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Grozījums Nr. 208
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Preventīvas rīcības plānā iekļauj: 1. Preventīvas rīcības plānā iekļauj:

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

(a) pasākumus, lai nodrošinātu gāzes 
piegādes drošību, un šajos pasākumos 
ietilpst vismaz informācija par plāniem, 
kā nodrošināt daudzumus un jaudu, kas 
saskaņā ar riska un ietekmes novērtējumu 
ir vajadzīga, lai apgādātu aizsargātos 
patērētājus noteiktos liela pieprasījuma 
periodos, pasākumus pieprasījuma jomā un 
dabasgāzes uzņēmumiem un citām 
attiecīgajām iestādēm noteiktos 
pienākumus;

(b) riska novērtējumu atbilstīgi 8. pantam; (b) riska un ietekmes novērtējuma 
rezultātus atbilstīgi 8. pantam;

(c) preventīvus pasākumus identificēto 
risku novēršanai;
(d) informāciju par sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistībām.

Or. en

Pamatojums

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.
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Grozījums Nr. 209
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Preventīvas rīcības plānā iekļauj: 1. Preventīvas rīcības plānā dalībvalstu, 
reģionu un Kopienas līmenī iekļauj:

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

(a) pasākumus infrastruktūras un piegādes 
standartu ievērošanai atbilstīgi 6. un 
7. pantam;  šajos pasākumos ietilpst vismaz 
informācija par plāniem nodrošināt 
daudzumus un jaudu, kas saskaņā ar riska 
un ietekmes novērtējumu ir vajadzīga, lai 
apgādātu aizsargātos patērētājus noteiktos 
liela pieprasījuma periodos, pasākumus 
pieprasījuma jomā un dabasgāzes 
uzņēmumiem un citām attiecīgajām 
iestādēm noteiktos pienākumus;

(b) riska novērtējumu atbilstīgi 8. pantam; (b) riska un ietekmes novērtējuma 
rezultātus atbilstīgi 8. pantam;

(c) preventīvus pasākumus identificēto 
risku novēršanai;

(c) preventīvus pasākumus identificēto 
risku novēršanai;

(d) informāciju par sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistībām.

(d) informāciju par sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistībām.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisijai ir nozīmīgas un plašas funkcijas kā ES mēroga koordinatoram un 
dalībvalstu palīgam valstu un reģionālā mērogā. Taču vienlaikus ir pašsaprotami, ka 
pienācīgu līdzekļu trūkuma dēļ Eiropas Komisijai ir jācenšas sagatavot ES mēroga 
preventīvas rīcības plānu.
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Grozījums Nr. 210
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Preventīvas rīcības plānā iekļauj: 1. Preventīvas rīcības plānā dalībvalstu, 
reģionu un Kopienas līmenī iekļauj:

Or. en

Pamatojums

Ziņojuma projektā iekļautā sākotnējā grozījuma labojums (sk. 5. panta 5. punkta grozījumu 
(jauns)).

Grozījums Nr. 211
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Ir jāveicina piegādes avotu diversifikācija, lai mazinātu riskus saistībā ar piegādes 
pārtraukumu no viena no šiem avotiem.
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Grozījums Nr. 212
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) ja dalībvalsts nolemj, pamatojoties uz 
8. pantā paredzēto riska novērtējumu, 
saistības apgādāt patērētājus, kas ir 
pieslēgti gāzes sadales sistēmai un kas nav 
aizsargātie patērētāji, piemēram, skolas 
un slimnīcas, ja vien šīs saistības 
neietekmē to spēju apgādāt aizsargātos 
patērētājus krīzes gadījumā, kā noteikts 
7. pantā.
ES mēroga vai reģionālas ārkārtas 
situācijas gadījumā gāzes piegāde šiem 
papildu patērētājiem ir attiecīgās 
dalībvalsts atbildība.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums jāskata kopā ar 2. panta un 8. panta grozījumiem. Jēdziens “aizsargātie 
patērētāji” ir tieši saistīts ar visu dalībvalstu saistībām atbilstīgi solidaritātes principam. Ja 
dalībvalsts spēj veikt papildu pasākumus citiem patērētājiem, tas būtu jāatļauj (sk. 2. panta 
un 8. panta grozījumus), ja vien šādas papildu saistības ir attiecīgās dalībvalsts atbildība.

Grozījums Nr. 213
Algirdas Saudargas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) mehānismus sadarbībai ar citām 
dalībvalstīm, lai sagatavotu reģionālus 
preventīvas rīcības plānus;

Or. en
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Grozījums Nr. 214
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Preventīvas rīcības plāna pamatā ir 
vienoti obligātie kritēriji, ko paredzējusi 
Komisija, lai nodrošinātu taisnīgus 
nosacījumus visiem;

Or. en

Grozījums Nr. 215
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Preventīvas rīcības plāns, jo īpaši 
darbības infrastruktūras standarta 
ievērošanai atbilstīgi 6. pantam, balstās uz
tīkla attīstības desmit gadu plānu, kas 
jāizstrādā ENTSO-G, un ir saskaņotas ar 
šo plānu.

2. Preventīvas rīcības plāns ir saskaņots ar  
tīkla attīstības desmit gadu plānu, kas 
jāizstrādā ENTSO-G.

Or. en

Pamatojums

Izstrādājamā regulā galvenā uzmanība jāpievērš prasībai, lai dalībvalstis veic rūpīgu riska 
un ietekmes novērtējumu un analizē savu situāciju, ievērojot pareizu un vienotu metodiku. 
Tādēļ riska un ietekmes novērtējumu visas dalībvalstis veic saskaņā ar vienotu metodiku, 
attiecīgā gadījumā ļaujot atsevišķām dalībvalstīm ņemt vērā īpašus valsts apstākļus un 
īpatnības. 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. 216
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Preventīvas rīcības plāns, jo īpaši 
darbības infrastruktūras standarta 
ievērošanai atbilstīgi 6. pantam, balstās uz 
tīkla attīstības desmit gadu plānu, kas 
jāizstrādā ENTSO-G, un ir saskaņotas ar 
šo plānu.

2. Preventīvas rīcības plāns, jo īpaši 
darbības infrastruktūras standarta 
ievērošanai atbilstīgi 6. pantam, balstās uz 
tīkla attīstības desmit gadu plānu, kas 
jāizstrādā ENTSO-G, ir saskaņots ar šo 
plānu un ir saistošs sistēmu operatoriem.

Or. en

Pamatojums

Regulā ir precīzi jānosaka, kā kompetentā iestāde var nodrošināt, ka tiek ievērots N-1 
standarts. Parasti kompetentās iestādes nav pilnvarotas paredzēt sistēmu operatoru saistības 
veikt ieguldījumus. Tas ir atkarīgs no katras dalībvalsts tiesību aktiem. Tālab ir jāparedz 
papildinājums, ka preventīvas rīcības plānā paredzētie pasākumi, kuru mērķis ir ievērot 
infrastruktūras standartu, ir saistoši sistēmu operatoriem.

Grozījums Nr. 217
Takis Hadjigeorgiou

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Preventīvas rīcības plānā ņem vērā 
ekonomisko efektivitāti, ietekmi uz iekšējā 
enerģētikas tirgus darbību un vidi.

3. Preventīvas rīcības plānā ņem vērā 
dalībvalstu specifiskās īpatnības, ietekmi 
uz patērētājiem un vidi.

Or. el
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Grozījums Nr. 218
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Preventīvas rīcības plānā ņem vērā 
ekonomisko efektivitāti, ietekmi uz iekšējā 
enerģētikas tirgus darbību un vidi.

3. Preventīvas rīcības plāna pamatā ir 
tirgus pasākumi, lai panāktu iekšējo 
drošību, un tajā ņem vērā ekonomisko 
efektivitāti un pieņemto pasākumu 
lietderību, kā arī to ietekmi uz iekšējā 
enerģētikas tirgus darbību un vidi.

Or. it

Pamatojums

Ar šo grozījumu uzsver vajadzību atstāt tirgus ziņā galveno uzdevumu nodrošināt piegādes 
atbilstīgi saimnieciskās efektivitātes kritērijiem.

Grozījums Nr. 219
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Preventīvas rīcības plānā ņem vērā 
ekonomisko efektivitāti, ietekmi uz iekšējā 
enerģētikas tirgus darbību un vidi.

3. Preventīvas rīcības plānā ņem vērā 
ekonomisko efektivitāti, ietekmi uz iekšējā 
enerģētikas tirgus darbību un vidi, kā arī 
visus svarīgākos starptautiskos 
notikumus, jo īpaši galvenajās piegādes 
un tranzīta valstīs.

Or. en
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Grozījums Nr. 220
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Preventīvas rīcības plānā ņem vērā 
ekonomisko efektivitāti, ietekmi uz iekšējā 
enerģētikas tirgus darbību un vidi.

3. Preventīvas rīcības plānā ņem vērā 
ekonomisko efektivitāti, ietekmi uz iekšējā 
enerģētikas tirgus darbību un vidi. Ar to 
neparedz nepamatotus un nesamērīgus 
tirgus dalībnieku pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar liberalizēta gāzes tirgus principiem un jebkura riska un ietekmes novērtējuma 
pamatprincipiem preventīvas rīcības plānā neparedz nepamatotus un nesamērīgus tirgus 
dalībnieku pienākumus.

Grozījums Nr. 221
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija nodrošina, ka dalībvalstu vai 
reģionālie preventīvas rīcības plāni ir savā 
starpā saskaņoti, lai garantētu efektīvu 
darbību koordināciju ES ārkārtas 
situācijā.

