānovērtē, vai šī 
paplašināšana ir attaisnojama un piemērota. Tādēļ ES līmenī noteikto obligāto aizsardzību, 
kas paredzēta mājsaimniecībām, nevajadzētu attiecināt uz citiem patērētājiem.
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Grozījums Nr. 118
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
2. pants – 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 ir pieslēgti 
gāzes sadales tīklam. Attiecīgā dalībvalsts 
var izlemt, ka tie var būt ierobežots skaits 
papildu patērētāju, jo īpaši tie, kuri sniedz 
sabiedrībai būtiski svarīgus 
pakalpojumus; taču jebkurā gadījumā 
šāds definīcijas paplašinājums nedrīkst 
būt pretrunā Eiropas vai reģionālās 
solidaritātes principiem attiecībā uz 
valstīm, kurām ir piegādes problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Werner Langen

Regulas priekšlikums
2. pants – 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;

Or. de

Pamatojums

Kopienas noteikumi jāpielāgo tiem patērētājiem, kuriem piegādes traucējumu gadījumā 
nebūtu citas iespējas un kuru pamatvajadzību nodrošināšana ir atkarīga no gāzes piegādēm. 
„Aizsargāto patērētāju” definīcijas paplašināšana pazeminātu piegādes standartu mērķi, tā 
pieļaujot ar pieprasījumu saistītu pasākumu iekļaušanu preventīvās darbībās un ārkārtas 
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plānos. Pārāk plaša definīcija aizsargmehānismus padarītu neefektīvus un ierobežotu ar 
pieprasījumu saistītu pasākumu darbības jomu.

Grozījums Nr. 120
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
2. pants – 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  skolas, slimnīcas un citas iestādes, kas 
nodrošina ārkārtas pasākumus vai 
publiskos pakalpojumus medicīnas, 
sociālajā un izglītības jomā, kā arī 
uzņēmumi, kas sabiedrībai nodrošina 
pamatpārtikas produktus, ar nosacījumu, 
ka tie jau ir pieslēgti gāzes sadales tīklam;

Or. ro

Pamatojums

Gāzes piegāde mājsaimniecībām, slimnīcām un citiem aizsargātajiem patērētājiem jāturpina 
arī krīzes laikā.

Grozījums Nr. 121
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
2. pants – 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 

(1) „aizsargātie patērētāji” ir visi 
mājsaimniecības patērētāji, kas ir pieslēgti 
gāzes sadales tīklam, un, ja attiecīgā 
dalībvalsts tā izlemj, tie var būt arī 
patērētāji, kuriem gāze ir nepieciešama, 
lai sniegtu būtiskus sabiedriskos 
pakalpojumus, piemēram, mazie un 
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pieslēgti gāzes sadales tīklam; vidējie uzņēmumi, skolas vai slimnīcas;

Or. en

Grozījums Nr. 122
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
2. pants – 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 klienti, 
kas ir pieslēgti gāzes tīklam, un par to
izlemj attiecīgā dalībvalsts, ņemot vērā 
enerģētikas tirgus specifiskās īpatnības un 
ievērojot noteiktos kritērijus;

Or. en

Pamatojums

Aizsargāto patērētāju definīcijā jāparedz notiekta elastība dalībvalstīm, lai tās atbilstoši 
paredzētajiem kritērijiem varētu pielāgoties apstākļiem valstī. Piemēram, Spānijā, gāzes 
kurināmajam ir būtiska nozīme, un Spānijas gāzes sistēma ir izstrādāta tā, lai iegūto siltumu 
varētu uzglabāt, kas savukārt ir būtiski svarīgs priekšnosacījums, lai izstrādātu un integrētu 
atjaunojamos energoresursus.

Grozījums Nr. 123
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
2. pants – 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 

(1) „aizsargātie patērētāji” ir visi 
mājsaimniecības patērētāji, kas ir pieslēgti 
gāzes sadales tīklam, un spēkstacijas, 
koģenerācijas centrāles un centralizētās 
apkures sistēmas, kas nodrošina 
garantētās piegādes, un, ja attiecīgā 
dalībvalsts tā izlemj, tie var būt arī mazie 
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pieslēgti gāzes sadales tīklam; un vidējie uzņēmumi, skolas un slimnīcas 
ar nosacījumu, ka tie ir pieslēgti gāzes 
sadales tīklam;

Or. de

Pamatojums

Siltuma un elektroenerģijas nodrošināšana, saglabājot pamatpakalpojumus patērētājiem, tiek 
garantēta, ņemot vērā attiecīgās ražošanas vienības.

Grozījums Nr. 124
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
2. pants – 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 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 ir pieslēgti gāzes 
sadales tīklam, kā arī gāzes 
termoelektrostacijas, ja tās ir obligāti 
nepieciešamas, lai piegādātu 
elektroenerģiju minētajiem patērētājiem;

Or. it

Pamatojums

Jāpievieno atsauce uz gāzes termoelektrostacijām, lai nodrošinātu, ka nerodas paradoksāla 
situācija, kad aizsargātie patērētāji saņem gāzes piegādes, bet nesaņem elektroenerģiju. 
Jāsvītro vārds „jau", jo Regulai jāattiecas ne tikai uz patērētājiem, kuri ir pieslēgti gāzes 
sadales tīklam, kad regula stājas spējā, bet arī tiem, kuri ir pieslēgti tīklam krīzes situācijā.
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Grozījums Nr. 125
Takis Hadjigeorgiou

Regulas priekšlikums
2. pants – 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, mazie un 
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

Grozījums Nr. 126
András Gyürk

Regulas priekšlikums
2. pants – 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 mazie un vidējie uzņēmumi un valsts 
iestādes ar nosacījumu, ka tie jau ir 
pieslēgti gāzes sadales tīklam;

Or. hu

Pamatojums

Būtu pareizi noteikt aizsardzību jebkurai valsts iestādei.
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Grozījums Nr. 127
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
2. pants – 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:

a) mazie un vidējie uzņēmumi, skolas un 
slimnīcas ar nosacījumu, ka tie jau ir 
pieslēgti gāzes sadales tīklam, un 

b) ierobežots skaits termoelektrostaciju, 
kuras nosaka kompetentā iestāde, 
pamatojoties uz dalībvalsts vajadzībām, lai 
gāzes piegādes traucējumu gadījumā 
izvairītos no elektroenerģijas piegādes 
pārtraukumiem patērētājiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 128
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
2. pants – 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) Ar jēdzienu „kompetentā iestāde” 
vienmēr ir domāta valsts regulatīvā iestāde. 
Tas neskar valdības izstrādātās vispārējās 
politikas vadlīnijas, kas nav saistītas ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 13. jūlija Direktīvas 
2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu1

41. pantā minētajiem regulatīvās iestādes 
pienākumiem un pilnvarām un
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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.
_______________________
1 OV L 211, 14.8.2009., 94. lpp.

Or. en

Pamatojums

The national regulatory authorities should be the competent authorities in the MS as they are 
already set up for the energy market, are independent and have the necessary knowledge to 
deal with the issues at stake. However, the final responsibility still lies with the MS 
Government which will have to bear the political responsibility, which is in line with the 
wording of Art. 39(4) (b)(ii) of the above mentioned Directive 2009/73/EC. National entities 
could be governmental authorities, system operators as established under Article 1 last 
subparagraph of the Gas Regulation No. 715/2009.

Grozījums Nr. 129
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
2. pants – 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 iestāde, kas ir atbildīga 
par gāzes piegādes drošību un /vai valsts 
regulatīvā iestāde. 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. Valsts iestādei ir 
jāsaglabā vadošā loma.

Or. de

Pamatojums

Gāzes piegādes saglabāšana krīzes situācijā ir valsts galvenais uzdevums. Jebkurā gadījumā 
iestādei nedrīkst piešķirt pilnvaras, kas kaitē piegādes drošībai.
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Grozījums Nr. 130
Takis Hadjigeorgiou

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

Grozījums Nr. 131
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gāzes piegādes drošība ir dabasgāzes 
uzņēmumu, dalībvalstu kompetento 
iestāžu, rūpniecisko gāzes patērētāju un 
Komisijas uzdevums to attiecīgās 
atbildības jomā. Tam ir vajadzīga cieša 
minēto dalībnieku sadarbība. 

1. Gāzes piegādes drošība ir dabasgāzes 
uzņēmumu, kompetento iestāžu, 
dalībvalstu, rūpniecisko gāzes patērētāju 
un Komisijas, kā arī dažos gadījumos citu 
patērētāju, kas nav aizsargātie patērētāji,
uzdevums to attiecīgās atbildības jomā. 
Tam ir vajadzīga cieša minēto dalībnieku 
sadarbība.

Or. en

Pamatojums

Triju līmeņu pieeja, kas noteikta Direktīvā 2004/67/EK, lai garantētu piegādes drošību (I —
uzņēmumi; II — dalībvalstis; III — Komisija), vairs netiek skaidri atspoguļota regulas 
projektā. Šis princips regulas projektā būtu jāatjauno.
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Grozījums Nr. 132
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gāzes piegādes drošība ir dabasgāzes 
uzņēmumu, dalībvalstu kompetento
iestāžu, rūpniecisko gāzes patērētāju un 
Komisijas uzdevums to attiecīgās 
atbildības jomā. Tam ir vajadzīga cieša 
minēto dalībnieku sadarbība. 

1. Gāzes piegādes drošība ir galvenokārt
dabasgāzes uzņēmumu uzdevums.
Dalībvalstu kompetentās iestādes un 
Komisija atbalsta dabasgāzes uzņēmumus
to attiecīgās atbildības jomā. Tam ir 
vajadzīga cieša minēto dalībnieku 
sadarbība.

Or. en

Pamatojums

Triju līmeņu pieeja, kas noteikta Direktīvā 2004/67/EK, lai garantētu piegādes drošību (I —
uzņēmumi; II — dalībvalstis; III — Komisija), vairs netiek skaidri atspoguļota regulas 
projektā. Šis princips regulas projektā būtu jāatjauno.

Grozījums Nr. 133
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gāzes piegādes drošība ir dabasgāzes 
uzņēmumu, dalībvalstu kompetento 
iestāžu, rūpniecisko gāzes patērētāju un 
Komisijas uzdevums to attiecīgās 
atbildības jomā. Tam ir vajadzīga cieša 
minēto dalībnieku sadarbība. 

1. Gāzes piegādes drošība ir dabasgāzes
uzņēmumu, dalībvalstu kompetento iestāžu 
un Komisijas uzdevums to attiecīgās 
atbildības jomā. Tam ir vajadzīga cieša 
minēto dalībnieku sadarbība.

Or. en
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Grozījums Nr. 134
Arturs Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gāzes piegādes drošība ir dabasgāzes 
uzņēmumu, dalībvalstu kompetento 
iestāžu, rūpniecisko gāzes patērētāju un 
Komisijas uzdevums to attiecīgās 
atbildības jomā. Tam ir vajadzīga cieša 
minēto dalībnieku sadarbība. 

1. Gāzes piegādes drošība un iekšējā tirgus 
pienācīga darbība ir dabasgāzes 
uzņēmumu, dalībvalstu kompetento 
iestāžu, rūpniecisko gāzes patērētāju un 
Komisijas uzdevums to attiecīgās 
atbildības jomā. Tam ir vajadzīga cieša 
minēto dalībnieku sadarbība.

Or. en

Pamatojums

Iekšējā tirgus pienācīga darbība ir priekšnosacījums gāzes piegādes drošībai.

Grozījums Nr. 135
Werner Langen

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gāzes piegādes drošība ir dabasgāzes 
uzņēmumu, dalībvalstu kompetento 
iestāžu, rūpniecisko gāzes patērētāju un 
Komisijas uzdevums to attiecīgās 
atbildības jomā. Tam ir vajadzīga cieša 
minēto dalībnieku sadarbība. 

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

Or. de

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt atbildes reakciju uz krīzi saskaņā ar daudzpakāpju 
augšupvērstu pieeju (1. nozare, 2. dalībvalstis, 3. reģionālās sadarbības iestādes, 4. ES kā 
pēdējais posms, ja vajadzīgs ārkārtas situācijā). Piegādes traucējumu gadījumā rīkosies 
dabasgāzes uzņēmumi, jo tieši viņiem ir transporta jauda, gāze un informācija par patērēto 
apjomu. Šī pieeja ir efektīvāka un mazāk birokrātiska un tā nodrošinās subsidiaritātes 
principa ievērošanu.

Grozījums Nr. 136
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts izraugās kompetento 
iestādi, kas ir atbildīga par šajā regulā 
paredzēto gāzes piegādes drošības 
pasākumu īstenošanu. Šie pasākumi ietver 
riska novērtēšanu, ko veic ik pēc diviem 
gadiem, preventīvas rīcības plānu un 
ārkārtas rīcības plānu izveidi un 
nepārtrauktu gāzes piegādes drošības 
uzraudzību valsts mērogā. Kompetentās 
iestādes savstarpēji sadarbojas, lai 
nepieļautu piegādes traucējumus un 
mazinātu kaitējumus piegādes traucējumu 
gadījumā.

2. Katra dalībvalsts pārredzamā veidā
izraugās neatkarīgu kompetento iestādi, 
kas ir atbildīga par gāzes piegādes drošības 
pasākumu īstenošanu saskaņā ar šīs 
regulas noteikumiem. Šie pasākumi ietver 
riska un ietekmes, tostarp ģeopolitisko 
risku, novērtēšanu, ko veic ik pēc diviem 
gadiem, preventīvas rīcības plānu un 
ārkārtas rīcības plānu izveidi un 
nepārtrauktu gāzes piegādes drošības 
uzraudzību valsts mērogā. Kompetentās 
iestādes savstarpēji sadarbojas, lai 
nepieļautu piegādes traucējumus un 
mazinātu kaitējumus piegādes traucējumu 
gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Izstrādājamā regulā galvenā uzmanība jāpievērš prasībai, lai dalībvalstis veic rūpīgu riska 
un ietekmes novērtējumu un analizē situāciju, pamatojoties uz pareizu un vienotu metodiku, 
attiecīgos gadījumos ņemot vērā specifiskus apstākļus dalībvalstīs un to īpatnības. 
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Pamatojoties uz riska un ietekmes novērtējuma rezultātiem, izstrādā preventīvas un ārkārtas 
rīcības plānus un pārbauda to lietderību. Līdzīgus plānus var izstrādāt arī reģionālā līmenī.

Grozījums Nr. 137
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts izraugās kompetento 
iestādi, kas ir atbildīga par šajā regulā 
paredzēto gāzes piegādes drošības 
pasākumu īstenošanu. Šie pasākumi ietver 
riska novērtēšanu, ko veic ik pēc diviem 
gadiem, preventīvas rīcības plānu un 
ārkārtas rīcības plānu izveidi un 
nepārtrauktu gāzes piegādes drošības 
uzraudzību valsts mērogā. Kompetentās 
iestādes savstarpēji sadarbojas, lai 
nepieļautu piegādes traucējumus un 
mazinātu kaitējumus piegādes traucējumu 
gadījumā.

2. Katra dalībvalsts pārredzamā veidā
izraugās kompetento iestādi, kas nav 
saistīta ar tirgus dalībniekiem un kas ir 
atbildīga par šajā regulā paredzēto gāzes 
piegādes drošības pasākumu īstenošanu. 
Šie pasākumi ietver riska novērtēšanu, ko 
veic ik pēc diviem gadiem, preventīvas 
rīcības plānu un ārkārtas rīcības plānu 
izveidi un nepārtrauktu gāzes piegādes 
drošības uzraudzību valsts mērogā. 
Kompetentās iestādes savstarpēji 
sadarbojas, lai nepieļautu piegādes 
traucējumus un mazinātu kaitējumus 
piegādes traucējumu gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Vairākās dalībvalstīs uzskata, ka ES gāzes piegāde ir valsts kompetence. Tādēļ arī turpmāk 
jārada iespēja uzticēt gāzes piegādes pārvaldību un kontroli valsts dienestiem, nevis šos 
pienākumus deleģēt kādai dalībvalsts ad hoc iestādei.

Grozījums Nr. 138
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts izraugās kompetento 
iestādi, kas ir atbildīga par šajā regulā 
paredzēto gāzes piegādes drošības 

2. Katra dalībvalsts izraugās kompetento 
iestādi, kas ir atbildīga par gāzes piegādes 
drošības pasākumu īstenošanu saskaņā ar 
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pasākumu īstenošanu. Šie pasākumi ietver 
riska novērtēšanu, ko veic ik pēc diviem 
gadiem, preventīvas rīcības plānu un 
ārkārtas rīcības plānu izveidi un 
nepārtrauktu gāzes piegādes drošības 
uzraudzību valsts mērogā. Kompetentās 
iestādes savstarpēji sadarbojas, lai 
nepieļautu piegādes traucējumus un 
mazinātu kaitējumus piegādes traucējumu 
gadījumā.

šīs regulas noteikumiem. Šie pasākumi 
ietver riska un ietekmes novērtēšanu, ko 
veic ik pēc diviem gadiem, preventīvas 
rīcības plānu un ārkārtas rīcības plānu 
izveidi un nepārtrauktu gāzes piegādes 
drošības uzraudzību valsts mērogā. 
Kompetentās iestādes savstarpēji 
sadarbojas, lai nepieļautu piegādes 
traucējumus un mazinātu kaitējumus 
piegādes traucējumu gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Galvenā uzmanība regulā būtu jāpievērš nevis obligātu ES standartu noteikšanai, bet gan 
dalībvalstu pienākumam veikt rūpīgu riska un ietekmes novērtējumu, pamatojoties uz pareizu 
un vienotu metodiku un vajadzības gadījumā ņemot vērā īpašos valsts apstākļus un īpatnības. 
Pamatojoties uz riska un ietekmes novērtējuma rezultātiem, izstrādā preventīvas un ārkārtas 
rīcības plānus un pārbauda to lietderību. Līdzīgus plānus var izstrādāt arī reģionālā līmenī.

Grozījums Nr. 139
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts izraugās kompetento 
iestādi, kas ir atbildīga par šajā regulā 
paredzēto gāzes piegādes drošības 
pasākumu īstenošanu. Šie pasākumi ietver 
riska novērtēšanu, ko veic ik pēc diviem 
gadiem, preventīvas rīcības plānu un 
ārkārtas rīcības plānu izveidi un 
nepārtrauktu gāzes piegādes drošības 
uzraudzību valsts mērogā. Kompetentās 
iestādes savstarpēji sadarbojas, lai 
nepieļautu piegādes traucējumus un 
mazinātu kaitējumus piegādes traucējumu 
gadījumā.

2. Kompetentā iestāde ir atbildīga par šajā 
regulā paredzēto gāzes piegādes drošības 
pasākumu īstenošanu. Šie pasākumi ietver 
riska novērtēšanu, ko veic ik pēc diviem 
gadiem, preventīvas rīcības plānu un 
ārkārtas rīcības plānu izveidi un 
nepārtrauktu gāzes piegādes drošības 
uzraudzību valsts mērogā. Kompetentās 
iestādes savstarpēji sadarbojas, lai 
nepieļautu piegādes traucējumus un 
mazinātu kaitējumus piegādes traucējumu 
gadījumā.

Or. en
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Pamatojums

Grozījums saistībā ar 2. panta 2. punkta grozījumu. Tā kā valsts regulatīvo iestāžu definīcijā 
teikts, ka tā ir kompetentā iestāde, 3. panta 2. punktā jāsvītro noteikums, ka dalībvalsts 
izraugās kompetento iestādi.

Grozījums Nr. 140
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņā ar šīs regulas noteikumiem 
un ņemot vērā Līguma 176.a pantu, 
Komisija un dalībvalstis pastiprina trešo 
valstu gāzes piegāžu drošības uzraudzību 
un ierosina specifiskus ārkārtas 
pasākumus gāzes piegādes traucējumu 
gadījumā.  Komisija koordinē strīdu 
izšķiršanas sistēmas ar trešām valstīm un 
pastiprina dialogu enerģētikas jomā, 
tostarp ievērojot Enerģētikas hartas un 
Enerģētikas kopienas prasības.

Or. nl

Grozījums Nr. 141
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Regulas 2. punktā minētā atbildība 
neskar dalībvalstu atbildību izsludināt 
ārkārtas situāciju saskaņā ar 9. panta 
2. punkta 3. apakšpunktu vai ārkārtas 
situācijā īstenot ārkārtas pasākumus 
saskaņā ar ārkārtas plānu, kas izstrādāts 
atbilstoši 9. pantam. 
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Or. en

Pamatojums

Kompetentā iestāde, proti, valsts regulatīvā iestāde, ir atbildīga par lielākās daļas šajā 
regulā minēto uzdevumu veikšanu. Tomēr politiskā atbildība par ārkārtas stāvokļa 
izsludināšanu un ārkārtas pasākumu īstenošanu atbilstoši ārkārtas plānam krīzes situācijā ir 
kompetentajai ministrijai vai dalībvalsts valdībai.

Grozījums Nr. 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Komisija ar Gāzes koordinācijas grupas 
starpniecību nodrošina kompetento iestāžu 
Savienības mēroga darbības saskaņošanu, 
jo īpaši Savienības mēroga ārkārtas 
situācijā.

Or. en

Pamatojums

Komisijas pilnvaras izmantojamas, lai panāktu augstāko rīcības efektivitāti, taču neietekmējot 
dalībvalstu iespējas noteikt piemērotākos pasākumus, kas atbilst šo valstu konkrētajai 
situācijai. Jāizvairās no konkurences kropļojumiem, kā arī no dalībvalstu un Eiropas 
uzņēmumu projektu un infrastruktūras iniciatīvu ierobežojumiem. Visbeidzot, pilnībā jāatzīst 
Gāzes koordinācijas grupas nozīme.

Grozījums Nr. 143
Patrizia Toia, Anni Podimata

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Komisija ar Gāzes koordinācijas grupas 
starpniecību nodrošina kompetento iestāžu 
Savienības mēroga darbības saskaņošanu, 
jo īpaši Savienības mēroga ārkārtas 
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situācijā.

Or. en

Pamatojums

Komisijas pilnvaras izmantojamas, lai panāktu augstāko rīcības efektivitāti, taču neietekmējot 
dalībvalstu iespējas noteikt piemērotākos pasākumus, kas atbilst šo valstu konkrētajai 
situācijai. Jāizvairās no konkurences kropļojumiem, kā arī no dalībvalstu un Eiropas 
uzņēmumu projektu un infrastruktūras iniciatīvu ierobežojumiem. Visbeidzot, pilnībā jāatzīst 
Gāzes koordinācijas grupas nozīme.

Grozījums Nr. 144
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Komisija ar Gāzes koordinācijas grupas 
starpniecību nodrošina kompetento iestāžu 
Savienības mēroga darbības saskaņošanu, 
jo īpaši Savienības mēroga ārkārtas 
situācijā.

Or. en

Pamatojums

Komisijas pilnvaras izmantojamas, lai panāktu augstāko rīcības efektivitāti, taču neietekmējot 
dalībvalstu iespējas noteikt piemērotākos pasākumus, kas atbilst šo valstu konkrētajai 
situācijai. Jāizvairās no konkurences kropļojumiem, kā arī no dalībvalstu un Eiropas 
uzņēmumu projektu un infrastruktūras iniciatīvu ierobežojumiem. Visbeidzot, pilnībā jāatzīst 
Gāzes koordinācijas grupas nozīme.
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Grozījums Nr. 145
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija īsteno šajā regulā paredzētos 
pasākumus. Šie pasākumi ietver riska 
novērtēšanu, ko veic ik pēc diviem 
gadiem, nepārtrauktu gāzes piegādes 
drošības uzraudzību, kā arī preventīvas 
rīcības un ārkārtas rīcības plānu izveidi 
Savienības mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Ioan Enciu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija, īstenojot atbilstošas 
Kopienas mēroga pilnvaras, veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai pēc 
iespējas ātri praktiski īstenotu un pabeigtu 
esošos projektus, ko Eiropas Savienība 
apstiprinājusi gāzes avotu un ceļu 
dažādošanai.