Or. en

Pamatojums

Ziņojuma projektā iekļautā sākotnējā grozījuma labojums. Komisijai ir jābūt atbildīgai par 
to, lai visi plāni ir savstarpēji saskaņoti, jo tie noteiks ES ārkārtas situācijā veicamās 
darbības.
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Grozījums Nr. 222
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais līdz [2014. gada 31. martam; 3 
gadi pēc regulas stāšanās spēkā] 
kompetentā iestāde nodrošina, ka 
gadījumā, ja rodas traucējumi lielākajā 
gāzes piegādes infrastruktūrā, pārējā 
infrastruktūra (N-1) spēj piegādāt 
vajadzīgo gāzes daudzumu, lai 
apmierinātu kopējo gāzes pieprasījumu 
aprēķinātajā platībā sešdesmit dienu 
aukstākajā periodā, kad ir ārkārtīgi liels 
gāzes pieprasījums un ko statistiski 
novēro ik pēc divdesmit gadiem. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Grozījums Nr. 223
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais līdz [2014. gada 31. martam; 3 
gadi pēc regulas stāšanās spēkā] 
kompetentā iestāde nodrošina, ka 
gadījumā, ja rodas traucējumi lielākajā 
gāzes piegādes infrastruktūrā, pārējā 
infrastruktūra (N-1) spēj piegādāt 

1. Vēlākais līdz [2016. gada 31. martam, 
t.i., 5 gadi pēc regulas stāšanās spēkā] 
kompetentā iestāde nodrošina, ka 
gadījumā, ja rodas traucējumi lielākajā 
gāzes piegādes infrastruktūrā, pārējā 
infrastruktūra (N-1) spēj piegādāt 



PE438.231v01-00 12/87 AM\801978LV.doc

LV

vajadzīgo gāzes daudzumu, lai apmierinātu 
kopējo gāzes pieprasījumu aprēķinātajā 
platībā sešdesmit dienu aukstākajā periodā, 
kad ir ārkārtīgi liels gāzes pieprasījums un 
ko statistiski novēro ik pēc divdesmit 
gadiem. 

vajadzīgo gāzes daudzumu, lai apmierinātu 
kopējo gāzes pieprasījumu aprēķinātajā 
platībā sešdesmit dienu aukstākajā periodā, 
kad ir ārkārtīgi liels gāzes pieprasījums un 
ko statistiski novēro ik pēc divdesmit 
gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 224
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais līdz [2014. gada 31. martam; 3 
gadi pēc regulas stāšanās spēkā] 
kompetentā iestāde nodrošina, ka 
gadījumā, ja rodas traucējumi lielākajā 
gāzes piegādes infrastruktūrā, pārējā 
infrastruktūra (N-1) spēj piegādāt 
vajadzīgo gāzes daudzumu, lai apmierinātu 
kopējo gāzes pieprasījumu aprēķinātajā 
platībā sešdesmit dienu aukstākajā periodā, 
kad ir ārkārtīgi liels gāzes pieprasījums un 
ko statistiski novēro ik pēc divdesmit 
gadiem. 

1. Vēlākais līdz [2016. gada 31. martam, 
t.i., 5 gadi pēc regulas stāšanās spēkā] 
kompetentā iestāde nodrošina, ka 
gadījumā, ja rodas traucējumi lielākajā 
gāzes piegādes infrastruktūrā, pārējā 
infrastruktūra (N-1) spēj piegādāt 
vajadzīgo gāzes daudzumu, lai apmierinātu 
kopējo gāzes pieprasījumu aprēķinātajā 
platībā sešdesmit dienu aukstākajā periodā, 
kad ir ārkārtīgi liels gāzes pieprasījums un 
ko statistiski novēro ik pēc divdesmit 
gadiem. Trīs gadus pēc regulas stāšanās 
spēkā svarīgākajiem ieguldījumiem jābūt 
veiktiem un kompetentajām iestādēm 
jāiesniedz Komisijai ziņojums par šiem 
ieguldījumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 225
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais līdz [2014. gada 31. martam; 3 
gadi pēc regulas stāšanās spēkā] 
kompetentā iestāde nodrošina, ka 
gadījumā, ja rodas traucējumi lielākajā 
gāzes piegādes infrastruktūrā, pārējā 
infrastruktūra (N-1) spēj piegādāt 
vajadzīgo gāzes daudzumu, lai apmierinātu 
kopējo gāzes pieprasījumu aprēķinātajā 
platībā sešdesmit dienu aukstākajā 
periodā, kad ir ārkārtīgi liels gāzes 
pieprasījums un ko statistiski novēro ik pēc 
divdesmit gadiem. 

1. Vēlākais līdz [2013. gada 31. martam, 
t.i., 2 gadi pēc regulas stāšanās spēkā] 
kompetentā iestāde veic vajadzīgos 
pasākumus saistībā ar 5. pantu, lai 
nodrošinātu, ka gadījumā, ja rodas 
traucējumi lielākajā gāzes piegādes 
infrastruktūrā, pārējā infrastruktūra (N-1) 
spēj piegādāt vajadzīgo gāzes daudzumu, 
lai apmierinātu kopējo gāzes pieprasījumu 
aprēķinātajā platībā peiodā, kad ir ārkārtīgi 
liels gāzes pieprasījums un ko statistiski 
novēro ik pēc divdesmit gadiem.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar pārskatīto I pielikumu ir attiecīgi jāpielāgo arī 6. panta 1. punkts.

Grozījums Nr. 226
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais līdz [2014. gada 31. martam; 3 
gadi pēc regulas stāšanās spēkā] 
kompetentā iestāde nodrošina, ka 
gadījumā, ja rodas traucējumi lielākajā 
gāzes piegādes infrastruktūrā, pārējā
infrastruktūra (N-1) spēj piegādāt 
vajadzīgo gāzes daudzumu, lai apmierinātu 
kopējo gāzes pieprasījumu aprēķinātajā 
platībā sešdesmit dienu aukstākajā periodā, 
kad ir ārkārtīgi liels gāzes pieprasījums un 
ko statistiski novēro ik pēc divdesmit 

1. Vēlākais līdz [2017. gada 31. martam, 
t.i., 6 gadi pēc regulas stāšanās spēkā] 
kompetentā iestāde nodrošina, ka 
gadījumā, ja rodas traucējumi lielākajā 
gāzes pārvades ieplūdes punktā, pieejamā
infrastruktūra (N-1) spēj piegādāt 
vajadzīgo gāzes daudzumu, lai apmierinātu 
aizsargāto patērētāju kopējo gāzes 
pieprasījumu aprēķinātajā platībā sešdesmit 
dienu aukstākajā periodā, kad ir ārkārtīgi 
liels gāzes pieprasījums un ko statistiski 
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gadiem. novēro ik pēc divdesmit gadiem. 

Or. en

Pamatojums

Trīs gadu termiņš ir nereālistisks. Ievērojamu ieguldījumu veikšanai, kas nepieciešami N-1 
infrastruktūras modernizēšanai, ir vajadzīgi vismaz pieci vai seši gadi. 2009. gada janvāra 
krīzes laikā bija vērojami plūsmas traucējumi visā pārvades ieplūdes punktā, jo ir vairāki 
paralēli cauruļvadi. 6. panta 1. punktā paredzētais var prasīt milzīgus ieguldījumus jaudas 
uzlabošanā un līdz ar to ietekmēt cenu, kas jāmaksā galapatērētājam. Noteikumos par N-1 
standartu ir jāparedz tikai aizsargāto patērētāju pieprasījums, lai nodrošinātu atbilstību 
7. panta 2. punktā paredzētajam piegādes standartam.

Grozījums Nr. 227
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais līdz [2014. gada 31. martam; 3 
gadi pēc regulas stāšanās spēkā] 
kompetentā iestāde nodrošina, ka 
gadījumā, ja rodas traucējumi lielākajā 
gāzes piegādes infrastruktūrā, pārējā
infrastruktūra (N-1) spēj piegādāt 
vajadzīgo gāzes daudzumu, lai apmierinātu 
kopējo gāzes pieprasījumu aprēķinātajā 
platībā sešdesmit dienu aukstākajā 
periodā, kad ir ārkārtīgi liels gāzes 
pieprasījums un ko statistiski novēro ik pēc 
divdesmit gadiem. 

1. Vēlākais līdz [2017. gada 31. martam, 
t.i., 6 gadi pēc regulas stāšanās spēkā] 
kompetentā iestāde nodrošina, ka 
gadījumā, ja rodas plūsmas traucējumi 
lielākajā gāzes pārvades ieplūdes punktā, 
pieejamā infrastruktūra (N-1) spēj piegādāt 
vajadzīgo gāzes daudzumu, lai apmierinātu 
aizsargāto patērētāju kopējo gāzes 
pieprasījumu aprēķinātajā platībā dienā, 
kad gada aukstākajā periodā ir ārkārtīgi 
liels gāzes pieprasījums, ko statistiski 
novēro ik pēc divdesmit gadiem.

Or. en

Pamatojums

Ievērojamu ieguldījumu veikšanai, jo īpaši Viduseiropā un Dienvidaustrumu Eiropā, ir 
vajadzīgi vismaz pieci līdz seši gadi. Pareizāk ir N-1 standartu noteikt kā plūsmas 
traucējumus pārvades ieplūdes punktā, lai nodrošinātu atbilstību 7. pantā noteiktajam 
piegādes standartam, un noteikumos par N-1 standartu ir jāparedz tikai aizsargāto patērētāju 
pieprasījums. Infrastruktūrai ir jābūt stabilai, lai nodrošinātu gāzes apgādi dienās, kad ir 
ārkārtīgi liels gāzes pieprasījums, un piegādes standartam jānodrošina apgāde ilgākā liela 
gāzes pieprasījuma laikposmā.
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Grozījums Nr. 228
Werner Langen

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais līdz [2014. gada 31. martam; 3 
gadi pēc regulas stāšanās spēkā] 
kompetentā iestāde nodrošina, ka 
gadījumā, ja rodas traucējumi lielākajā 
gāzes piegādes infrastruktūrā, pārējā 
infrastruktūra (N-1) spēj piegādāt 
vajadzīgo gāzes daudzumu, lai apmierinātu 
kopējo gāzes pieprasījumu aprēķinātajā 
platībā sešdesmit dienu aukstākajā periodā, 
kad ir ārkārtīgi liels gāzes pieprasījums un 
ko statistiski novēro ik pēc divdesmit 
gadiem. 

1. Vēlākais līdz [2014. gada 31. martam; 3 
gadi pēc regulas stāšanās spēkā] attiecīgās 
dalībvalstis vai dabasgāzes uzņēmumi
nodrošina, ka gadījumā, ja rodas 
traucējumi lielākajā gāzes piegādes 
infrastruktūrā, pārējā infrastruktūra (N-1) 
spēj piegādāt vajadzīgo gāzes daudzumu, 
lai apmierinātu kopējo gāzes pieprasījumu 
aprēķinātajā platībā sešdesmit dienu 
aukstākajā periodā, kad ir ārkārtīgi liels 
gāzes pieprasījums un ko statistiski novēro 
ik pēc divdesmit gadiem.

Or. de

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt paskaidrojumu 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. 229
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais līdz [2014. gada 31. martam; 3 
gadi pēc regulas stāšanās spēkā] 
kompetentā iestāde nodrošina, ka 
gadījumā, ja rodas traucējumi lielākajā 
gāzes piegādes infrastruktūrā, pārējā 

1. Vēlākais līdz [2016. gada 31. martam, 
t.i., 5 gadi pēc regulas stāšanās spēkā] 
kompetentā iestāde nodrošina, ka 
gadījumā, ja rodas traucējumi vienā 
lielākajā gāzes infrastruktūrā, pārējā 
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infrastruktūra (N-1) spēj piegādāt 
vajadzīgo gāzes daudzumu, lai
apmierinātu kopējo gāzes pieprasījumu 
aprēķinātajā platībā sešdesmit dienu 
aukstākajā periodā, kad ir ārkārtīgi liels 
gāzes pieprasījums un ko statistiski novēro 
ik pēc divdesmit gadiem. 

infrastruktūra (N-1) tehniski spēj 
apmierināt kopējo ikdienas gāzes 
pieprasījumu aprēķinātajā platībā dienā, 
kad ir ārkārtīgi liels gāzes pieprasījums, ko 
statistiski novēro reizi divdesmit gados.