Or. ro

Pamatojums

Šis grozījums ir tieši saistīts ar Nabucco projektu, kas ir vienīgais Eiropas Savienības 
projekts atbilstoši visiem šiem kritērijiem.
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Grozījums Nr. 147
Takis Hadjigeorgiou

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

Grozījums Nr. 148
Fiorello Provera, Lara Comi

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 balstīti uz riska un ietekmes 
novērtējumu, kas veikts saskaņā ar 
8. pantu, skaidri definēti, pārredzami, 
proporcionāli, nediskriminējoši, 
pārbaudāmi un nedrīkst nepamatoti kropļot 
konkurenci vai traucēt pareizai iekšējā 
tirgus darbībai.

Or. en

Pamatojums

Galvenā uzmanība regulā būtu jāpievērš nevis obligātu ES standartu noteikšanai, bet gan 
dalībvalstu pienākumam veikt rūpīgu riska un ietekmes novērtējumu, pamatojoties uz pareizu 
un vienotu metodiku un vajadzības gadījumā ņemot vērā īpašos valsts apstākļus un īpatnības. 
Pamatojoties uz riska un ietekmes novērtējuma rezultātiem, izstrādā preventīvas un ārkārtas 
rīcības plānus un pārbauda to lietderību. Līdzīgus plānus var izstrādāt arī reģionālā līmenī.
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Grozījums Nr. 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 balstīti uz riska un ietekmes 
novērtējumu, kas veikts saskaņā ar 
8. pantu, skaidri definēti, pārredzami, 
proporcionāli, nediskriminējoši, 
pārbaudāmi un nedrīkst nepamatoti kropļot 
konkurenci vai traucēt pareizai iekšējā 
tirgus darbībai.

Or. en

Pamatojums

Galvenā uzmanība regulā būtu jāpievērš nevis obligātu ES standartu noteikšanai, bet gan 
dalībvalstu pienākumam veikt rūpīgu riska un ietekmes novērtējumu, pamatojoties uz pareizu 
un vienotu metodiku un vajadzības gadījumā ņemot vērā īpašos valsts apstākļus un īpatnības. 
Pamatojoties uz riska un ietekmes novērtējuma rezultātiem, izstrādā preventīvas un ārkārtas 
rīcības plānus un pārbauda to lietderību. Līdzīgus plānus var izstrādāt arī reģionālā līmenī.

Grozījums Nr. 150
Arturs Krišjānis Kariņš

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 tiem ir jāveicina, nevis 
nepamatoti jākropļo konkurence vai 
jātraucē pareizai iekšējā tirgus darbībai.

Or. en

Pamatojums

Iekšējais tirgus un konkurence garantē drošas gāzes piegādes. 
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Grozījums Nr. 151
Claude Turmes

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 nedrīkst nepamatoti kropļot 
konkurenci vai traucēt pareizai iekšējā 
tirgus darbībai. Komisija kopā ar 
kompetento iestādi nodrošina, ka starp 
dalībvalstīm vai to dabasgāzes 
uzņēmumiem un trešām valstīm 
noslēgtajos dabasgāzes nolīgumos 
nepastāv citas klauzulas ar līdzīgu ietekmi 
kā klauzulai par aizliegumu pārdot tālāk 
piegādāto gāzi. Tas neskar konkurences 
institūciju kompetences.
Turklāt šādi pasākumi neskar arī esošos 
ES tirgus mehānismus attiecībā uz SEG 
emisijām, ja šādi mehānismi attiecas uz 
rūpniecības nozarēm.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Lai mazinātu gāzes piegādes 
traucējumu radīto krīžu ietekmi, 
dalībvalstis izstrādā kopēju stratēģiju, kas 
ļauj izmantot dažādus energoresursus un 
dažādus gāzes piegādes ceļus un avotus. 

Or. ro
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Pamatojums

Ja dalībvalstis vēlas mazināt savu atkarību no ārējiem gāzes avotiem, tām jācenšas izmantot 
ne tikai gāzi, bet arī citus energoresursus. 

Grozījums Nr. 153
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Ilgtermiņa pasākumi piegādes drošības 
aizsardzībai
Vēlākais gadu pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisija nāk klajā ar ziņojumu, 
kurā iekļauti ierosinātie regulācijas 
pasākumi, kurus varētu īstenot, lai ES 
līmenī dažādotu gāzes avotu ģeogrāfisko 
atrašanās vietu un piegādes ceļus ES.  
Šajā ziņojumā ir jāiekļauj priekšlikumi 
dažādām dalībvalstīm par darbībām un 
pasākumiem, kas veicami, lai uzlabotu 
gāzes piegādes drošību. Ziņojumā jo īpaši 
jānovērtē sašķidrinātās dabasgāzes 
iekārtu nozīme. Tam pievieno arī 
pārskatu par gāzes glabātavu ietilpību 
dažādās dalībvalstīs un par citu 
izmantojamo glabātavu ietilpību.
Ziņojumā turklāt iekļauj priekšlikumus 
ciešākai reģionālai sadarbībai, gatavojot 
reģionālus preventīvas rīcības un ārkārtas 
rīcības plānus Reģionālo sadarbību 
saistībā ar šīs regulas īstenošanu vada 
dalībvalstu kompetentās iestādes, tajā 
iesaistot dabasgāzes uzņēmumus, 
regulatīvās iestādes un rūpnieciskos 
patērētājus un cieši sadarbojoties ar 
Komisiju. Šī reģionālā sadarbība kalpo 
vispārējo Eiropas solidaritātes saistību 
atbalstam un nedrīkst būt tām pretrunā.

Or. en
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Grozījums Nr. 154
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Ilgtermiņa pasākumi piegādes drošības 

aizsardzībai
1. Vēlākais [līdz 2010. gada 
30. septembrim; 6 mēnešu laikā pēc 
stāšanās spēkā] Komisija izstrādā 
pamatus agrās brīdināšanas mehānismam 
gāzes nozarē. Veidojot šo mehānismu, tajā 
ir jāietver ES divpusēji nolīgumi ar 
trešām valstīm par kopīgu profilaktisku 
un ātru reaģēšanu, rodoties ārkārtas 
situācijai vai tās draudiem.
2. Komisija nāk klajā ar vispusīgu plānu, 
kas ietver pienācīgus stimulus, kuri 
nodrošinātu no 6. panta izrietošu saistību 
izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Ilgtermiņa pasākumi piegādes drošības 

aizsardzībai
Vēlākais gadu pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisija nāk klajā ar šādiem 
ziņojumiem:
i) ziņojumu, kurā iekļauti ierosinātie 
regulācijas pasākumi, kurus varētu 
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īstenot, lai ES līmenī dažādotu gāzes 
avotu ģeogrāfisko atrašanās vietu un 
piegādes ceļus ES. Ziņojumā jo īpaši 
novērtē sašķidrinātās dabasgāzes iekārtu 
nozīmi;
ii) ziņojumu ar priekšlikumiem samazināt 
pieprasījumu pēc gāzes piegādes un 
tranzīta valstīs, it īpaši ieviešot 
energoefektivitātes pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
1. Dalībvalstīm (12 mēnešu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā) ir jāsagatavo 
stratēģisks dabasgāzes piegādes plāns 
60 dienu laikposmam, izmantojot publiskā 
un privātā sektora partnerību.
2. Krājumu nodrošināšanas izmaksas sedz 
attiecīgie dabasgāzes importētāji un 
ražotāji, un vēlāk tās sedz galapatērētājs.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu energoresursu piegādi Eiropas Savienībā, papildus preventīvas un ārkārtas 
rīcības plāna sagatavošanai, dalībvalstīs ir obligāti jāizveido dabasgāzes krājumi.
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Grozījums Nr. 157
Werner Langen

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Vēlākais gada laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija nāk klajā ar 
ziņojumu par instrumentiem un 
pasākumiem, kas ir viens no ilgtermiņa 
piegādes stratēģijas izveidošanas 
elementiem un kura mērķis ir vēl vairāk 
dažādot gāzes piegādes avotus un ceļus 
ES, . Ziņojumā jo īpaši jāapspriež 
sašķidrinātās dabasgāzes iekārtu nozīme. 

Or. de

Pamatojums

Pārsniedzot šīs regulas darbības jomu, ES līmenī vajadzētu izstrādāt gāzes piegādes 
ilgtermiņa stratēģiju.

Grozījums Nr. 158
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais līdz [2011. gada 31. martam;
12 mēneši pēc regulas stāšanās spēkā] 
kompetentā iestāde pēc apspriešanās ar 
dabasgāzes uzņēmumiem, attiecīgajām 
organizācijām, kas pārstāv 
mājsaimniecības un rūpniecisko patērētāju 
intereses, un regulatīvo iestādi, ja tā nav 
kompetentā iestāde, izveido: 

1. Vēlākais [līdz 2011. gada 
30. septembrim; 18 mēnešu laikā pēc 
regulas stāšanās spēkā], pamatojoties uz 
riska un ietekmes novērtējumu, kas veikts 
saskaņā ar 8. pantu, kompetentā iestāde 
pēc apspriešanās ar dabasgāzes 
uzņēmumiem, attiecīgajām organizācijām, 
kas pārstāv mājsaimniecības un 
rūpniecisko patērētāju intereses, un 
regulatīvo iestādi, ja tā nav kompetentā 
iestāde, izveido:
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Or. en

Pamatojums

Plānu izveidei vajadzīga nopietna koordinācija, īpaši tas sakāms par dalībvalstīm vai 
reģioniem, kas robežojas ar daudzām dalībvalstīm. Ja plānu izstrādei atvēlēts tikai viens 
gads, nav iespējamas vispusīgas apspriedes un efektīva koordinācija ar kaimiņos esošajām 
valstīm vai reģioniem.

Grozījums Nr. 159
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais līdz [2011. gada 31. martam; 
12 mēneši pēc regulas stāšanās spēkā] 
kompetentā iestāde pēc apspriešanās ar 
dabasgāzes uzņēmumiem, attiecīgajām 
organizācijām, kas pārstāv 
mājsaimniecības un rūpniecisko patērētāju 
intereses, un regulatīvo iestādi, ja tā nav 
kompetentā iestāde, izveido:

1. Vēlākais [līdz 2011. gada 31. martam;
12 mēnešu laikā pēc regulas stāšanās 
spēkā], pamatojoties uz riska un ietekmes 
novērtējumu, kas veikts saskaņā ar 
8. pantu, kompetentā iestāde pēc 
apspriešanās ar dabasgāzes uzņēmumiem, 
gāzes elektrostacijām, attiecīgajām 
organizācijām, kas pārstāv 
mājsaimniecības un rūpniecisko patērētāju 
intereses, un regulatīvo iestādi, ja tā nav 
kompetentā iestāde, izveido:

Or. en

Pamatojums

Izstrādājamā regulā galvenā uzmanība jāpievērš prasībai, lai dalībvalstis veic rūpīgu riska 
un ietekmes novērtējumu un analizē situāciju, pamatojoties uz pareizu un vienotu metodiku. 

Tādēļ riska un ietekmes novērtējumu visas dalībvalstis veic saskaņā ar vienotu metodiku, 
attiecīgā gadījumā ļaujot dalībvalstīm ņemt vērā īpašus valsts apstākļus un īpatnības. Iegūtos 
rezultātus ņem vērā, izstrādājot preventīvas rīcības un ārkārtas rīcības plānus. Minētos 
plānus regulāri pārskata, lai nodrošinātu to atbilstību situācijai.
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Grozījums Nr. 160
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais līdz [2011. gada 31. martam; 
12 mēneši pēc regulas stāšanās spēkā] 
kompetentā iestāde pēc apspriešanās ar 
dabasgāzes uzņēmumiem, attiecīgajām 
organizācijām, kas pārstāv 
mājsaimniecības un rūpniecisko patērētāju 
intereses, un regulatīvo iestādi, ja tā nav 
kompetentā iestāde, izveido: 

1. Vēlākais [līdz 2011. gada 31. martam;
12 mēnešu laikā pēc regulas stāšanās 
spēkā], pamatojoties uz riska un ietekmes 
novērtējumu, kas veikts saskaņā ar 
8. pantu, kompetentā iestāde pēc 
apspriešanās ar dabasgāzes uzņēmumiem, 
gāzes elektrostacijām, attiecīgajām 
organizācijām, kas pārstāv 
mājsaimniecības un rūpniecisko patērētāju 
intereses, un regulatīvo iestādi, ja tā nav 
kompetentā iestāde, izveido:

Or. en

Pamatojums

Izstrādājamā regulā galvenā uzmanība jāpievērš prasībai, lai dalībvalstis veic rūpīgu riska 
un ietekmes novērtējumu un analizē situāciju, pamatojoties uz pareizu un vienotu metodiku. 

Tādēļ riska un ietekmes novērtējumu visas dalībvalstis veic saskaņā ar vienotu metodiku, 
attiecīgā gadījumā ļaujot dalībvalstīm ņemt vērā īpašus valsts apstākļus un īpatnības. Iegūtos 
rezultātus ņem vērā, izstrādājot preventīvas rīcības un ārkārtas rīcības plānus. Minētos 
plānus regulāri pārskata, lai nodrošinātu to atbilstību situācijai.

Grozījums Nr. 161
Patrizia Toia, Anni Podimata

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais līdz [2011. gada 31. martam; 
12 mēneši pēc regulas stāšanās spēkā] 
kompetentā iestāde pēc apspriešanās ar 
dabasgāzes uzņēmumiem, attiecīgajām 
organizācijām, kas pārstāv 

1. Vēlākais [līdz 2011. gada 31. martam; 
12 mēnešu laikā pēc regulas stāšanās 
spēkā], pamatojoties uz riska un ietekmes 
novērtējumu, kas veikts saskaņā ar 
8. pantu, kompetentā iestāde pēc 



AM\801609LV.doc 77/105 PE438.187v01-00

LV

mājsaimniecības un rūpniecisko patērētāju 
intereses, un regulatīvo iestādi, ja tā nav 
kompetentā iestāde, izveido: 

apspriešanās ar dabasgāzes uzņēmumiem, 
gāzes elektrostacijām, attiecīgajām 
organizācijām, kas pārstāv 
mājsaimniecības un rūpniecisko patērētāju 
intereses, un regulatīvo iestādi, ja tā nav 
kompetentā iestāde, izveido:

Or. en

Pamatojums

Galvenā uzmanība regulā būtu jāpievērš nevis obligātu ES standartu noteikšanai, bet gan 
dalībvalstu pienākumam veikt rūpīgu riska un ietekmes novērtējumu, pamatojoties uz pareizu 
un vienotu metodiku un vajadzības gadījumā ņemot vērā īpašos valsts apstākļus un īpatnības. 
Pamatojoties uz riska un ietekmes novērtējuma rezultātiem, izstrādā preventīvas rīcības un 
ārkārtas rīcības plānus un pārbauda to lietderību. Līdzīgus plānus var izstrādāt arī reģionālā 
līmenī.

Grozījums Nr. 162
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais līdz [2011. gada 31. martam; 
12 mēneši pēc regulas stāšanās spēkā] 
kompetentā iestāde pēc apspriešanās ar 
dabasgāzes uzņēmumiem, attiecīgajām 
organizācijām, kas pārstāv 
mājsaimniecības un rūpniecisko patērētāju 
intereses, un regulatīvo iestādi, ja tā nav 
kompetentā iestāde, izveido: 

1. Vēlākais [līdz 2011. gada 31. martam; 
12 mēnešu laikā pēc regulas stāšanās 
spēkā], pamatojoties uz riska un ietekmes 
novērtējumu, kas veikts saskaņā ar 
8. pantu, kompetentā iestāde pēc 
apspriešanās ar dabasgāzes uzņēmumiem, 
attiecīgajām organizācijām, kas pārstāv 
mājsaimniecības un rūpniecisko patērētāju 
intereses, un regulatīvo iestādi, ja tā nav 
kompetentā iestāde, izveido:

Or. en

Pamatojums

Galvenā uzmanība regulā būtu jāpievērš nevis obligātu ES standartu noteikšanai, bet gan 
dalībvalstu pienākumam veikt rūpīgu riska un ietekmes novērtējumu, pamatojoties uz pareizu 
un vienotu metodiku un vajadzības gadījumā ņemot vērā īpašos valsts apstākļus un īpatnības. 
Pamatojoties uz riska un ietekmes novērtējuma rezultātiem, izstrādā preventīvas rīcības un 
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ārkārtas rīcības plānus un pārbauda to lietderību. Līdzīgus plānus var izstrādāt arī reģionālā 
līmenī.

Grozījums Nr. 163
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais līdz [2011. gada 31. martam; 
12 mēneši pēc regulas stāšanās spēkā] 
kompetentā iestāde pēc apspriešanās ar 
dabasgāzes uzņēmumiem, attiecīgajām 
organizācijām, kas pārstāv 
mājsaimniecības un rūpniecisko patērētāju 
intereses, un regulatīvo iestādi, ja tā nav 
kompetentā iestāde, izveido: 

1. Vēlākais [līdz 2011. gada 31. martam; 
12 mēnešu laikā pēc regulas stāšanās 
spēkā], pamatojoties uz riska un ietekmes 
novērtējumu, kas veikts saskaņā ar 
8. pantu, kompetentā iestāde pēc 
apspriešanās ar dabasgāzes uzņēmumiem, 
attiecīgajām organizācijām, kas pārstāv 
mājsaimniecības un rūpniecisko patērētāju 
intereses, un regulatīvo iestādi, ja tā nav 
kompetentā iestāde, izveido:

Or. en

Pamatojums

Riska un ietekmes novērtējumu veic katra dalībvalsts, sagatavojot preventīvas rīcības un 
ārkārtas rīcības plānus, kuri balstās uz vienotu ES metodiku, kas ļauj dalībvalstij attiecīgā 
gadījumā ņemt vērā īpašus valsts apstākļus.

Grozījums Nr. 164
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais līdz [2011. gada 31. martam; 
12 mēneši pēc regulas stāšanās spēkā] 
kompetentā iestāde pēc apspriešanās ar 
dabasgāzes uzņēmumiem, attiecīgajām 
organizācijām, kas pārstāv 
mājsaimniecības un rūpniecisko patērētāju 
intereses, un regulatīvo iestādi, ja tā nav 

1. Vēlākais [līdz 2011. gada 31. martam; 
12 mēnešu laikā pēc regulas stāšanās 
spēkā] kompetentā iestāde pēc 
apspriešanās ar dabasgāzes uzņēmumiem, 
attiecīgajām organizācijām, kas pārstāv 
mājsaimniecības un rūpniecisko patērētāju 
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kompetentā iestāde, izveido: intereses, izveido:

Or. en

Pamatojums

Lai saskaņotu piegādes drošības aizsardzības pasākumus ar valsts regulatīvo iestāžu (VRI) 
īstenoto tīklu regulējumu, ir svarīgi stiprināt VRI nozīmi preventīvas rīcības plāna un 
ārkārtas rīcības plāna sagatavošanā.

Grozījums Nr. 165
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais līdz [2011. gada 31. martam;
12 mēneši pēc regulas stāšanās spēkā] 
kompetentā iestāde pēc apspriešanās ar 
dabasgāzes uzņēmumiem, attiecīgajām 
organizācijām, kas pārstāv 
mājsaimniecības un rūpniecisko patērētāju 
intereses, un regulatīvo iestādi, ja tā nav 
kompetentā iestāde, izveido:

1. Vēlākais [līdz 2011. gada 31. martam;
12 mēnešu laikā pēc regulas stāšanās 
spēkā] kompetentā iestāde pēc 
apspriešanās ar dabasgāzes uzņēmumiem, 
attiecīgajām organizācijām, kas pārstāv 
mājsaimniecības un rūpniecisko patērētāju 
intereses, izveido:

Or. en

Grozījums Nr. 166
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais līdz [2011. gada 31. martam; 
12 mēneši pēc regulas stāšanās spēkā] 
kompetentā iestāde pēc apspriešanās ar 
dabasgāzes uzņēmumiem, attiecīgajām 
organizācijām, kas pārstāv 
mājsaimniecības un rūpniecisko patērētāju 
intereses, un regulatīvo iestādi, ja tā nav 

1. Vēlākais [līdz 2011. gada 31. martam; 
18 mēnešu laikā pēc regulas stāšanās 
spēkā] kompetentā iestāde pēc 
apspriešanās ar dabasgāzes uzņēmumiem, 
attiecīgajām organizācijām, kas pārstāv 
mājsaimniecības un rūpniecisko patērētāju 
intereses, un regulatīvo iestādi, ja tā nav 
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kompetentā iestāde, izveido: kompetentā iestāde, izveido:

Or. en

Grozījums Nr. 167
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja regulatīvā iestāde nav kompetentā 
iestāde, tad regulatīvā iestāde oficiāli 
iesaistās rīcības plāna un ārkārtas rīcības 
plāna sagatavošanā. Kompetentā iestāde 
maksimāli ņem vērā regulatīvās iestādes 
veiktos vērtējumus, ciktāl tie attiecas uz 
tīkla darbības regulējuma jautājumiem, jo 
īpaši attiecībā uz ietekmes novērtējuma 
uzlabošanu saistībā ar 6. pantā minēto 
infrastruktūras standartu ievērošanu, kas 
skar tarifu apstiprināšanu nākotnē un 
atbilstību tīkla attīstības plānam.

Or. en

Pamatojums

Lai saskaņotu piegādes drošības aizsardzības pasākumus ar valsts regulatīvo iestāžu (VRI) 
īstenoto tīklu regulējumu, ir svarīgi stiprināt VRI nozīmi preventīvas rīcības plāna un 
ārkārtas rīcības plāna sagatavošanā.

Grozījums Nr. 168
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja regulatīvā iestāde nav kompetentā 
iestāde, tad regulatīvā iestāde oficiāli 
iesaistās rīcības plāna un ārkārtas rīcības 
plāna sagatavošanā. Kompetentā iestāde 
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maksimāli ņem vērā regulatīvās iestādes 
veiktos vērtējumus, ciktāl tie attiecas uz 
tīkla darbības regulējuma jautājumiem, jo 
īpaši attiecībā uz ietekmes novērtējuma 
uzlabošanu saistībā ar 6. pantā minēto 
infrastruktūras standartu ievērošanu, kas 
skar tarifu apstiprināšanu nākotnē un 
atbilstību tīkla attīstības plānam.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ārkārtas rīcības plānu, kurā norādīti 
pasākumi gāzes piegādes traucējumu 
radītās ietekmes mazināšanai. 

b) ārkārtas rīcības plānu, kurā norādīti 
pasākumi gāzes piegādes traucējumu 
radītās ietekmes mazināšanai, it īpaši kas 
attiecas uz vismazāk aizsargātos 
patērētājus. 