Or. en

Pamatojums

Jaunā pielikuma pielāgošana.

Grozījums Nr. 230
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kompetentā iestādes pieprasīto 
atbrīvojumu no N-1 standarta 
piemērošanas var piešķirt, ja Komisija 
nolemj, ka minētais standarts konkrētajā 
dalībvalstī nav saimnieciski ilgtspējīgs.

Or. it

Pamatojums

No saimnieciskā viedokļa ne visas dalībvalstis var nodrošināt šā standarta ievērošanu. Ir 
jāparedz atkāpe, lai varētu meklēt reģionālās sadarbības iespējas vai pielāgot ar 
pieprasījumu saistītos pasākumus.
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Grozījums Nr. 231
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Veicot 8. pantā noteiktā riska un 
ietekmes novērtējuma daļu attiecībā uz 
infrastruktūru, kompetentā iestāde 
izmanto vienotu metodiku, tostarp N-1 
rādītāja aprēķināšanai, kā noteikts šajā 
pantā un 1. pielikumā.

Or. en

Pamatojums

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Grozījums Nr. 232
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc 4. panta 3. punktā minētā ieteikuma 
vai 4. panta 4. punktā minētajā situācijā 
1. punktā izklāstīto pienākumu var izpildīt
reģionālā mērogā. N-1 standartu uzskata 
par ievērotu arī tad, ja kompetentā iestāde 
5. pantā minētajā preventīvas rīcības plānā 
ir uzskatāmi parādījusi, ka piegādes 
traucējumus var pietiekami un laicīgi 
kompensēt ar pasākumiem pieprasījuma 
jomā.

2. Pēc 4. panta 3. punktā minētā ieteikuma 
vai 4. panta 4. punktā minētajā situācijā 
1. punktā minēto aprēķinu var veikt
reģionālā mērogā. Aprēķinot N-1 rādītāju, 
kompetentā iestāde 5. pantā minētajā 
preventīvas rīcības plānā drīkst uzskatāmi 
parādīt, ka piegādes traucējumus var 
pietiekami un laicīgi kompensēt ar īpašiem 
pasākumiem, tostarp pasākumiem 
pieprasījuma jomā.
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Or. en

Pamatojums

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Grozījums Nr. 233
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc 4. panta 3. punktā minētā ieteikuma 
vai 4. panta 4. punktā minētajā situācijā 
1. punktā izklāstīto pienākumu var izpildīt
reģionālā mērogā. N-1 standartu uzskata 
par ievērotu arī tad, ja kompetentā iestāde 
5. pantā minētajā preventīvas rīcības plānā 
ir uzskatāmi parādījusi, ka piegādes 
traucējumus var pietiekami un laicīgi 
kompensēt ar pasākumiem pieprasījuma 
jomā.

2. Pēc 4. panta 3. punktā minētā ieteikuma 
vai 4. panta 4. punktā minētajā situācijā 
1. punktā minēto aprēķinu var veikt
reģionālā mērogā. Aprēķinot N-1 rādītāju, 
kompetentā iestāde 5. pantā minētajā 
preventīvas rīcības plānā drīkst uzskatāmi 
parādīt, ka piegādes traucējumus var 
pietiekami un laicīgi kompensēt ar īpašiem 
pasākumiem, tostarp pasākumiem 
pieprasījuma jomā.

Or. en

Pamatojums

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.
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Grozījums Nr. 234
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc 4. panta 3. punktā minētā ieteikuma 
vai 4. panta 4. punktā minētajā situācijā 
1. punktā izklāstīto pienākumu var izpildīt
reģionālā mērogā. N-1 standartu uzskata 
par ievērotu arī tad, ja kompetentā iestāde 
5. pantā minētajā preventīvas rīcības plānā 
ir uzskatāmi parādījusi, ka piegādes 
traucējumus var pietiekami un laicīgi 
kompensēt ar pasākumiem pieprasījuma 
jomā.

2. Pēc 4. panta 3. punktā minētā ieteikuma 
vai 4. panta 4. punktā minētajā situācijā 
1. punktā minēto aprēķinu var veikt
reģionālā mērogā. Aprēķinot N-1 rādītāju, 
kompetentā iestāde 5. pantā minētajā 
preventīvas rīcības plānā drīkst uzskatāmi 
parādīt, ka piegādes traucējumus var 
pietiekami un laicīgi kompensēt ar īpašiem 
pasākumiem, tostarp pasākumiem 
pieprasījuma jomā.

Or. en

Pamatojums

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Grozījums Nr. 235
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc 4. panta 3. punktā minētā ieteikuma 
vai 4. panta 4. punktā minētajā situācijā 
1. punktā izklāstīto pienākumu var izpildīt
reģionālā mērogā. N-1 standartu uzskata 
par ievērotu arī tad, ja kompetentā iestāde 
5. pantā minētajā preventīvas rīcības plānā 
ir uzskatāmi parādījusi, ka piegādes 

2. Pēc 4. panta 3. punktā minētā ieteikuma 
vai 4. panta 4. punktā minētajā situācijā 
1. punktā minēto aprēķinu var veikt
reģionālā mērogā. Aprēķinot N-1 rādītāju, 
kompetentā iestāde 5. pantā minētajā 
preventīvas rīcības plānā drīkst uzskatāmi 
parādīt, ka piegādes traucējumus var 
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traucējumus var pietiekami un laicīgi 
kompensēt ar pasākumiem pieprasījuma 
jomā.

pietiekami un laicīgi kompensēt ar īpašiem 
pasākumiem, tostarp pasākumiem 
pieprasījuma jomā.

Or. en

Pamatojums

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Grozījums Nr. 236
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc 4. panta 3. punktā minētā ieteikuma 
vai 4. panta 4. punktā minētajā situācijā 
1. punktā izklāstīto pienākumu var izpildīt
reģionālā mērogā. N-1 standartu uzskata 
par ievērotu arī tad, ja kompetentā iestāde 
5. pantā minētajā preventīvas rīcības plānā 
ir uzskatāmi parādījusi, ka piegādes 
traucējumus var pietiekami un laicīgi 
kompensēt ar pasākumiem pieprasījuma 
jomā.

2. Pēc 4. panta 3. punktā minētā ieteikuma 
vai 4. panta 4. punktā minētajā situācijā 
1. punktā minēto aprēķinu var veikt
reģionālā mērogā. Aprēķinot N-1 rādītāju, 
kompetentā iestāde 5. pantā minētajā 
preventīvas rīcības plānā drīkst uzskatāmi 
parādīt, ka piegādes traucējumus var 
pietiekami un laicīgi kompensēt ar īpašiem 
pasākumiem, tostarp pasākumiem 
pieprasījuma jomā.

Or. en

Pamatojums

The future of Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The risk and impact assessment shall be carried out by each Member 
State in accordance with the common methodology, whilst allowing the Member State to take 
into account particular national circumstances and specificities where appropriate. The 
results shall be reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be 
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subject to review to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the 
regional level.

Grozījums Nr. 237
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc 4. panta 3. punktā minētā ieteikuma 
vai 4. panta 4. punktā minētajā situācijā 
1. punktā izklāstīto pienākumu var izpildīt 
reģionālā mērogā. N-1 standartu uzskata 
par ievērotu arī tad, ja kompetentā iestāde 
5. pantā minētajā preventīvas rīcības plānā 
ir uzskatāmi parādījusi, ka piegādes 
traucējumus var pietiekami un laicīgi 
kompensēt ar pasākumiem pieprasījuma 
jomā.

2. Pēc 4. panta 3. punktā minētā ieteikuma 
vai 4. panta 4. punktā minētajā situācijā 
1. punktā izklāstīto pienākumu var izpildīt 
reģionālā mērogā. N-1 standartu uzskata 
par ievērotu arī tad, ja kompetentā iestāde 
8. pantā minētajā riska novērtējumā un 
5. pantā minētajā preventīvas rīcības plānā, 
ņemot vērā ieguldījumu rentabilitāti, ir 
uzskatāmi parādījusi, ka piegādes 
traucējumus var pietiekami un laicīgi 
kompensēt ar īpašiem pasākumiem, 
tostarp pasākumiem pieprasījuma jomā. 

Or. en

Pamatojums

Regulas prasību dēļ dažās dalībvalstīs var būt jāveic ievērojami ieguldījumi jaudas 
palielināšanai, kas radīs būtiskus izdevumus un lielā mērā ietekmēs gāzes cenas, kuras 
jāmaksā galapatērētājam.

Grozījums Nr. 238
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc 4. panta 3. punktā minētā ieteikuma 
vai 4. panta 4. punktā minētajā situācijā 
1. punktā izklāstīto pienākumu var izpildīt 
reģionālā mērogā. N-1 standartu uzskata 
par ievērotu arī tad, ja kompetentā iestāde 

2. Pēc 4. panta 3. punktā minētā ieteikuma 
vai 4. panta 4. punktā minētajā situācijā 
1. punktā izklāstīto pienākumu var izpildīt 
reģionālā mērogā. N-1 standartu uzskata 
par ievērotu arī tad, ja kompetentā iestāde 
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5. pantā minētajā preventīvas rīcības plānā 
ir uzskatāmi parādījusi, ka piegādes 
traucējumus var pietiekami un laicīgi 
kompensēt ar pasākumiem pieprasījuma 
jomā.

8. pantā minētajā riska novērtējumā un 
5. pantā minētajā preventīvas rīcības plānā 
ir uzskatāmi parādījusi, ka piegādes 
traucējumus var pietiekami un laicīgi 
kompensēt ar īpašiem pasākumiem, 
tostarp pasākumiem pieprasījuma jomā.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jābūt iespējai risināt piegādes krīzes situācijas elastīgi, ņemot vērā savus 
apstākļus, tālab šā punkta noteikumi nav jāattiecina tikai uz pasākumiem saistībā ar 
pieprasījumu, ja vien riska novērtējumā un preventīvas rīcības plānā pienācīgi parāda, ka 
minētajiem pasākumiem būtu līdzvērtīga ietekme uz N-1 standartu.

Grozījums Nr. 239
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc 4. panta 3. punktā minētā ieteikuma 
vai 4. panta 4. punktā minētajā situācijā 
1. punktā izklāstīto pienākumu var izpildīt 
reģionālā mērogā. N-1 standartu uzskata 
par ievērotu arī tad, ja kompetentā iestāde 
5. pantā minētajā preventīvas rīcības plānā 
ir uzskatāmi parādījusi, ka piegādes 
traucējumus var pietiekami un laicīgi 
kompensēt ar pasākumiem pieprasījuma 
jomā.

2. Pēc 4. panta 3. punktā minētā ieteikuma 
vai 4. panta 4. punktā minētajā situācijā 
1. punktā izklāstīto pienākumu var izpildīt 
reģionālā mērogā. N-1 standartu uzskata 
par ievērotu arī tad, ja kompetentā iestāde 
5. pantā minētajā preventīvas rīcības plānā 
ir uzskatāmi parādījusi, ka piegādes 
traucējumus var pietiekami un laicīgi 
kompensēt ar uz tirgu orientētiem 
pasākumiem pieprasījuma jomā.