Or. el

Grozījums Nr. 170
Algirdas Saudargas

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms šo plānu pieņemšanas 
kompetentās iestādes apmainās ar 
informāciju un apspriežas savā starpā un ar 
Komisiju, lai nodrošinātu, ka plāni un 
pasākumi ir savstarpēji saskaņoti 
attiecīgajā reģionālajā mērogā. Šajās 
apspriedēs tiek izskatīti vismaz jautājumi 
par starpsavienojumiem, pārrobežu piegādi 
un uzglabāšanu un fiziskām iespējām 

2. Pirms šo plānu pieņemšanas 
kompetentās iestādes apmainās ar 
informāciju un apspriežas savā starpā un ar 
Komisiju, lai nodrošinātu, ka plāni un 
pasākumi ir savstarpēji saskaņoti 
attiecīgajā reģionālajā mērogā. Šajās 
apspriedēs tiek izskatīti vismaz jautājumi 
par starpsavienojumiem, jo īpaši tiem, kas 
nodrošina piekļuvi ES gāzes tīklam, 
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transportēt gāzi abos virzienos. pārrobežu piegādi un uzglabāšanu un 
fiziskām iespējām transportēt gāzi abos 
virzienos. Par šīm apspriedēm un to 
rezultātiem jāinformē Gāzes koordinācijas 
grupa.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms šo plānu pieņemšanas 
kompetentās iestādes apmainās ar 
informāciju un apspriežas savā starpā un ar 
Komisiju, lai nodrošinātu, ka plāni un 
pasākumi ir savstarpēji saskaņoti 
attiecīgajā reģionālajā mērogā. Šajās 
apspriedēs tiek izskatīti vismaz jautājumi 
par starpsavienojumiem, pārrobežu piegādi 
un uzglabāšanu un fiziskām iespējām 
transportēt gāzi abos virzienos.

2. Pirms šo plānu pieņemšanas 
kompetentās iestādes apmainās ar 
informāciju un apspriežas savā starpā un ar 
Komisiju, lai nodrošinātu, ka plāni un 
pasākumi ir savstarpēji saskaņoti 
attiecīgajā reģionālajā mērogā. Šajās 
apspriedēs tiek izskatīti vismaz jautājumi 
par starpsavienojumiem, pārrobežu 
piegādi, stratēģisko un komerciālo 
glabātavu piekļuves noteikumiem un 
fiziskām iespējām transportēt gāzi abos 
virzienos.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms šo plānu pieņemšanas 
kompetentās iestādes apmainās ar 
informāciju un apspriežas savā starpā un ar 
Komisiju, lai nodrošinātu, ka plāni un 
pasākumi ir savstarpēji saskaņoti 

2. Pirms šo plānu pieņemšanas 
kompetentās iestādes apmainās ar 
informāciju un apspriežas savā starpā, ar 
Komisiju un Gāzes koordinācijas grupu, 
lai nodrošinātu, ka plāni un pasākumi ir 
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attiecīgajā reģionālajā mērogā. Šajās 
apspriedēs tiek izskatīti vismaz jautājumi 
par starpsavienojumiem, pārrobežu piegādi 
un uzglabāšanu un fiziskām iespējām 
transportēt gāzi abos virzienos.

savstarpēji saskaņoti attiecīgajā reģionālajā 
mērogā. Šajās apspriedēs tiek izskatīti 
vismaz jautājumi par starpsavienojumiem, 
pārrobežu piegādi un uzglabāšanu un 
fiziskām iespējām transportēt gāzi abos 
virzienos.

Or. en

Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa (GKG) kā ekspertu struktūra, kurā pārstāvētas iesaistītās 
personas (gāzes nozares pārstāvji, ENTSO-G, attiecīgie klienti, valstu kompetentās iestādes 
un ACER), šķiet, rada ieinteresētajām personām vislabākās iespējas rīkot diskusijas, 
pieredzes apmaiņu un oficiālas apspriedes, kā arī nodrošināt koordināciju. Tādēļ šī grupa 
varētu uzlabot piegādes drošības pasākumu koordinēšanu. Šajā sakarībā vajadzētu regulāri 
apspriesties ar GKG.

Grozījums Nr. 173
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms šo plānu pieņemšanas 
kompetentās iestādes apmainās ar 
informāciju un apspriežas savā starpā un ar 
Komisiju, lai nodrošinātu, ka plāni un 
pasākumi ir savstarpēji saskaņoti 
attiecīgajā reģionālajā mērogā. Šajās 
apspriedēs tiek izskatīti vismaz jautājumi 
par starpsavienojumiem, pārrobežu piegādi 
un uzglabāšanu un fiziskām iespējām 
transportēt gāzi abos virzienos.

2. Pirms šo plānu pieņemšanas 
kompetentās iestādes apmainās ar 
informāciju un apspriežas savā starpā, ar 
Komisiju un Gāzes koordinācijas grupu, 
lai nodrošinātu, ka plāni un pasākumi ir 
savstarpēji saskaņoti attiecīgajā reģionālajā 
mērogā. Šajās apspriedēs tiek izskatīti 
vismaz jautājumi par starpsavienojumiem, 
pārrobežu piegādi un uzglabāšanu un 
fiziskām iespējām transportēt gāzi abos 
virzienos.

Or. en

Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa (GKG) kā ekspertu struktūra, kurā pārstāvētas iesaistītās 
personas (gāzes nozares pārstāvji, ENTSO-G, attiecīgie klienti, valstu kompetentās iestādes 
un ACER), šķiet, rada ieinteresētajām personām vislabākās iespējas rīkot diskusijas, 
pieredzes apmaiņu un oficiālas apspriedes, kā arī nodrošināt koordināciju. Tādēļ šī grupa 
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varētu uzlabot piegādes drošības pasākumu koordinēšanu. Šajā sakarībā vajadzētu regulāri 
apspriesties ar GKG.

Grozījums Nr. 174
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms šo plānu pieņemšanas 
kompetentās iestādes apmainās ar 
informāciju un apspriežas savā starpā un ar 
Komisiju, lai nodrošinātu, ka plāni un 
pasākumi ir savstarpēji saskaņoti 
attiecīgajā reģionālajā mērogā. Šajās 
apspriedēs tiek izskatīti vismaz jautājumi 
par starpsavienojumiem, pārrobežu piegādi 
un uzglabāšanu un fiziskām iespējām 
transportēt gāzi abos virzienos.

2. Pirms šo plānu pieņemšanas 
kompetentās iestādes apmainās ar 
informāciju un apspriežas savā starpā, ar 
Komisiju un Gāzes koordinācijas grupu, 
lai nodrošinātu, ka plāni un pasākumi ir 
savstarpēji saskaņoti attiecīgajā reģionālajā 
mērogā. Šajās apspriedēs tiek izskatīti 
vismaz jautājumi par starpsavienojumiem, 
pārrobežu piegādi un uzglabāšanu un 
fiziskām iespējām transportēt gāzi abos 
virzienos.

Or. en

Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa (GKG) kā ekspertu struktūra, kurā pārstāvētas iesaistītās 
personas (gāzes nozares pārstāvji, ENTSO-G, attiecīgie klienti, valstu kompetentās iestādes 
un ACER), šķiet, rada ieinteresētajām personām vislabākās iespējas rīkot diskusijas, 
pieredzes apmaiņu un oficiālas apspriedes, kā arī nodrošināt koordināciju. Tādēļ šī grupa 
varētu uzlabot piegādes drošības pasākumu koordinēšanu. Šajā sakarībā vajadzētu regulāri 
apspriesties ar GKG.

Grozījums Nr. 175
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pirms šo plānu pieņemšanas 
kompetentās iestādes apmainās ar 
informāciju un apspriežas savā starpā, ar 
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Komisiju, lai nodrošinātu, ka plāni un 
pasākumi ir savstarpēji saskaņoti 
attiecīgajā reģionālajā mērogā. Šajās 
apspriedēs tiek izskatīti vismaz jautājumi 
par starpsavienojumiem, pārrobežu piegādi 
un uzglabāšanu un fiziskām iespējām 
transportēt gāzi abos virzienos.

Komisiju un Gāzes koordinācijas grupu, 
lai nodrošinātu, ka plāni un pasākumi ir 
savstarpēji saskaņoti attiecīgajā reģionālajā 
mērogā. Šajās apspriedēs tiek izskatīti 
vismaz jautājumi par starpsavienojumiem, 
pārrobežu piegādi un uzglabāšanu un 
fiziskām iespējām transportēt gāzi abos 
virzienos.

Or. en

Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa (GKG) kā ekspertu struktūra, kurā pārstāvētas iesaistītās 
personas (gāzes nozares pārstāvji, ENTSO-G, attiecīgie klienti, valstu kompetentās iestādes 
un ACER), šķiet, rada ieinteresētajām personām vislabākās iespējas rīkot diskusijas, 
pieredzes apmaiņu un oficiālas apspriedes, kā arī nodrošināt koordināciju. Tādēļ šī grupa 
varētu uzlabot piegādes drošības pasākumu koordinēšanu. Šajā sakarībā vajadzētu regulāri 
apspriesties ar GKG.

Grozījums Nr. 176
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms šo plānu pieņemšanas 
kompetentās iestādes apmainās ar 
informāciju un apspriežas savā starpā un ar 
Komisiju, lai nodrošinātu, ka plāni un 
pasākumi ir savstarpēji saskaņoti 
attiecīgajā reģionālajā mērogā. Šajās 
apspriedēs tiek izskatīti vismaz jautājumi 
par starpsavienojumiem, pārrobežu piegādi 
un uzglabāšanu un fiziskām iespējām 
transportēt gāzi abos virzienos.

2. Pirms šo plānu pieņemšanas 
kompetentās iestādes apmainās ar 
informāciju un apspriežas savā starpā, ar 
Komisiju un Gāzes koordinācijas grupu, 
lai nodrošinātu, ka plāni un pasākumi ir 
savstarpēji saskaņoti attiecīgajā reģionālajā 
mērogā. Šajās apspriedēs tiek izskatīti 
vismaz jautājumi par starpsavienojumiem, 
pārrobežu piegādi un uzglabāšanu un 
fiziskām iespējām transportēt gāzi abos 
virzienos.

Or. en
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Grozījums Nr. 177
Zigmantas Balčytis

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms šo plānu pieņemšanas 
kompetentās iestādes apmainās ar 
informāciju un apspriežas savā starpā un ar 
Komisiju, lai nodrošinātu, ka plāni un 
pasākumi ir savstarpēji saskaņoti 
attiecīgajā reģionālajā mērogā. Šajās 
apspriedēs tiek izskatīti vismaz jautājumi 
par starpsavienojumiem, pārrobežu piegādi 
un uzglabāšanu un fiziskām iespējām 
transportēt gāzi abos virzienos.

2. Pirms šo plānu pieņemšanas 
kompetentās iestādes apmainās ar 
informāciju un apspriežas savā starpā, ar 
Komisiju, piesaistot Gāzes koordinācijas 
grupu, lai nodrošinātu, ka plāni un 
pasākumi ir savstarpēji saskaņoti 
attiecīgajā reģionālajā mērogā. Šajās 
apspriedēs tiek izskatīti vismaz jautājumi 
par starpsavienojumiem, pārrobežu piegādi 
un uzglabāšanu un fiziskām iespējām 
transportēt gāzi abos virzienos.

Or. lt

Grozījums Nr. 178
Arturs Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms šo plānu pieņemšanas 
kompetentās iestādes apmainās ar 
informāciju un apspriežas savā starpā un ar 
Komisiju, lai nodrošinātu, ka plāni un
pasākumi ir savstarpēji saskaņoti 
attiecīgajā reģionālajā mērogā. Šajās 
apspriedēs tiek izskatīti vismaz jautājumi 
par starpsavienojumiem, pārrobežu piegādi 
un uzglabāšanu un fiziskām iespējām 
transportēt gāzi abos virzienos.

2. Pirms šo plānu pieņemšanas
kompetentās iestādes apmainās ar 
informāciju un apspriežas savā starpā un ar 
Komisiju, lai nodrošinātu, ka plāni un 
pasākumi ir savstarpēji saskaņoti 
attiecīgajā reģionālajā mērogā. Šajās 
apspriedēs tiek izskatīti vismaz jautājumi 
par izveidotajiem un nākotnē 
vajadzīgajiem starpsavienojumiem, 
pārrobežu piegādi un uzglabāšanu un 
fiziskām iespējām transportēt gāzi abos 
virzienos.

Or. en
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Pamatojums

Lai uzlabotu piegādes drošību, apspriedēs par preventīvas rīcības plānu un ārkārtas rīcības 
plānu vajadzētu arī pievērsties nākotnē paredzētajiem infrastruktūras projektiem.

Grozījums Nr. 179
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Precīzāk jānorāda, ka iespējams ieviest subsīdijas, ko cita citai maksās viena reģiona valstis, 
ka šādām subsīdijām ir jāparedz likumīgs statuss, nepaļaujoties uz atsevišķām iniciatīvām, lai 
sīkāk noteiktu to piešķiršanas kārtību, un ka jāsadala izmaksas, kuras rodas elastīguma dēļ 
vai īstenojot attiecīgus uz solidaritāti balstītus pasākumus.

Grozījums Nr. 180
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punktā minētā procesa laikā 
Komisija var ieteikt, kādā reģionālā 

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

mērogā notiks informācijas apmaiņa un 
apspriedes. Turklāt Komisija pēc 
apspriešanās ar gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklu (ENTSO-G) un 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru 
(ACER) var ieteikt izveidot kopīgu plānu 
reģionālā līmenī, izraugoties reģionus 
atkarībā no infrastruktūras, kas vajadzīga 
dabasgāzes piegādes drošības 
nodrošināšanai.

Or. de

Pamatojums

Nosakot reģionus, ir jāņem vērā dabasgāzes piegādes infrastruktūra un gāzes plūsmas Jau 
esošie reģioni (reģionālās iniciatīvas), ko sākotnēji izveidoja regulatori, ne vienmēr atbilst 
piegādes drošības prasībām.

Grozījums Nr. 181
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Šā panta 2. punktā minētā procesa laikā 
Komisija, apspriedusies ar gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklu (ENTSO-
G), regulatoriem un gāzes uzņēmumiem, 
var ieteikt, kādā reģionālā mērogā notiks 
informācijas apmaiņa un apspriedes. 
Turklāt Komisija pēc apspriešanās ar 
ENTSO-G, regulatoriem un gāzes 
uzņēmumiem var ieteikt izveidot kopīgu 
plānu reģionālā līmenī. 

Or. en

Pamatojums

Nosakot reģionālās sadarbības jomas, vajadzētu uzskaitīt visus iesaistītos tirgus dalībniekus.
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Grozījums Nr. 182
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Šā panta 2. punktā minētā procesa laikā 
Komisija, apspriedusies ar Gāzes 
koordinācijas grupu, var ieteikt, kādā 
reģionālā mērogā notiks informācijas 
apmaiņa un apspriedes. Turklāt Komisija 
pēc apspriešanās ar Gāzes koordinācijas 
grupu var ieteikt izveidot kopīgu plānu 
reģionālā līmenī.

Or. en

Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa (GKG) kā ekspertu struktūra, kurā pārstāvētas iesaistītās 
personas (gāzes nozares pārstāvji, ENTSO-G, attiecīgie klienti, valstu kompetentās iestādes 
un ACER), šķiet, rada ieinteresētajām personām vislabākās iespējas rīkot diskusijas, 
pieredzes apmaiņu un oficiālas apspriedes, kā arī nodrošināt koordināciju. Tādēļ šī grupa 
varētu uzlabot piegādes drošības pasākumu koordinēšanu. Šajā sakarībā vajadzētu regulāri 
apspriesties ar GKG.

Grozījums Nr. 183
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Šā panta 2. punktā minētā procesa laikā 
Komisija, apspriedusies ar Gāzes 
koordinācijas grupu, var ieteikt, kādā 
reģionālā mērogā notiks informācijas 
apmaiņa un apspriedes. Turklāt Komisija 
pēc apspriešanās ar Gāzes koordinācijas 
grupu var ieteikt izveidot kopīgu plānu 
reģionālā līmenī.
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Or. en

Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa (GKG) kā ekspertu struktūra, kurā pārstāvētas iesaistītās 
personas (gāzes nozares pārstāvji, ENTSO-G, attiecīgie klienti, valstu kompetentās iestādes 
un ACER), šķiet, rada ieinteresētajām personām vislabākās iespējas rīkot diskusijas, 
pieredzes apmaiņu un oficiālas apspriedes, kā arī nodrošināt koordināciju. Tādēļ šī grupa 
varētu uzlabot piegādes drošības pasākumu koordinēšanu. Šajā sakarībā vajadzētu regulāri 
apspriesties ar GKG.

Grozījums Nr. 184
Ioan Enciu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis palielina savu gāzes 
uzglabāšanas jaudu. Komisija veic 
vajadzīgus pasākumus un pārrunā ar 
dalībvalstīm projektu uzsākšanu, lai 
izveidotu, kur tam ir ģeoloģiskie 
nosacījumi, reģionālas krātuves, kas 
kalpos ES stratēģisko krājumu 
uzglabāšanai krīzes laikā.  Komisija tieši 
pārraudzīs šajās krātuvēs glabātās gāzes 
patēriņu. Minēto krātuvju izveidei atvēlēs 
Kopienas budžeta līdzekļus.

Or. ro

Pamatojums

Dabasgāzes krātuves ir pirmā nepieciešamība, lai varētu uzlabot stāvokli enerģētikas krīzes 
laikā. Šis grozījums šādā redakcijā ir pieņemams, ja krātuvju izveidei piešķirs Kopienas 
budžeta līdzekļus.
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Grozījums Nr. 185
Ioan Enciu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Dalībvalstis palielina savu gāzes 
uzglabāšanas jaudu. Komisija veic 
vajadzīgus pasākumus un pārrunā ar 
dalībvalstīm projektu uzsākšanu, lai 
izveidotu, kur tam ir ģeoloģiskie 
nosacījumi, reģionālas krātuves, kas 
kalpos ES stratēģisko krājumu 
uzglabāšanai krīzes laikā.  Dalībvalstis 
izveido reģionālas komitejas projektu 
vadīšanai un krātuvēs glabātās gāzes 
patēriņa pārraudzīšanai. Dalībvalstis, kas 
veido reģionu, kuru apgādās no 
minētajām krātuvēm, nodrošina to 
izveidei vajadzīgos līdzekļus.

Or. ro

Pamatojums

Dabasgāzes krātuves ir pirmā nepieciešamība, lai varētu uzlabot stāvokli enerģētikas krīzes 
laikā. Šis grozījums šādā redakcijā ir pieņemams, ja krātuvju izveidei piešķirs dalībvalstu 
budžeta līdzekļus.

Grozījums Nr. 186
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Turklāt dalībvalstis atsevišķu valsts 
plānu vietā vai papildus tiem var izlemt 
izveidot kopīgus reģionāla mēroga plānus. 

4. Turklāt dalībvalstis atsevišķu valsts 
plānu vietā vai papildus tiem var izlemt 
izveidot kopīgus reģionāla mēroga plānus, 
kompetentajām iestādēm slēdzot juridiski 
saistošu nolīgumu. Šiem kopīgajiem 
plāniem paredz tādus pašus noteikumus 
un juridisku spēku kā valsts plānam.
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Or. en

Pamatojums

Ir jāpanāk, lai reģionālie preventīvas rīcības vai ārkārtas rīcības plāni būtu tikpat saistoši 
(valsts) kompetentajām iestādēm un pārējām iesaistītajām personām kā valsts plāni, ja tādi ir 
apstiprināti.

Grozījums Nr. 187
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Kopīgo plānu reģionālā līmenī, kas 
noteikts saskaņā ar 3. vai 4. punktu, var 
izstrādāt attiecīgās kompetentās iestādes 
pēc reģionālo interešu apspriešanas Gāzes 
koordinācijas grupā.

Or. en

Pamatojums

Robežas, kas būtu vislabāk piemērotas, risinot piegādes drošības problēmas, nav stingri 
nosakāmas. Dalībvalstu starpsavienojumu atrašanās vieta un to līmenis  nevar būt nemainīgs, 
arī energoresursu tirgus vienmēr atspoguļo politiskās robežas. Tādēļ pēc apspriešanās ar 
gāzes nozares pārstāvjiem vajadzētu noskaidrot, ciktāl GKG var visveiksmīgāk noteikt šos 
reģionus. Vajadzētu noskaidrot kopīga plāna izstrādes gaitu reģionālā līmenī.

Grozījums Nr. 188
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Kopīgo plānu reģionālā līmenī, kas 
noteikts saskaņā ar 3. vai 4. punktu, var 
izstrādāt attiecīgās kompetentās iestādes 
pēc reģionālo interešu apspriešanas Gāzes 
koordinācijas grupā.
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Or. en

Pamatojums

Robežas, kas būtu vislabāk piemērotas, risinot piegādes drošības problēmas, nav stingri 
nosakāmas. Dalībvalstu starpsavienojumu atrašanās vieta un to līmenis  nevar būt nemainīgs, 
arī energoresursu tirgus vienmēr atspoguļo politiskās robežas. Tādēļ pēc apspriešanās ar 
gāzes nozares pārstāvjiem vajadzētu noskaidrot, ciktāl GKG var visveiksmīgāk noteikt šos 
reģionus. Vajadzētu noskaidrot kopīga plāna izstrādes gaitu reģionālā līmenī.

Grozījums Nr. 189
Miloslav Ransdorf

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Kopīgo plānu reģionālā līmenī, kas 
noteikts saskaņā ar 3. vai 4. punktu, var 
izstrādāt attiecīgās kompetentās iestādes 
pēc reģionālo interešu apspriešanas Gāzes 
koordinācijas grupā.

Or. en

Pamatojums

Kopīga plāna izstrādes gaitu reģionālā līmenī, ņemot vērā reģionālās intereses, vajadzētu 
noskaidrot Gāzes koordinācijas grupā, kas ir ekspertu struktūra, kurā pārstāvētas visas 
iesaistītās personas.

Grozījums Nr. 190
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Kompetentā iestāde bez kavēšanās 
publicē plānu, tostarp saskaņā ar 6. punktu 
grozīto plānu, nekonfidenciālo versiju un 
paziņo par tiem Komisijai un Gāzes 
koordinācijas grupai.
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Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa kā ekspertu struktūra, kurā pārstāvētas dažādas ieinteresētās 
aprindas (gāzes nozares pārstāvji, ENTSO-G, attiecīgie klienti, valstu kompetentās iestādes 
un ACER), rada ieinteresētajām personām vislabākās iespējas rīkot diskusijas, pieredzes 
apmaiņu, kā arī oficiālas apspriedes un koordināciju. Tādēļ, nosakot reģionālās sadarbības 
jomu, šajā procesā vajadzētu iesaistīt Gāzes koordinācijas grupu.

Grozījums Nr. 191
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Kompetentā iestāde bez kavēšanās 
publicē plānu, tostarp saskaņā ar 6. punktu 
grozīto plānu, nekonfidenciālo versiju un 
paziņo par tiem Komisijai un Gāzes 
koordinācijas grupai. .

Or. en

Pamatojums

Sabiedrībai pieejamie preventīvas rīcības un ārkārtas rīcības plāni nedrīkst saturēt 
konfidenciālu informāciju. Konfidenciālas informācijas izpaušana var nopietni apdraudēt 
līgumu izpildi, radīt traucējumus tirgū un pat kaitēt piegādes drošībai (proti, mazināt ES 
gāzes piegādātāju izredzes sarunās ar ārējiem ražotājiem.

Grozījums Nr. 192
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Kompetentā iestāde bez kavēšanās 
publicē plānu, tostarp saskaņā ar 6. punktu 
grozīto plānu, nekonfidenciālo versiju un 
paziņo par tiem Komisijai un Gāzes 
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koordinācijas grupai.

Or. en

Pamatojums

Sabiedrībai pieejamie preventīvas rīcības un ārkārtas rīcības plāni nedrīkst saturēt 
konfidenciālu informāciju. Konfidenciālas informācijas izpaušana var nopietni apdraudēt 
līgumu izpildi, radīt traucējumus tirgū un pat kaitēt piegādes drošībai (proti, mazināt ES 
gāzes piegādātāju izredzes sarunās ar ārējiem ražotājiem.