Or. en

Pamatojums

Ja tiktu atļauti uz pieprasījumu orientēti pasākumi, N-1 kritēriju varētu uzskatīt par ievērotu, 
īstenojot obligātu pieprasījuma samazinājumu (piegādes samazinājumu). Tomēr to ar šajā 
regulā paredzētajiem infrastruktūras un piegādes pasākumiem cenšas novērst.
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Grozījums Nr. 240
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. N-1 standarta aprēķināšanai izmanto 
I pielikumā norādīto metodi. Tajā ņem vērā 
tīkla konfigurāciju un faktisko gāzes 
plūsmu, kā arī ražošanas un uzglabāšanas 
iespējas. Vajadzības gadījumā aprēķināto 
platību, kas minēta I pielikumā, paplašina 
līdz attiecīgajam reģionālajam mērogam. 

3. N-1 rādītāja aprēķināšanai izmanto 
I pielikumā norādīto metodi. Tajā ņem vērā 
tīkla konfigurāciju un pārvades 
infrastruktūras jaudu gāzes piegādei no 
ražošanas vietas, sašķidrinātās dabasgāzes 
termināļiem un uzglabāšanas sistēmām. 
Vajadzības gadījumā aprēķināto platību, 
kas minēta I pielikumā, kompetentā 
iestāde nosaka pēc apspriešanās ar 
attiecīgajiem dabasgāzes uzņēmumiem un 
paplašina līdz attiecīgajam reģionālajam 
mērogam.

Or. en

Pamatojums

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the the regional 
level.

Grozījums Nr. 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. N-1 standarta aprēķināšanai izmanto 
I pielikumā norādīto metodi. Tajā ņem 
vērā tīkla konfigurāciju un faktisko gāzes 
plūsmu, kā arī ražošanas un 

3. N-1 rādītāja aprēķināšanai izmanto 
I pielikumā norādīto metodi. Vajadzības 
gadījumā aprēķināto platību, kas minēta 
I pielikumā, kompetentā iestāde nosaka 



PE438.231v01-00 24/87 AM\801978LV.doc

LV

uzglabāšanas iespējas. Vajadzības 
gadījumā aprēķināto platību, kas minēta 
I pielikumā, paplašina līdz attiecīgajam 
reģionālajam mērogam. 

pēc apspriešanās ar attiecīgajiem 
dabasgāzes uzņēmumiem un paplašina 
līdz attiecīgajam reģionālajam mērogam. 

Or. en

Pamatojums

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Grozījums Nr. 242
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. N-1 standarta aprēķināšanai izmanto 
I pielikumā norādīto metodi. Tajā ņem 
vērā tīkla konfigurāciju un faktisko gāzes 
plūsmu, kā arī ražošanas un 
uzglabāšanas iespējas. Vajadzības 
gadījumā aprēķināto platību, kas minēta 
I pielikumā, paplašina līdz attiecīgajam 
reģionālajam mērogam. 

3. N-1 rādītāja aprēķināšanai izmanto 
I pielikumā norādīto metodi. Vajadzības 
gadījumā aprēķināto platību, kas minēta 
I pielikumā, kompetentā iestāde nosaka 
pēc apspriešanās ar attiecīgajiem 
dabasgāzes uzņēmumiem un paplašina 
līdz attiecīgajam reģionālajam mērogam. 

Or. en

Pamatojums

Izstrādājamā regulā galvenā uzmanība jāpievērš prasībai, lai dalībvalstis veic rūpīgu riska 
un ietekmes novērtējumu un analizē savu situāciju, ievērojot pareizu un vienotu metodiku. 
Tādēļ riska un ietekmes novērtējumu visas dalībvalstis veic saskaņā ar vienotu metodiku, 
attiecīgā gadījumā ļaujot atsevišķām dalībvalstīm ņemt vērā īpašus valsts apstākļus un 
īpatnības. 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. 243
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. N-1 standarta aprēķināšanai izmanto 
I pielikumā norādīto metodi. Tajā ņem 
vērā tīkla konfigurāciju un faktisko gāzes 
plūsmu, kā arī ražošanas un 
uzglabāšanas iespējas. Vajadzības 
gadījumā aprēķināto platību, kas minēta 
I pielikumā, paplašina līdz attiecīgajam 
reģionālajam mērogam. 

3. N-1 rādītāja aprēķināšanai izmanto 
I pielikumā norādīto metodi. Vajadzības 
gadījumā aprēķināto platību, kas minēta 
I pielikumā, kompetentā iestāde nosaka 
pēc apspriešanās ar attiecīgajiem 
dabasgāzes uzņēmumiem un paplašina 
līdz attiecīgajam reģionālajam mērogam. 

Or. en

Pamatojums

Izstrādājamā regulā galvenā uzmanība jāpievērš prasībai, lai dalībvalstis veic rūpīgu riska 
un ietekmes novērtējumu un analizē savu situāciju, ievērojot pareizu un vienotu metodiku. 
Tādēļ riska un ietekmes novērtējumu visas dalībvalstis veic saskaņā ar vienotu metodiku, 
attiecīgā gadījumā ļaujot atsevišķām dalībvalstīm ņemt vērā īpašus valsts apstākļus un 
īpatnības. Rezultātus ņem vērā, izstrādājot preventīvas rīcības un ārkārtas rīcības plānus. 
Minētos plānus regulāri pārskata, lai nodrošinātu to atbilstību situācijai.

Grozījums Nr. 244
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. N-1 standarta aprēķināšanai izmanto 
I pielikumā norādīto metodi. Tajā ņem 
vērā tīkla konfigurāciju un faktisko gāzes 
plūsmu, kā arī ražošanas un 
uzglabāšanas iespējas. Vajadzības 
gadījumā aprēķināto platību, kas minēta 
I pielikumā, paplašina līdz attiecīgajam 
reģionālajam mērogam. 

3. N-1 rādītāja aprēķināšanai izmanto 
I pielikumā norādīto metodi. Vajadzības 
gadījumā aprēķināto platību, kas minēta 
I pielikumā, kompetentā iestāde nosaka 
pēc apspriešanās ar attiecīgajiem 
dabasgāzes uzņēmumiem un paplašina 
līdz attiecīgajam reģionālajam mērogam. 
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Or. en

Pamatojums

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Grozījums Nr. 245
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. N-1 standarta aprēķināšanai izmanto 
I pielikumā norādīto metodi. Tajā ņem vērā 
tīkla konfigurāciju un faktisko gāzes 
plūsmu, kā arī ražošanas un uzglabāšanas 
iespējas. Vajadzības gadījumā aprēķināto 
platību, kas minēta I pielikumā, paplašina 
līdz attiecīgajam reģionālajam mērogam. 

3. N-1 standarta aprēķināšanai izmanto 
I pielikumā norādīto metodi. Tajā ņem vērā 
tīkla konfigurāciju un faktisko gāzes 
plūsmu, kā arī ražošanas un uzglabāšanas 
iespējas. Vajadzības gadījumā aprēķināto 
platību, kas minēta I pielikumā, paplašina 
līdz attiecīgajam reģionālajam mērogam, 
ņemot vērā reģionālās īpatnības.

Or. en

Grozījums Nr. 246
Algirdas Saudargas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a To, ka nav piekļuves ES gāzes tīklam, 
un atkarību no viena gāzes piegādātāja 
uzskata par neatbilstību N-1 standartam.

Or. en
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Grozījums Nr. 247
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katra kompetentā iestāde Komisijai 
nekavējoties paziņo par N-1 standarta 
neievērošanu.

4. Katra kompetentā iestāde pēc 
apspriešanās ar attiecīgajiem dabasgāzes 
uzņēmumiem saskaņā ar 13. pantu 
Komisijai paziņo par N-1 rādītāja 
aprēķināšanas rezultātiem.

Or. en

Pamatojums

Trīspakāpju pieeja, kas noteikta 2004. gada direktīvā, lai garantētu piegādes drošību (I —
uzņēmumi, II — dalībvalstis un III — Komisija), regulas projektā vairs nav skaidri noteikta. 
Izstrādājamā regulā galvenā uzmanība jāpievērš prasībai, lai dalībvalstis veic rūpīgu riska 
un ietekmes novērtējumu un analizē savu situāciju, ievērojot pareizu un vienotu metodiku.

Grozījums Nr. 248
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katra kompetentā iestāde Komisijai 
nekavējoties paziņo par N-1 standarta 
neievērošanu.

4. Katra kompetentā iestāde pēc 
apspriešanās ar attiecīgajiem dabasgāzes 
uzņēmumiem saskaņā ar 13. pantu 
Komisijai paziņo par N-1 rādītāja 
aprēķināšanas rezultātiem.

Or. en

Pamatojums

Trīspakāpju pieeja, kas noteikta 2004. gada direktīvā, lai garantētu piegādes drošību (I —
uzņēmumi, II — dalībvalstis un III — Komisija), regulas projektā vairs nav skaidri noteikta. 
Šis princips regulas projektā būtu jāatjauno.
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Grozījums Nr. 249
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katra kompetentā iestāde Komisijai 
nekavējoties paziņo par N-1 standarta 
neievērošanu.

4. Katra kompetentā iestāde pēc 
apspriešanās ar attiecīgajiem dabasgāzes 
uzņēmumiem saskaņā ar 13. pantu 
Komisijai paziņo par N-1 rādītāja 
aprēķināšanas rezultātiem.

Or. en

Pamatojums

Trīspakāpju pieeja, kas noteikta 2004. gada direktīvā, lai garantētu piegādes drošību (I —
uzņēmumi, II — dalībvalstis un III — Komisija), regulas projektā vairs nav skaidri noteikta. 
Šis princips regulas projektā būtu jāatjauno.

Grozījums Nr. 250
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katra kompetentā iestāde Komisijai 
nekavējoties paziņo par N-1 standarta 
neievērošanu.

4. Katra kompetentā iestāde pēc 
apspriešanās ar attiecīgajiem dabasgāzes 
uzņēmumiem saskaņā ar 13. pantu 
Komisijai paziņo par N-1 rādītāja 
aprēķināšanas rezultātiem.

Or. en

Pamatojums

Trīspakāpju pieeja, kas noteikta 2004. gada direktīvā, lai garantētu piegādes drošību (I —
uzņēmumi, II — dalībvalstis un III — Komisija), regulas projektā vairs nav skaidri noteikta. 
Izstrādājamā regulā galvenā uzmanība jāpievērš prasībai, lai dalībvalstis veic rūpīgu riska 
un ietekmes novērtējumu un analizē savu situāciju, ievērojot pareizu un vienotu metodiku.
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Grozījums Nr. 251
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katra kompetentā iestāde Komisijai 
nekavējoties paziņo par N-1 standarta 
neievērošanu.