Grozījums Nr. 193
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa (GKG) kā ekspertu struktūra, kurā pārstāvētas iesaistītās 
personas (gāzes nozares pārstāvji, ENTSO-G, attiecīgie klienti, valstu kompetentās iestādes 
un ACER), šķiet, rada ieinteresētajām personām vislabākās iespējas rīkot diskusijas, 
pieredzes apmaiņu un oficiālas apspriedes, kā arī nodrošināt koordināciju. Tādēļ šī grupa 
varētu uzlabot piegādes drošības pasākumu koordinēšanu. Šajā sakarībā vajadzētu regulāri 
apspriesties ar GKG.

Grozījums Nr. 194
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

publicē plānus, tostarp saskaņā ar 
6. punktu grozītos plānus, un paziņo par 
tiem Komisijai un Gāzes koordinācijas 
grupai.

Or. en

Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa (GKG) kā ekspertu struktūra, kurā pārstāvētas iesaistītās 
personas (gāzes nozares pārstāvji, ENTSO-G, attiecīgie klienti, valstu kompetentās iestādes 
un ACER), šķiet, rada ieinteresētajām personām vislabākās iespējas rīkot diskusijas, 
pieredzes apmaiņu un oficiālas apspriedes, kā arī nodrošināt koordināciju. Tādēļ šī grupa 
varētu uzlabot piegādes drošības pasākumu koordinēšanu. Šajā sakarībā vajadzētu regulāri 
apspriesties ar GKG.

Grozījums Nr. 195
Zigmantas Balčytis

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. lt

Grozījums Nr. 196
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad 
kompetentās iestādes ir paziņojušas plānus, 
Komisija novērtē visu dalībvalstu plānus.
Komisija apspriež šos plānus ar ENTSO-G, 
ACER, Gāzes koordinācijas grupu un 

6. Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad 
kompetentās iestādes ir paziņojušas plānus, 
Komisija, apspriež šos plānus ar ENTSO-
G, ACER, Gāzes koordinācijas grupu un 
citām iesaistītajām aprindām. Ja Komisija 
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citām iesaistītajām aprindām. Ja Komisija 
uzskata, ka kāds plāns nav efektīvs, lai 
mazinātu riska novērtējumā identificētos 
riskus, vai neatbilst citu dalībvalstu riska 
scenārijiem vai plāniem, vai neatbilst šīs 
regulas vai citu Kopienas tiesību aktu 
noteikumiem, tā pieprasa pārskatīt plānu. 

uzskata, ka kāds plāns nav efektīvs, lai 
mazinātu risku, vai neatbilst šīs regulas vai 
citu ES tiesību aktu noteikumiem, tā iesaka
pārskatīt plānu.

2 mēnešu laikā pēc Komisijas prasības 
paziņošanas attiecīgā kompetentā iestāde 
plānā veic grozījumus un nosūta grozīto 
plānu Komisijai, vai paskaidro, kāpēc tā 
nepiekrīt prasībai. Šādā gadījumā 
Komisija var grozīt vai atsaukt prasību.

Divu mēnešu laikā pēc Komisijas prasības 
paziņošanas attiecīgā kompetentā iestāde 
plānā var veikt grozījumus un nosūta 
grozīto plānu Komisijai

Ja 2 mēnešu laikā Komisija izlemj 
negrozīt vai neatsaukt prasību, 
kompetentā iestāde izpilda Komisijas 
prasību 3 mēnešu laikā pēc Komisijas 
lēmuma paziņošanas. 

Or. en

Pamatojums

Preventīvas rīcības un ārkārtas rīcības plānus izstrādā, ņemot vērā stāvokli valsts vai reģiona 
tirgū, lai nodrošinātos pret ārkārtas gadījumiem, pārtrūkstot gāzes piegādei. Komisijai nav 
pārāk plašu pilnvaru, vērtējot šos plānus vai iesakot valsts kompetentajām iestādēm mainīt 
savu rīcību. Šādu pilnvaru nodošana Komisijai nebūtu savienojama ar 
Direktīvas 2009/73/EK 5. un 6. pantu, ar kuriem galveno lomu gāzes piegādes 
nodrošināšanas jomā piešķir dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 197
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad
kompetentās iestādes ir paziņojušas plānus, 
Komisija novērtē visu dalībvalstu plānus. 
Komisija apspriež šos plānus ar ENTSO-
G, ACER, Gāzes koordinācijas grupu un 
citām iesaistītajām aprindām. Ja Komisija 
uzskata, ka kāds plāns nav efektīvs, lai 

6. Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad 
kompetentās iestādes ir paziņojušas plānus, 
Komisija novērtē visu dalībvalstu plānus. 
Komisija apspriež šos plānus ar Gāzes 
koordinācijas grupu un citām iesaistītajām 
aprindām. Ja Komisija, pienācīgi ņemot 
vērā Gāzes koordinācijas grupas viedokli,
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mazinātu riska novērtējumā identificētos 
riskus, vai neatbilst citu dalībvalstu riska 
scenārijiem vai plāniem, vai neatbilst šīs 
regulas vai citu Kopienas tiesību aktu 
noteikumiem, tā pieprasa pārskatīt plānu.

uzskata, ka kāds plāns nav efektīvs, lai 
mazinātu riska un ietekmes novērtējumā 
identificētos riskus, vai neatbilst riska 
scenārijiem vai ES plānam, vai citu 
dalībvalstu plāniem, vai neatbilst šīs 
regulas vai citu ES tiesību aktu 
noteikumiem, tā pieprasa pārskatīt plānu. 

2 mēnešu laikā pēc Komisijas prasības 
paziņošanas attiecīgā kompetentā iestāde 
plānā veic grozījumus un nosūta grozīto 
plānu Komisijai, vai paskaidro, kāpēc tā 
nepiekrīt prasībai. Šādā gadījumā Komisija 
var grozīt vai atsaukt prasību.

Divu mēnešu laikā pēc Komisijas prasības 
paziņošanas attiecīgā kompetentā iestāde 
plānā veic grozījumus un nosūta grozīto 
plānu Komisijai un Gāzes koordinācijas 
grupai vai paskaidro, kāpēc tā nepiekrīt 
prasībai. Šādā gadījumā Komisija var 
grozīt vai atsaukt prasību. 

Ja 2 mēnešu laikā Komisija izlemj negrozīt 
vai neatsaukt prasību, kompetentā iestāde 
izpilda Komisijas prasību 3 mēnešu laikā 
pēc Komisijas lēmuma paziņošanas.

Ja 2 mēnešu laikā pēc apspriešanās ar 
Gāzes koordinācijas grupu Komisija 
izlemj negrozīt vai neatsaukt prasību, 
kompetentā iestāde izpilda Komisijas 
prasību 3 mēnešu laikā pēc Komisijas 
lēmuma paziņošanas.

Or. en

Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa (GKG) kā ekspertu struktūra, kurā pārstāvētas iesaistītās 
personas (gāzes nozares pārstāvji, ENTSO-G, attiecīgie klienti, valstu kompetentās iestādes 
un ACER), šķiet, rada ieinteresētajām personām vislabākās iespējas rīkot diskusijas, 
pieredzes apmaiņu un oficiālas apspriedes, kā arī nodrošināt koordināciju. Tādēļ šī grupa 
varētu uzlabot piegādes drošības pasākumu koordinēšanu. Šajā sakarībā vajadzētu regulāri 
apspriesties ar GKG.

Grozījums Nr. 198
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad 
kompetentās iestādes ir paziņojušas plānus, 
Komisija novērtē visu dalībvalstu plānus. 
Komisija apspriež šos plānus ar ENTSO-
G, ACER, Gāzes koordinācijas grupu un 

6. Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad 
kompetentās iestādes ir paziņojušas plānus, 
Komisija novērtē visu dalībvalstu plānus. 
Komisija apspriež šos plānus ar Gāzes 
koordinācijas grupu un citām iesaistītajām 
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citām iesaistītajām aprindām. Ja Komisija 
uzskata, ka kāds plāns nav efektīvs, lai 
mazinātu riska novērtējumā identificētos 
riskus, vai neatbilst citu dalībvalstu riska 
scenārijiem vai plāniem, vai neatbilst šīs 
regulas vai citu Kopienas tiesību aktu 
noteikumiem, tā pieprasa pārskatīt plānu. 

aprindām. Ja Komisija, pienācīgi ņemot 
vērā Gāzes koordinācijas grupas viedokli,
uzskata, ka kāds plāns nav efektīvs, lai 
mazinātu riska novērtējumā identificētos 
riskus, vai neatbilst citu dalībvalstu riska 
scenārijiem vai plāniem, vai neatbilst šīs 
regulas vai citu ES tiesību aktu 
noteikumiem, tā pieprasa pārskatīt plānu. 

2 mēnešu laikā pēc Komisijas prasības 
paziņošanas attiecīgā kompetentā iestāde 
plānā veic grozījumus un nosūta grozīto 
plānu Komisijai, vai paskaidro, kāpēc tā 
nepiekrīt prasībai. Šādā gadījumā Komisija 
var grozīt vai atsaukt prasību.

Četru mēnešu laikā pēc Komisijas prasības 
paziņošanas attiecīgā kompetentā iestāde 
plānā veic grozījumus un nosūta grozīto 
plānu Komisijai un Gāzes koordinācijas 
grupai vai paskaidro, kāpēc tā nepiekrīt 
prasībai. Šādā gadījumā Komisija var 
grozīt vai atsaukt prasību.

Ja 2 mēnešu laikā Komisija izlemj negrozīt 
vai neatsaukt prasību, kompetentā iestāde 
izpilda Komisijas prasību 3 mēnešu laikā 
pēc Komisijas lēmuma paziņošanas. 

Ja 4 mēnešu laikā pēc apspriešanās ar 
Gāzes koordinācijas grupu Komisija 
izlemj negrozīt vai neatsaukt prasību, 
kompetentā iestāde izpilda Komisijas 
prasību 3 mēnešu laikā pēc Komisijas 
lēmuma paziņošanas. 

Or. en

Pamatojums

Paredzētie termiņi ir pārāk īsi, lai panāktu patiesu izlīgumu starp Komisiju un dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 199
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad 
kompetentās iestādes ir paziņojušas plānus, 
Komisija novērtē visu dalībvalstu plānus. 
Komisija apspriež šos plānus ar ENTSO-
G, ACER, Gāzes koordinācijas grupu un 
citām iesaistītajām aprindām. Ja Komisija 
uzskata, ka kāds plāns nav efektīvs, lai 
mazinātu riska novērtējumā identificētos 
riskus, vai neatbilst citu dalībvalstu riska 

6. Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad 
kompetentās iestādes ir paziņojušas plānus, 
Komisija novērtē visu dalībvalstu plānus. 
Komisija apspriež šos plānus ar Gāzes 
koordinācijas grupu un citām iesaistītajām 
aprindām. Ja Komisija uzskata, ka kāds 
plāns nav efektīvs, lai mazinātu riska un 
ietekmes novērtējumā identificētos riskus, 
vai neatbilst citu dalībvalstu riska 
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scenārijiem vai plāniem, vai neatbilst šīs 
regulas vai citu Kopienas tiesību aktu 
noteikumiem, tā pieprasa pārskatīt plānu.

scenārijiem vai plāniem, vai neatbilst šīs 
regulas vai citu ES tiesību aktu 
noteikumiem, tā pieprasa pārskatīt plānu.

2 mēnešu laikā pēc Komisijas prasības 
paziņošanas attiecīgā kompetentā iestāde 
plānā veic grozījumus un nosūta grozīto 
plānu Komisijai, vai paskaidro, kāpēc tā 
nepiekrīt prasībai. Šādā gadījumā Komisija 
var grozīt vai atsaukt prasību.

Divu mēnešu laikā pēc Komisijas prasības 
paziņošanas attiecīgā kompetentā iestāde 
plānā veic grozījumus un nosūta grozīto 
plānu Komisijai un Gāzes koordinācijas 
grupai vai paskaidro, kāpēc tā nepiekrīt 
prasībai. Šādā gadījumā Komisija var 
grozīt vai atsaukt prasību.