4. Katra kompetentā iestāde pēc 
apspriešanās ar attiecīgajiem dabasgāzes 
uzņēmumiem saskaņā ar 13. pantu 
Komisijai paziņo par N-1 rādītāja 
aprēķināšanas rezultātiem.

Or. en

Pamatojums

Trīspakāpju pieeja, kas noteikta 2004. gada direktīvā, lai garantētu piegādes drošību (I —
uzņēmumi, II — dalībvalstis un III — Komisija), regulas projektā vairs nav skaidri noteikta. 
Šis princips regulas projektā būtu jāatjauno.

Grozījums Nr. 252
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja ir vajadzīgi jauni pārrobežu 
starpsavienojumi vai jāpaplašina esošie 
starpsavienojumi, īsteno ciešu attiecīgo 
dalībvalstu, kompetento iestāžu un 
regulatīvo iestāžu (ja tās nav kompetentās 
iestādes) sadarbību.

Or. en
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Grozījums Nr. 253
Ioan Enciu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija un dalībvalstu iestādes 
saskaņo pieejas attiecībā uz to, kā uzsāk 
un īsteno pašreizējos projektus gāzes 
piegādes avotu un maršrutu 
diversifikācijai, lai uzlabotu pašreizējo 
infrastruktūru, tādējādi nodrošinot 
iespēju piemērot N-1 standartu krīzes 
situācijās.   

Or. ro

Pamatojums

Projekti gāzes piegādes maršrutu un avotu diversifikācijai ir ļoti svarīga enerģijas piegādes 
prioritāte. Dalībvalstu solidaritātei jābūt prioritārai pār atsevišķu dalībvalstu interesēm.

Grozījums Nr. 254
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārvades sistēmu operatoriem divu 
gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda
transportēt gāzi abos virzienos visos
starpsavienojumos, izņemot gadījumus, 
kad pēc kompetentās iestādes 
pieprasījuma Komisija nolemj, ka
divvirzienu plūsmas jaudas palielināšana 
neuzlabos dalībvalstu piegādes drošību. 
Mainoties apstākļiem, šāds lēmums var 
tikt pārskatīts. Divvirzienu plūsmas jaudas 
apmēru sasniedz izmaksu ziņā 
izdevīgākajā veidā un ņem vērā vismaz to 
jaudu, kas vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā 
minēto piegādes standartu. Šo divu gadu 

5. Ja nepieciešams, saskaņā ar riska un 
ietekmes novērtējumu, kas veikts atbilstīgi 
8. pantam, ņemot vērā tehniskās 
īstenošanas iespējas un tirgus izmaksu un 
ieguvumu ekonomisku analīzi, pārvades
sistēmu operatori triju gadu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā nodrošina
nepieciešamo fizisko jaudu transportēt 
gāzi abos virzienos tajos
starpsavienojumos, kuros divvirzienu 
plūsmas jaudas palielināšana uzlabo 
piegādes drošību, jo īpaši ārkārtas 
situācijā. Šo triju gadu laikā gāzes 
pārvades sistēmas operators saskaņā ar 
riska un ietekmes novērtējumu, kas veikts 
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laikā gāzes pārvades sistēmas operators 
pielāgo pārvades sistēmas darbību kopumā, 
lai nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.

atbilstīgi 8. pantam, ņemot vērā tehniskās 
īstenošanas iespējas un tirgus izmaksu un 
ieguvumu ekonomisku analīzi, pielāgo 
pārvades sistēmas darbību kopumā, lai 
nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.

Or. en

Pamatojums

Izstrādājamā regulā galvenā uzmanība jāpievērš prasībai, lai dalībvalstis veic rūpīgu riska 
un ietekmes novērtējumu un analizē savu situāciju, ievērojot pareizu un vienotu metodiku. 
Tādēļ riska un ietekmes novērtējumu visas dalībvalstis veic saskaņā ar vienotu metodiku, 
attiecīgā gadījumā ļaujot atsevišķām dalībvalstīm ņemt vērā īpašus valsts apstākļus un 
īpatnības. Rezultātus ņem vērā, izstrādājot preventīvas rīcības un ārkārtas rīcības plānus. 
Minētos plānus regulāri pārskata, lai nodrošinātu to atbilstību situācijai.

Grozījums Nr. 255
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārvades sistēmu operatoriem divu 
gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda
transportēt gāzi abos virzienos visos
starpsavienojumos, izņemot gadījumus, 
kad pēc kompetentās iestādes 
pieprasījuma Komisija nolemj, ka
divvirzienu plūsmas jaudas palielināšana 
neuzlabos dalībvalstu piegādes drošību. 
Mainoties apstākļiem, šāds lēmums var 
tikt pārskatīts. Divvirzienu plūsmas jaudas 
apmēru sasniedz izmaksu ziņā 
izdevīgākajā veidā un ņem vērā vismaz to 
jaudu, kas vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā 
minēto piegādes standartu. Šo divu gadu 
laikā gāzes pārvades sistēmas operators 
pielāgo pārvades sistēmas darbību kopumā, 
lai nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.

5. Ja nepieciešams, saskaņā ar riska un 
ietekmes novērtējumu, kas veikts atbilstīgi 
8. pantam, ņemot vērā tehniskās 
īstenošanas iespējas un tirgus izmaksu un 
ieguvumu ekonomisku analīzi, pārvades
sistēmu operatori triju gadu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā nodrošina
nepieciešamo fizisko jaudu transportēt 
gāzi abos virzienos tajos
starpsavienojumos, kuros divvirzienu 
plūsmas jaudas palielināšana uzlabo 
piegādes drošību, jo īpaši ārkārtas 
situācijā. Šo triju gadu laikā gāzes 
pārvades sistēmas operators saskaņā ar 
riska un ietekmes novērtējumu, kas veikts 
atbilstīgi 8. pantam, ņemot vērā tehniskās 
īstenošanas iespējas un tirgus izmaksu un 
ieguvumu ekonomisku analīzi, pielāgo 
pārvades sistēmas darbību kopumā, lai 
nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.
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Or. en

Pamatojums

Izstrādājamā regulā galvenā uzmanība jāpievērš prasībai, lai dalībvalstis veic rūpīgu riska 
un ietekmes novērtējumu un analizē savu situāciju, ievērojot pareizu un vienotu metodiku. 
Tādēļ riska un ietekmes novērtējumu visas dalībvalstis veic saskaņā ar vienotu metodiku, 
attiecīgā gadījumā ļaujot atsevišķām dalībvalstīm ņemt vērā īpašus valsts apstākļus un 
īpatnības. Rezultātus ņem vērā, izstrādājot preventīvas rīcības un ārkārtas rīcības plānus. 
Minētos plānus regulāri pārskata, lai nodrošinātu to atbilstību situācijai.

Grozījums Nr. 256
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārvades sistēmu operatoriem divu 
gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda
transportēt gāzi abos virzienos visos
starpsavienojumos, izņemot gadījumus, 
kad pēc kompetentās iestādes 
pieprasījuma Komisija nolemj, ka
divvirzienu plūsmas jaudas palielināšana 
neuzlabos dalībvalstu piegādes drošību. 
Mainoties apstākļiem, šāds lēmums var 
tikt pārskatīts. Divvirzienu plūsmas jaudas 
apmēru sasniedz izmaksu ziņā 
izdevīgākajā veidā un ņem vērā vismaz to 
jaudu, kas vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā 
minēto piegādes standartu. Šo divu gadu 
laikā gāzes pārvades sistēmas operators 
pielāgo pārvades sistēmas darbību kopumā, 
lai nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.

5. Ja nepieciešams, saskaņā ar riska un 
ietekmes novērtējumu, kas veikts atbilstīgi 
8. pantam, ņemot vērā tehniskās 
īstenošanas iespējas un tirgus izmaksu un 
ieguvumu ekonomisku analīzi, pārvades
sistēmu operatori triju gadu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā nodrošina
nepieciešamo fizisko jaudu transportēt 
gāzi abos virzienos tajos
starpsavienojumos, kuros divvirzienu 
plūsmas jaudas palielināšana uzlabo 
piegādes drošību, jo īpaši ārkārtas 
situācijā. Šo triju gadu laikā gāzes 
pārvades sistēmas operators saskaņā ar 
riska un ietekmes novērtējumu, kas veikts 
atbilstīgi 8. pantam, ņemot vērā tehniskās 
īstenošanas iespējas un tirgus izmaksu un 
ieguvumu ekonomisku analīzi, pielāgo 
pārvades sistēmas darbību kopumā, lai 
nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.

Or. en

Pamatojums

Prasība nodrošināt nepieciešamo fizisko jaudu visos starpsavienojumos transportēt gāzi abos 
virzienos nebūtu jāievieš, pirms tiek novērtēts, vai tas ir tehniski un/vai ekonomiski iespējams 
vai nepieciešams noteiktos apstākļos. Regulas projektā paredzētais atkāpju noteikšanas 



AM\801978LV.doc 33/87 PE438.231v01-00

LV

process pēc būtības ir pareizs, taču neparedz pietiekami skaidru kārtību.

Grozījums Nr. 257
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārvades sistēmu operatoriem divu 
gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda
transportēt gāzi abos virzienos visos
starpsavienojumos, izņemot gadījumus, 
kad pēc kompetentās iestādes 
pieprasījuma Komisija nolemj, ka
divvirzienu plūsmas jaudas palielināšana 
neuzlabos dalībvalstu piegādes drošību. 
Mainoties apstākļiem, šāds lēmums var 
tikt pārskatīts. Divvirzienu plūsmas jaudas 
apmēru sasniedz izmaksu ziņā 
izdevīgākajā veidā un ņem vērā vismaz to 
jaudu, kas vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā 
minēto piegādes standartu. Šo divu gadu 
laikā gāzes pārvades sistēmas operators 
pielāgo pārvades sistēmas darbību kopumā, 
lai nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.

5. Ja nepieciešams, saskaņā ar riska un 
ietekmes novērtējumu, kas veikts atbilstīgi 
8. pantam, ņemot vērā tehniskās 
īstenošanas iespējas un tirgus izmaksu un 
ieguvumu ekonomisku analīzi, pārvades
sistēmu operatori triju gadu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā nodrošina
nepieciešamo fizisko jaudu transportēt 
gāzi abos virzienos tajos
starpsavienojumos, kuros divvirzienu 
plūsmas jaudas palielināšana uzlabo 
piegādes drošību, jo īpaši ārkārtas 
situācijā. Šo triju gadu laikā gāzes 
pārvades sistēmas operators saskaņā ar 
riska un ietekmes novērtējumu, kas veikts 
atbilstīgi 8. pantam, ņemot vērā tehniskās 
īstenošanas iespējas un tirgus izmaksu un 
ieguvumu ekonomisku analīzi, pielāgo 
pārvades sistēmas darbību kopumā, lai 
nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.

Or. en

Pamatojums

Prasība nodrošināt nepieciešamo fizisko jaudu visos starpsavienojumos transportēt gāzi abos 
virzienos nebūtu jāievieš, pirms tiek novērtēts, vai tas ir tehniski un/vai ekonomiski iespējams 
vai nepieciešams noteiktos apstākļos. Regulas projektā paredzētais atkāpju noteikšanas 
process pēc būtības ir pareizs, taču neparedz pietiekami skaidru kārtību.
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Grozījums Nr. 258
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārvades sistēmu operatoriem divu 
gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda
transportēt gāzi abos virzienos visos
starpsavienojumos, izņemot gadījumus, 
kad pēc kompetentās iestādes 
pieprasījuma Komisija nolemj, ka
divvirzienu plūsmas jaudas palielināšana 
neuzlabos dalībvalstu piegādes drošību. 
Mainoties apstākļiem, šāds lēmums var tikt 
pārskatīts. Divvirzienu plūsmas jaudas 
apmēru sasniedz izmaksu ziņā 
izdevīgākajā veidā un ņem vērā vismaz to 
jaudu, kas vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā 
minēto piegādes standartu. Šo divu gadu 
laikā gāzes pārvades sistēmas operators 
pielāgo pārvades sistēmas darbību kopumā, 
lai nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.

5. Ja nepieciešams, saskaņā ar riska un 
ietekmes novērtējumu, kas veikts atbilstīgi 
8. pantam, ņemot vērā tehniskās iespējas 
un tirgus izmaksu un ieguvumu analīzi no 
saimnieciskā viedokļa, pārvades sistēmu 
operatori triju gadu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā nodrošina pastāvīgu fizisko
jaudu transportēt gāzi abos virzienos tajos
starpsavienojumos, kuros divvirzienu 
plūsmas jaudas palielināšana uzlabo 
piegādes drošību, jo īpaši ārkārtas 
situācijā. Mainoties apstākļiem, 
novērtējums var tikt pārskatīts. Šo triju
gadu laikā gāzes pārvades sistēmas 
operators saskaņā ar riska un ietekmes 
novērtējumu, kas veikts atbilstīgi 
8. pantam, ņemot vērā tehniskās 
īstenošanas iespējas un tirgus izmaksu un 
ieguvumu ekonomisku analīzi, pielāgo 
pārvades sistēmas darbību kopumā, lai 
nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.

Or. en

Pamatojums

Prasība nodrošināt pastāvīgu fizisko jaudu visos starpsavienojumos transportēt gāzi abos 
virzienos nebūtu jāievieš, pirms tiek novērtēts, vai tas ir tehniski un/vai ekonomiski iespējams 
vai nepieciešams. Lai izvairītos no nevajadzīgu izdevumu radīšanas galapatērētājiem, 
vispirms ir jāveic riska un ietekmes novērtējums. Prasību pielāgot pārvades sistēmas darbību 
divu gadu laikā var izpildīt tikai tad, ja ir vajadzīgas nelielas izmaiņas infrastruktūrā. 
Lielākām izmaiņām, piemēram, jaunas kompresijas iekārtas uzstādīšanai, būs vajadzīgs 
ilgāks laiks.
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Grozījums Nr. 259
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārvades sistēmu operatoriem divu gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda
transportēt gāzi abos virzienos visos
starpsavienojumos, izņemot gadījumus, 
kad pēc kompetentās iestādes 
pieprasījuma Komisija nolemj, ka
divvirzienu plūsmas jaudas palielināšana 
neuzlabos dalībvalstu piegādes drošību. 
Mainoties apstākļiem, šāds lēmums var tikt 
pārskatīts. Divvirzienu plūsmas jaudas 
apmēru sasniedz izmaksu ziņā 
izdevīgākajā veidā un ņem vērā vismaz to 
jaudu, kas vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā 
minēto piegādes standartu. Šo divu gadu 
laikā gāzes pārvades sistēmas operators 
pielāgo pārvades sistēmas darbību kopumā, 
lai nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.

5. Ja nepieciešams, saskaņā ar riska un 
ietekmes novērtējumu, kas veikts atbilstīgi 
8. pantam, ņemot vērā tehniskās 
īstenošanas iespējas un tirgus izmaksu un 
ieguvumu ekonomisku analīzi, pārvades
sistēmu operatori triju gadu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā nodrošina
pastāvīgu fizisko jaudu transportēt gāzi 
abos virzienos tajos starpsavienojumos,
kuros divvirzienu plūsmas jaudas 
palielināšana uzlabo piegādes drošību. 
Mainoties apstākļiem, novērtējums var tikt 
pārskatīts. Šo triju gadu laikā gāzes 
pārvades sistēmas operators saskaņā ar 
riska un ietekmes novērtējumu, kas veikts 
atbilstīgi 8. pantam, ņemot vērā tehniskās 
īstenošanas iespējas un izmaksu un 
ieguvumu analīzi, ja vajadzīgs, pielāgo 
pārvades sistēmas darbību kopumā, lai 
nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.

Or. el

Pamatojums

Prasība nodrošināt pastāvīgu fizisko jaudu transportēt gāzi abos virzienos visos 
starpsavienojumos nebūtu jāievieš, pirms tiek novērtēts, vai tas ir tehniski un/vai ekonomiski 
iespējams vai nepieciešams konkrētajā gadījumā. Lai izvairītos no nevajadzīgu izdevumu 
radīšanas galapatērētājiem, vispirms ir jāveic riska un ietekmes novērtējums. Prasību 
nodrošināt pastāvīgu fizisko jaudu divu gadu laikā var izpildīt tikai tad, ja ir vajadzīgas 
nelielas infrastruktūras izmaiņas. Apjomīgāku pielāgojumu veikšanai vajadzīgs ilgāks laiks. 
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Grozījums Nr. 260
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārvades sistēmu operatoriem divu gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda 
transportēt gāzi abos virzienos visos 
starpsavienojumos, izņemot gadījumus, 
kad pēc kompetentās iestādes pieprasījuma 
Komisija nolemj, ka divvirzienu plūsmas 
jaudas palielināšana neuzlabos dalībvalstu 
piegādes drošību. Mainoties apstākļiem, 
šāds lēmums var tikt pārskatīts. 
Divvirzienu plūsmas jaudas apmēru 
sasniedz izmaksu ziņā izdevīgākajā veidā 
un ņem vērā vismaz to jaudu, kas 
vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā minēto 
piegādes standartu. Šo divu gadu laikā 
gāzes pārvades sistēmas operators pielāgo 
pārvades sistēmas darbību kopumā, lai 
nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.

5. Pārvades sistēmu operatoriem divu gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda 
transportēt gāzi abos virzienos visos 
starpsavienojumos, izņemot gadījumus, 
kad pēc kompetentās iestādes pieprasījuma 
Komisija nolemj, ka divvirzienu plūsmas 
jaudas palielināšana neuzlabos dalībvalstu 
piegādes drošību. Mainoties apstākļiem, 
šāds lēmums var tikt pārskatīts. 
Divvirzienu plūsmas jaudas apmēru 
sasniedz izmaksu ziņā izdevīgākajā veidā 
un ņem vērā vismaz to jaudu, kas 
vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā minēto 
piegādes standartu. Katrai dalībvalstij būtu 
jāveic izmaksu un ieguvumu analīze 
attiecībā uz ieguldījumiem, kas pašreizējā 
infrastruktūrā vajadzīgi divvirzienu 
plūsmas nodrošināšanai, un šīs analīzes 
rezultāti būtu jāņem vērā, paredzot 
izmaksu sadales kārtību. Jāņem vērā arī 
jau parakstītie ilgtermiņa piegādes līgumi, 
kuros ir īpaši noteikumi par robežu 
mēriekārtu darbību. Šo divu gadu laikā 
gāzes pārvades sistēmas operators pielāgo 
pārvades sistēmas darbību kopumā, lai 
nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.

Or. en
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Grozījums Nr. 261
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārvades sistēmu operatoriem divu gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda 
transportēt gāzi abos virzienos visos
starpsavienojumos, izņemot gadījumus, 
kad pēc kompetentās iestādes pieprasījuma 
Komisija nolemj, ka divvirzienu plūsmas 
jaudas palielināšana neuzlabos dalībvalstu 
piegādes drošību. Mainoties apstākļiem, 
šāds lēmums var tikt pārskatīts. 
Divvirzienu plūsmas jaudas apmēru 
sasniedz izmaksu ziņā izdevīgākajā veidā 
un ņem vērā vismaz to jaudu, kas 
vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā minēto 
piegādes standartu. Šo divu gadu laikā 
gāzes pārvades sistēmas operators pielāgo 
pārvades sistēmas darbību kopumā, lai 
nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.

5. Pārvades sistēmu operatoriem divu gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda 
transportēt gāzi abos virzienos 
starpsavienojumos, kurus uzskata par 
svarīgiem piegādes drošības garantēšanai, 
ņemot vērā ietekmes novērtējuma 
rezultātus attiecībā uz iespējamiem to 
infrastruktūru apdraudējumiem, pa 
kurām gāzi importē no ārpuskopienas 
valstīm, izņemot gadījumus, kad pēc 
kompetentās iestādes pieprasījuma 
Komisija nolemj, ka divvirzienu plūsmas 
jaudas palielināšana neuzlabos dalībvalstu 
piegādes drošību. Mainoties apstākļiem, 
šāds lēmums var tikt pārskatīts. 
Divvirzienu plūsmas jaudas apmēru 
sasniedz izmaksu ziņā izdevīgākajā veidā 
un ņem vērā vismaz to jaudu, kas 
vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā minēto 
piegādes standartu. Šo divu gadu laikā 
gāzes pārvades sistēmas operators pielāgo 
pārvades sistēmas darbību kopumā, lai 
nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.

Or. en

Grozījums Nr. 262
András Gyürk

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārvades sistēmu operatoriem divu gadu
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda 

5. Pārvades sistēmu operatoriem divu gadu
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda 
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transportēt gāzi abos virzienos visos 
starpsavienojumos, izņemot gadījumus, 
kad pēc kompetentās iestādes pieprasījuma 
Komisija nolemj, ka divvirzienu plūsmas 
jaudas palielināšana neuzlabos
dalībvalstu piegādes drošību. Mainoties 
apstākļiem, šāds lēmums var tikt pārskatīts. 
Divvirzienu plūsmas jaudas apmēru 
sasniedz izmaksu ziņā izdevīgākajā veidā 
un ņem vērā vismaz to jaudu, kas 
vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā minēto 
piegādes standartu. Šo divu gadu laikā 
gāzes pārvades sistēmas operators pielāgo 
pārvades sistēmas darbību kopumā, lai 
nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.

transportēt gāzi abos virzienos visos 
starpsavienojumos, ko pēc attiecīgās 
dalībvalsts kompetentās iestādes 
pieprasījuma Komisija nosaka par tādiem 
starpsavienojumiem, kuros divvirzienu 
plūsmas nodrošināšana būtiski uzlabotu 
dalībvalsts(-u) piegādes drošību. Mainoties 
apstākļiem, šāds lēmums var tikt pārskatīts. 
Divvirzienu plūsmas jaudas apmēru 
sasniedz izmaksu ziņā izdevīgākajā veidā 
un ņem vērā vismaz to jaudu, kas 
vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā minēto 
piegādes standartu. Šo divu gadu laikā 
gāzes pārvades sistēmas operators pielāgo 
pārvades sistēmas darbību kopumā, lai 
nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.