Ja 2 mēnešu laikā Komisija izlemj negrozīt 
vai neatsaukt prasību, kompetentā iestāde 
izpilda Komisijas prasību 3 mēnešu laikā 
pēc Komisijas lēmuma paziņošanas.

Ja 2 mēnešu laikā pēc apspriešanās ar 
Gāzes koordinācijas grupu Komisija 
izlemj negrozīt vai neatsaukt prasību, 
kompetentā iestāde izpilda Komisijas 
prasību 3 mēnešu laikā pēc Komisijas 
lēmuma paziņošanas.

Or. en

Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa (GKG) kā ekspertu struktūra, kurā pārstāvētas iesaistītās 
personas (gāzes nozares pārstāvji, ENTSO-G, attiecīgie klienti, valstu kompetentās iestādes 
un ACER), šķiet, rada ieinteresētajām personām vislabākās iespējas rīkot diskusijas, 
pieredzes apmaiņu un oficiālas apspriedes, kā arī nodrošināt koordināciju. Tādēļ šī grupa 
varētu uzlabot piegādes drošības pasākumu koordinēšanu. Šajā sakarībā vajadzētu regulāri 
apspriesties ar GKG.

Grozījums Nr. 200
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad 
kompetentās iestādes ir paziņojušas plānus, 
Komisija novērtē visu dalībvalstu plānus. 
Komisija apspriež šos plānus ar ENTSO-G, 
ACER, Gāzes koordinācijas grupu un 
citām iesaistītajām aprindām. Ja Komisija 
uzskata, ka kāds plāns nav efektīvs, lai 
mazinātu riska novērtējumā identificētos 
riskus, vai neatbilst citu dalībvalstu riska 

6. Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad 
kompetentās iestādes ir paziņojušas plānus, 
Komisija novērtē visu dalībvalstu plānus. 
Komisija apspriež šos plānus ar ENTSO-G, 
ACER, Gāzes koordinācijas grupu un 
citām iesaistītajām aprindām. Ja Komisija 
uzskata, ka kāds plāns nav efektīvs, lai 
mazinātu riska un ietekmes novērtējumā 
identificētos riskus, vai neatbilst citu 
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scenārijiem vai plāniem, vai neatbilst šīs 
regulas vai citu Kopienas tiesību aktu 
noteikumiem, tā pieprasa pārskatīt plānu. 

dalībvalstu riska scenārijiem vai plāniem, 
vai neatbilst šīs regulas vai citu ES tiesību 
aktu noteikumiem, tā pieprasa pārskatīt 
plānu. 

2 mēnešu laikā pēc Komisijas prasības 
paziņošanas attiecīgā kompetentā iestāde 
plānā veic grozījumus un nosūta grozīto 
plānu Komisijai, vai paskaidro, kāpēc tā 
nepiekrīt prasībai. Šādā gadījumā Komisija 
var grozīt vai atsaukt prasību.

Divu mēnešu laikā pēc Komisijas prasības 
paziņošanas attiecīgā kompetentā iestāde 
plānā veic grozījumus un nosūta grozīto 
plānu Komisijai un Gāzes koordinācijas 
grupai vai paskaidro, kāpēc tā nepiekrīt 
prasībai. Šādā gadījumā Komisija var 
grozīt vai atsaukt prasību.

Ja 2 mēnešu laikā Komisija izlemj negrozīt 
vai neatsaukt prasību, kompetentā iestāde 
izpilda Komisijas prasību 3 mēnešu laikā 
pēc Komisijas lēmuma paziņošanas. 

Ja 2 mēnešu laikā pēc apspriešanās ar 
Gāzes koordinācijas grupu Komisija 
izlemj negrozīt vai neatsaukt prasību, 
kompetentā iestāde izpilda Komisijas 
prasību 3 mēnešu laikā pēc Komisijas 
lēmuma paziņošanas. 

Or. en

Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa (GKG) kā ekspertu struktūra, kurā pārstāvētas iesaistītās 
personas (gāzes nozares pārstāvji, ENTSO-G, attiecīgie klienti, valstu kompetentās iestādes 
un ACER), šķiet, rada ieinteresētajām personām vislabākās iespējas rīkot diskusijas, 
pieredzes apmaiņu un oficiālas apspriedes, kā arī nodrošināt koordināciju. Tādēļ šī grupa 
varētu uzlabot piegādes drošības pasākumu koordinēšanu. Šajā sakarībā vajadzētu regulāri 
apspriesties ar GKG.

Grozījums Nr. 201
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad 
kompetentās iestādes ir paziņojušas plānus, 
Komisija novērtē visu dalībvalstu plānus. 
Komisija apspriež šos plānus ar ENTSO-G, 
ACER, Gāzes koordinācijas grupu un 
citām iesaistītajām aprindām. Ja Komisija 
uzskata, ka kāds plāns nav efektīvs, lai 
mazinātu riska novērtējumā identificētos 

6. Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad 
kompetentās iestādes ir paziņojušas plānus, 
Komisija novērtē visu dalībvalstu plānus. 
Komisija apspriež šos plānus ar ENTSO-G, 
ACER, Gāzes koordinācijas grupu un 
citām iesaistītajām aprindām. Ja Komisija 
uzskata, ka plāns neatbilst citu dalībvalstu 
riska scenārijiem vai plāniem, tā var 



PE438.187v01-00 102/105 AM\801609LV.doc

LV

riskus, vai neatbilst citu dalībvalstu riska 
scenārijiem vai plāniem, vai neatbilst šīs 
regulas vai citu Kopienas tiesību aktu 
noteikumiem, tā pieprasa pārskatīt plānu. 

aicināt ieinteresētās dalībvalstis koordinēt 
savus plānus.

Or. de

Pamatojums

Ja Komisijai piešķir tiesības pieprasīt, lai dalībvalstis izdara izmaiņas preventīvas rīcības un 
ārkārtas rīcības plānos, tas būtu pretrunā EKL 5. pantā noteiktajam subsidiaritâtes 
principam un proporcionalitâtes principam. Ievērojot mērenību, Komisijai vajadzētu būt 
tiesībām aicināt dalībvalstis koordinēt savus plānus.

Grozījums Nr. 202
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad 
kompetentās iestādes ir paziņojušas plānus, 
Komisija novērtē visu dalībvalstu plānus. 
Komisija apspriež šos plānus ar ENTSO-G, 
ACER, Gāzes koordinācijas grupu un 
citām iesaistītajām aprindām. Ja Komisija 
uzskata, ka kāds plāns nav efektīvs, lai 
mazinātu riska novērtējumā identificētos 
riskus, vai neatbilst citu dalībvalstu riska 
scenārijiem vai plāniem, vai neatbilst šīs 
regulas vai citu Kopienas tiesību aktu 
noteikumiem, tā pieprasa pārskatīt plānu. 

6. Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad 
kompetentās iestādes ir paziņojušas plānus, 
Komisija novērtē visu dalībvalstu plānus.
Komisija apspriež šos plānus ar ENTSO-G, 
ACER, Gāzes koordinācijas grupu un 
citām iesaistītajām aprindām, piemēram, 
lielajiem rūpnieciskajiem patērētājiem un 
citiem tirgus dalībniekiem. Ja Komisija 
uzskata, ka kāds plāns nav efektīvs, lai 
mazinātu riska novērtējumā identificētos 
riskus, vai neatbilst citu dalībvalstu riska 
scenārijiem vai plāniem, vai neatbilst šīs 
regulas vai citu ES tiesību aktu 
noteikumiem, tā pieprasa pārskatīt plānu.

Or. en
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Grozījums Nr. 203
Takis Hadjigeorgiou

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad 
kompetentās iestādes ir paziņojušas plānus, 
Komisija novērtē visu dalībvalstu plānus. 
Komisija apspriež šos plānus ar ENTSO-G, 
ACER, Gāzes koordinācijas grupu un 
citām iesaistītajām aprindām. Ja Komisija 
uzskata, ka kāds plāns nav efektīvs, lai 
mazinātu riska novērtējumā identificētos 
riskus, vai neatbilst citu dalībvalstu riska 
scenārijiem vai plāniem, vai neatbilst šīs 
regulas vai citu Kopienas tiesību aktu 
noteikumiem, tā pieprasa pārskatīt plānu. 

6. Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad 
kompetentās iestādes ir paziņojušas plānus, 
Komisija novērtē visu dalībvalstu plānus. 
Komisija apspriež šos plānus ar ENTSO-G, 
ACER, Gāzes koordinācijas grupu un 
citām iesaistītajām aprindām. Ja Komisija 
uzskata, ka kāds plāns nav efektīvs, lai 
mazinātu riska novērtējumā identificētos 
riskus, vai neatbilst citu dalībvalstu riska 
scenārijiem vai plāniem, vai neatbilst šīs 
regulas vai citu ES tiesību aktu 
noteikumiem, tā pieprasa pārskatīt plānu. 
Galīgais vārds tomēr ir dalībvalstīm.

Or. el

Grozījums Nr. 204
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalstis ir uzņēmušās saistības 
sabiedrisko pakalpojumu jomā attiecībā 
uz gāzes piegādes nodrošināšanu, 
kompetentās iestādes tās publisko 
2 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā un vajadzības gadījumā tās precizē 
pēc attiecīgā preventīvas rīcības plāna un 
ārkārtas rīcības plāna pieņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Energoapgādes drošību varētu uzlabot, ja visā ES būtu nodrošināta gāzes uzglabāšana. 
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Taisnīgākas piekļuves nodrošināšana ir ļoti svarīga jaunpienācējiem, konkurences 
veicināšanai un energoapgādes drošībai visā Eiropā. Lielāka pārredzamība gāzes 
uzglabāšanas politikas jomā ir vajadzīga, lai nepieļautu nelīdzvērtīgas vienošanās, kas var 
turpmāk veicināt protekcionismu. Nodrošinot līdzvērtīgu piekļuvi gāzes transportēšanai un 
uzglabāšanai, uzlabojas piegādes drošība, plašāk izmantojot jau esošo infrastruktūru.

Grozījums Nr. 205
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Kompetentā iestāde ik pēc diviem 
gadiem pārskata preventīvas rīcības plānu 
un ārkārtas rīcības plānu, pamatojoties uz 
izmaiņām 8. pantā minētajā riska 
novērtējumā, kas skar gāzes piegādes 
drošību.

Or. it

Pamatojums

Minētie plāni ir jāprecizē, cita starpā ņemot vērā riska situācijas izmaiņas.

Grozījums Nr. 206
Sajjad Karim

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ja dalībvalstis ir uzņēmušās saistības 
sabiedrisko pakalpojumu jomā attiecībā 
uz piegādes nodrošināšanu, kompetentās 
iestādes tās publisko 2 mēnešu laikā pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā un vajadzības 
gadījumā tās precizē pēc attiecīgā 
preventīvas rīcības plāna un ārkārtas 
rīcības plāna pieņemšanas.

Or. en
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Pamatojums

Lai panāktu pārredzamību un laikus īstenotu 3. enerģētikas paketi, ir svarīgi nodrošināt 
atsauces uz esošo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību agrāko publikāciju.

Grozījums Nr. 207
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Kopīgo plānu reģionālā līmenī, kas 
noteikts saskaņā ar 3. vai 4. punktu, var 
izstrādāt attiecīgās kompetentās iestādes 
pēc reģionālo interešu apspriešanas Gāzes 
koordinācijas grupā.

Or. en

Pamatojums

Robežas, kas būtu vislabāk piemērotas, risinot piegādes drošības problēmas, nav stingri 
nosakāmas. Dalībvalstu starpsavienojumu atrašanās vieta un to līmenis  nevar būt nemainīgs, 
arī energoresursu tirgus vienmēr atspoguļo politiskās robežas. Tādēļ pēc apspriešanās ar 
gāzes nozares pārstāvjiem vajadzētu noskaidrot, ciktāl GKG var visveiksmīgāk noteikt šos 
reģionus. Vajadzētu noskaidrot kopīga plāna izstrādes gaitu reģionālā līmenī.