Or. hu

Pamatojums

Divvirzienu plūsma visos starpsavienojumos nepalīdz uzlabot piegādes drošību. Tādēļ 
Komisijai, ņemot vērā dalībvalstu iestāžu priekšlikumus, būtu jānosaka starpsavienojumi, 
kuros divvirzienu plūsmas nodrošināšanai ir būtiska pievienotā vērtība.

Grozījums Nr. 263
Christian Ehler, Markus Pieper

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārvades sistēmu operatoriem divu gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda 
transportēt gāzi abos virzienos visos
starpsavienojumos, izņemot gadījumus, 
kad pēc kompetentās iestādes 
pieprasījuma Komisija nolemj, ka
divvirzienu plūsmas jaudas palielināšana 
neuzlabos dalībvalstu piegādes drošību. 
Mainoties apstākļiem, šāds lēmums var 
tikt pārskatīts. Divvirzienu plūsmas jaudas 
apmēru sasniedz izmaksu ziņā izdevīgākajā 
veidā un ņem vērā vismaz to jaudu, kas 

5. Pārvades sistēmu operatoriem trīs gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda 
transportēt gāzi abos virzienos tajos
starpsavienojumos, kuros divvirzienu 
plūsmas jaudas palielināšana, ņemot vērā 
iepriekš veiktu izmaksu un ieguvumu 
analīzi, uzlabo dalībvalstu piegādes 
drošību. Divvirzienu plūsmas jaudas 
apmēru sasniedz izmaksu ziņā izdevīgākajā 
veidā un ņem vērā vismaz to jaudu, kas 
vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā minēto 
piegādes standartu. Ja ir vajadzīgi papildu 
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vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā minēto 
piegādes standartu. Šo divu gadu laikā 
gāzes pārvades sistēmas operators pielāgo 
pārvades sistēmas darbību kopumā, lai 
nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.

ieguldījumi tālākiem pārvades sistēmas 
posmiem, 7. punkta noteikumus attiecina 
arī uz šiem ieguldījumiem. Kompetentās 
iestādes nodrošina, ka starpsavienojumu 
novērtējuma rezultātus regulāri pārskata, 
ja mainās apstākļi, jo īpaši, atjauninot 
dalībvalsts preventīvās rīcības plānu.

Or. en

Pamatojums

Pastāvīgas fiziskās jaudas nodrošināšana gāzes transportēšanai abos virzienos visos 
starpsavienojumos ir saistīta ar ievērojamiem ieguldījumiem. Tādēļ būtu jānodrošina, ka 
infrastruktūras pielāgojumus vienmēr veic, pamatojoties uz izmaksu un ieguvumu analīzes 
rezultātiem.

Grozījums Nr. 264
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārvades sistēmu operatoriem divu gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda 
transportēt gāzi abos virzienos visos 
starpsavienojumos, izņemot gadījumus, 
kad pēc kompetentās iestādes pieprasījuma 
Komisija nolemj, ka divvirzienu plūsmas 
jaudas palielināšana neuzlabos dalībvalstu 
piegādes drošību. Mainoties apstākļiem, 
šāds lēmums var tikt pārskatīts.
Divvirzienu plūsmas jaudas apmēru 
sasniedz izmaksu ziņā izdevīgākajā veidā 
un ņem vērā vismaz to jaudu, kas 
vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā minēto 
piegādes standartu. Šo divu gadu laikā 
gāzes pārvades sistēmas operators pielāgo 
pārvades sistēmas darbību kopumā, lai 
nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.

5. Pārvades sistēmu operatoriem triju gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda 
transportēt gāzi abos virzienos visos 
starpsavienojumos, izņemot gadījumus, 
kad pēc kompetentās iestādes pieprasījuma 
Komisija nolemj, ka divvirzienu plūsmas 
jaudas palielināšana neuzlabos dalībvalstu 
piegādes drošību. Divvirzienu plūsmas 
jaudas apmēru sasniedz izmaksu ziņā 
izdevīgākajā veidā un ņem vērā vismaz to 
jaudu, kas vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā 
minēto piegādes standartu. Kompetentās 
iestādes un Komisija nodrošina, ka 
starpsavienojumu novērtējuma rezultātus 
regulāri pārskata, ja mainās apstākļi, jo 
īpaši, atjauninot dalībvalstu un ES 
preventīvās rīcības plānus.

Or. en
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Grozījums Nr. 265
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārvades sistēmu operatoriem divu gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda 
transportēt gāzi abos virzienos visos 
starpsavienojumos, izņemot gadījumus, 
kad pēc kompetentās iestādes 
pieprasījuma Komisija nolemj, ka 
divvirzienu plūsmas jaudas palielināšana 
neuzlabos dalībvalstu piegādes drošību. 
Mainoties apstākļiem, šāds lēmums var 
tikt pārskatīts. Divvirzienu plūsmas jaudas 
apmēru sasniedz izmaksu ziņā izdevīgākajā 
veidā un ņem vērā vismaz to jaudu, kas 
vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā minēto 
piegādes standartu. Šo divu gadu laikā 
gāzes pārvades sistēmas operators pielāgo 
pārvades sistēmas darbību kopumā, lai 
nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.

5. Pārvades sistēmu operatoriem divu gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda 
transportēt gāzi abos virzienos visos 
starpsavienojumos, izņemot 5.a punktā 
minētos gadījumus. Pienākums nodrošināt 
divvirzienu plūsmas jaudu neattiecas uz 
cauruļvadiem, kas savieno ražošanas 
avotus, sašķidrinātās dabasgāzes iekārtas 
vai starpsavienojumu ar sadales tīkliem 
mezglus, vai uz gadījumiem, kad ar gāzes 
kvalitāti saistītu ierobežojumu dēļ 
divvirzienu plūsmu nav iespējams 
nodrošināt. Divvirzienu plūsmas jaudas 
apmēru sasniedz izmaksu ziņā izdevīgākajā 
veidā un ņem vērā vismaz to jaudu, kas 
vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā minēto 
piegādes standartu. Šo divu gadu laikā 
gāzes pārvades sistēmas operators pielāgo 
pārvades sistēmas darbību kopumā, lai 
nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpaskaidro Komisijas priekšlikumā paredzētā vispārīgā prasība nodrošināt divvirzienu 
plūsmu visos starpsavienojumos. Ar šo grozījumu paskaidro, ka ir starpsavienojumi, kuros 
divvirzienu plūsmas ieviešana nesekmēs piegādes drošību vai nebūs tehniski iespējama, tādēļ 
uz šādiem starpsavienojumiem priekšlikuma noteikumi nebūtu jāattiecina.
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Grozījums Nr. 266
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārvades sistēmu operatoriem divu gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda 
transportēt gāzi abos virzienos visos
starpsavienojumos, izņemot gadījumus, 
kad pēc kompetentās iestādes 
pieprasījuma Komisija nolemj, ka 
divvirzienu plūsmas jaudas palielināšana 
neuzlabos dalībvalstu piegādes drošību. 
Mainoties apstākļiem, šāds lēmums var 
tikt pārskatīts. Divvirzienu plūsmas jaudas 
apmēru sasniedz izmaksu ziņā izdevīgākajā 
veidā un ņem vērā vismaz to jaudu, kas 
vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā minēto 
piegādes standartu. Šo divu gadu laikā 
gāzes pārvades sistēmas operators pielāgo 
pārvades sistēmas darbību kopumā, lai 
nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.

5. Pārvades sistēmu operatoriem divu gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda 
transportēt gāzi abos virzienos 
starpsavienojumos, ja divvirzienu plūsmas 
jaudas palielināšana saimnieciski izdevīgā 
veidā uzlabos dalībvalstu piegādes drošību.
Pirms Komisija pēc kompetentās iestādes 
pieprasījuma pieņem lēmumu, ir jāveic 
tehnisko īstenošanas iespēju novērtējums 
un izmaksu un ieguvumu analīze.
Divvirzienu plūsmas jaudas apmēru 
sasniedz izmaksu ziņā izdevīgākajā veidā 
un ņem vērā vismaz to jaudu, kas 
vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā minēto 
piegādes standartu.

Or. de

Pamatojums

Aus Gründen der primären Verantwortlichkeit der Unternehmen und Mitgliedstaaten für eine 
sichere Gasversorgung muss diesen grundsätzlich die Entscheidungsfreiheit verbleiben, mit 
welchen Maßnahmen sie den N-1-Standard erreichen. Eine pauschale Verpflichtung zur 
Einrichtung von bidirektionalen Lastflüssen an allen Grenzkuppelstellen ist aus Effizienz- und 
Kostenaspekten abzulehnen. Jeder Entscheidung über die Anordnung von bidirektionalen 
Lastflüssen muss eine gesonderte Prüfung der technischen Machbarkeit und eine kritische 
Kosten-Nutzen-Analyse vorangehen.
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Grozījums Nr. 267
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārvades sistēmu operatoriem divu gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda 
transportēt gāzi abos virzienos visos
starpsavienojumos, izņemot gadījumus, 
kad pēc kompetentās iestādes pieprasījuma 
Komisija nolemj, ka divvirzienu plūsmas 
jaudas palielināšana neuzlabos dalībvalstu 
piegādes drošību. Mainoties apstākļiem, 
šāds lēmums var tikt pārskatīts.
Divvirzienu plūsmas jaudas apmēru 
sasniedz izmaksu ziņā izdevīgākajā veidā 
un ņem vērā vismaz to jaudu, kas 
vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā minēto 
piegādes standartu. Šo divu gadu laikā 
gāzes pārvades sistēmas operators pielāgo 
pārvades sistēmas darbību kopumā, lai 
nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.

5. Pārvades sistēmu operatoriem triju gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda 
transportēt gāzi abos virzienos šajos
starpsavienojumos, izņemot gadījumus, 
kad pēc kompetentās iestādes pieprasījuma 
Komisija nolemj, ka divvirzienu plūsmas 
jaudas palielināšana neuzlabos dalībvalstu 
piegādes drošību, jo īpaši attiecībā uz 
caurļvadiem, kas savieno ražošanas 
avotus, sašķidrinātās dabasgāzes iekārtas 
vai starpsavienojumu ar sadales tīkliem 
mezglus, vai uz gadījumiem, kad ar gāzes 
kvalitāti saistītu ierobežojumu dēļ 
divvirzienu plūsmu nav iespējams 
nodrošināt. Divvirzienu plūsmas jaudas 
apmēru sasniedz izmaksu ziņā izdevīgākajā 
veidā un ņem vērā vismaz to jaudu, kas 
vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā minēto 
piegādes standartu. Kompetentās iestādes 
un Komisija nodrošina, ka 
starpsavienojumu novērtējuma rezultātus 
regulāri pārskata, ja mainās apstākļi, jo 
īpaši, atjauninot dalībvalstu un ES 
preventīvās rīcības plānus.

Or. en

Grozījums Nr. 268
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārvades sistēmu operatoriem divu gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 

5. Pārvades sistēmu operatoriem triju gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
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jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda 
transportēt gāzi abos virzienos visos 
starpsavienojumos, izņemot gadījumus, 
kad pēc kompetentās iestādes pieprasījuma 
Komisija nolemj, ka divvirzienu plūsmas 
jaudas palielināšana neuzlabos dalībvalstu 
piegādes drošību. Mainoties apstākļiem, 
šāds lēmums var tikt pārskatīts. 
Divvirzienu plūsmas jaudas apmēru 
sasniedz izmaksu ziņā izdevīgākajā veidā 
un ņem vērā vismaz to jaudu, kas 
vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā minēto 
piegādes standartu. Šo divu gadu laikā 
gāzes pārvades sistēmas operators pielāgo 
pārvades sistēmas darbību kopumā, lai 
nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.

jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda 
transportēt gāzi abos virzienos visos 
starpsavienojumos, izņemot gadījumus, 
kad pēc kompetentās iestādes pieprasījuma 
Komisija nolemj, ka divvirzienu plūsmas 
jaudas palielināšana neuzlabos dalībvalstu 
piegādes drošību. Mainoties apstākļiem, 
šāds lēmums var tikt pārskatīts. 
Divvirzienu plūsmas jaudas apmēru 
sasniedz izmaksu ziņā izdevīgākajā veidā, 
minētajā novērtējumā ņemot vērā 
aspektus, kas nav šaurā nozīmē 
saimnieciski, piemēram, piegādes drošību 
un ieguldījumu iekšējā tirgus darbībā.
Minētā jauda nekādā gadījumā nav 
mazāka kā 10 % no ieplūdes apjoma 
katrai valstij.

Or. es

Pamatojums

Lai gan tirgus apsvērumiem ir jābūt galvenajam ieguldījumu veikšanas kritērijam, ir iekārtas, 
kuru būvniecību vara pamatot ar kritērijiem, kas nav šaurā nozīmē ekonomiski kritēriji, 
piemēram, piegādes drošība un tirgus situācija.

Grozījums Nr. 269
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārvades sistēmu operatoriem divu gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda 
transportēt gāzi abos virzienos visos 
starpsavienojumos, izņemot gadījumus, 
kad pēc kompetentās iestādes 
pieprasījuma Komisija nolemj, ka 
divvirzienu plūsmas jaudas palielināšana 
neuzlabos dalībvalstu piegādes drošību.
Mainoties apstākļiem, šāds lēmums var 
tikt pārskatīts. Divvirzienu plūsmas jaudas 
apmēru sasniedz izmaksu ziņā izdevīgākajā 

5. Neskarot 5.a punktu, pārvades sistēmu 
operatoriem divu gadu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā jānodrošina pastāvīga 
fiziskā jauda transportēt gāzi abos 
virzienos visos starpsavienojumos, izņemot 
attiecībā uz caurļvadiem, kas savieno 
ražošanas avotus, sašķidrinātās 
dabasgāzes iekārtas vai starpsavienojumu 
ar sadales tīkliem mezglus, vai uz 
gadījumiem, kad ar gāzes kvalitāti saistītu 
ierobežojumu dēļ divvirzienu plūsmu nav 
iespējams nodrošināt. Divvirzienu 
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veidā un ņem vērā vismaz to jaudu, kas 
vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā minēto 
piegādes standartu. Šo divu gadu laikā 
gāzes pārvades sistēmas operators pielāgo 
pārvades sistēmas darbību kopumā, lai 
nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.

plūsmas jaudas apmēru sasniedz izmaksu 
ziņā izdevīgākajā veidā un ņem vērā 
vismaz to jaudu, kas vajadzīga, lai ievērotu 
7. pantā minēto piegādes standartu. Šo divu 
gadu laikā gāzes pārvades sistēmas 
operators pielāgo pārvades sistēmas 
darbību kopumā, lai nodrošinātu 
divvirzienu gāzes plūsmu.

Or. en

Pamatojums

Dažos gadījumos ieguldījumi divvirzienu plūsmas nodrošināšanai neuzlabos piegādes drošību 
vai var būt nesamērīgi lieli. Tādēļ priekšnoteikumam, lai veiktu ieguldījumus pārvades 
infrastruktūrā, vajadzētu būt piegādes drošības uzlabošanai. Šajā sakarā riska novērtējums ir 
svarīgs, lai nodrošinātu to, ka noteikumi par infrastruktūras standartiem neparedz veikt tādus 
ieguldījumus, kuri pārsniedz racionālu un ekonomiski pamatotu līmeni.

Grozījums Nr. 270
Anni Podimata

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārvades sistēmu operatoriem divu gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda 
transportēt gāzi abos virzienos visos 
starpsavienojumos, izņemot gadījumus, 
kad pēc kompetentās iestādes pieprasījuma 
Komisija nolemj, ka divvirzienu plūsmas 
jaudas palielināšana neuzlabos dalībvalstu 
piegādes drošību. Mainoties apstākļiem, 
šāds lēmums var tikt pārskatīts. 
Divvirzienu plūsmas jaudas apmēru 
sasniedz izmaksu ziņā izdevīgākajā veidā 
un ņem vērā vismaz to jaudu, kas 
vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā minēto 
piegādes standartu. Šo divu gadu laikā 
gāzes pārvades sistēmas operators pielāgo 
pārvades sistēmas darbību kopumā, lai 
nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.

Pēc izmaksu un ieguvumu analīzes 
veikšanas pārvades sistēmu operatoriem 
triju gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda 
transportēt gāzi abos virzienos visos 
starpsavienojumos, izņemot gadījumus, 
kad pēc kompetentās iestādes pieprasījuma 
Komisija nolemj, ka divvirzienu plūsmas 
jaudas palielināšana neuzlabos dalībvalstu 
piegādes drošību. Mainoties apstākļiem, 
šāds lēmums var tikt pārskatīts. 
Divvirzienu plūsmas jaudas apmēru 
sasniedz izmaksu ziņā izdevīgākajā veidā 
un ņem vērā vismaz to jaudu, kas 
vajadzīga, lai ievērotu 7. pantā minēto 
piegādes standartu. Šo divu gadu laikā 
gāzes pārvades sistēmas operators pielāgo 
pārvades sistēmas darbību kopumā, lai 
nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu.
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Or. xm

Pamatojums

Ierosinātais divu gadu posms pēc regulas stāšanās spēkā, lai nodrošinātu pastāvīgu fizisku 
jaudu abos virzienos, ir diezgan īss. Turklāt katrai dalībvalstij būtu jāveic izmaksu un 
ieguvumu analīze attiecībā uz pašreizējo infrastruktūru un nepieciešamajiem ieguldījumiem 
divvirzienu plūsmas nodrošināšanai. Minēto pētījumu rezultāti būtu jāapspriež 
ieinteresētajām personām, lai panāktu vienošanos par izmaksu sadales kārtību.

Grozījums Nr. 271
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Kompetentā iestāde var pieprasīt, lai 
Komisija pieņem lēmumu uz konkrētu 
starpsavienojumu neattiecināt pienākumu 
nodrošināt divvirzienu plūsmu saskaņā ar 
5. punktu. Komisija piešķir atbrīvojumu, 
ja divvirzienu plūsmas nodrošināšana 
būtiski neuzlabotu piegādes drošību 
nevienā no attiecīgajām dalībvalstīm vai 
ja ieguldījumu apjoms būtiski pārsniedz 
paredzamos ieguvumus attiecībā uz 
piegādes drošību kādā no šīm 
dalībvalstīm. Komisija maksimāli ņem 
vērā tā riska novērtējuma rezultātus, ko 
kompetentā iestāde ir veikusi saskaņā ar 
8. panta 1. punktu. Mainoties apstākļiem, 
šādus lēmumus var pārskatīt.

Or. en

Pamatojums

Dažos gadījumos ieguldījumi divvirzienu plūsmas nodrošināšanai neuzlabos piegādes drošību 
vai var būt nesamērīgi lieli. Tādēļ priekšnoteikumam, lai veiktu ieguldījumus pārvades 
infrastruktūrā, vajadzētu būt piegādes drošības uzlabošanai. Šajā sakarā riska novērtējums ir 
svarīgs, lai nodrošinātu to, ka noteikumi par infrastruktūras standartiem neparedz veikt tādus 
ieguldījumus, kuri pārsniedz racionālu un ekonomiski pamatotu līmeni.
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Grozījums Nr. 272
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ja pēc kompetentās iestādes 
pieprasījuma Komisija nolemj, ka 
divvirzienu plūsmas jaudas 
nodrošināšana neuzlabos piegādes 
drošību nevienā no attiecīgajām 
dalībvalstīm vai ka vajadzīgo ieguldījumu 
apjoms būtiski pārsniedz paredzamos 
ieguvumus attiecībā uz piegādes drošību 
kādā no dalībvalstīm, pienākumu 
nodrošināt pastāvīgu fizisku jaudu gāzes 
transportēšanai abos virzienos nepiemēro. 
Komisija maksimāli ņem vērā tā riska 
novērtējuma rezultātus, ko kompetentā 
iestāde ir veikusi saskaņā ar 8. panta 
1. punktu. Mainoties apstākļiem, šādus 
lēmumus var pārskatīt.

Or. en

Pamatojums

Dažos gadījumos ieguldījumi divvirzienu plūsmas nodrošināšanai neuzlabos piegādes drošību 
vai var būt nesamērīgi lieli. Tādēļ priekšnoteikumam, lai veiktu ieguldījumus pārvades 
infrastruktūrā, vajadzētu būt piegādes drošības uzlabošanai. Šajā sakarā riska novērtējums ir 
svarīgs, lai nodrošinātu to, ka noteikumi par infrastruktūras standartiem neparedz veikt tādus 
ieguldījumus, kuri pārsniedz racionālu un ekonomiski pamatotu līmeni.

Grozījums Nr. 273
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija pārrauga tās infrastruktūras 
būvniecību, ar ko plānots būtiski uzlabot 
piegādes drošību. Tā pieņem vajadzīgos 
pasākumus, reaģējot uz visiem 
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nepamatotas kavēšanās gadījumiem.

Or. es

Pamatojums

Prioritāte jāpiešķir tādu iekārtu būvniecībai, ar ko paredzēts būtiski uzlabot piegādes drošību 
un kas vajadzīgas, lai sasniegtu 10 % starpsavienojumu mērķi. Komisijai ir jāuzrauga to 
būvniecība, līdz ar to tā varēs rīkoties nepamatotas kavēšanās gadījumos.

Grozījums Nr. 274
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis nodrošina, ka jauna 
pārvades infrastruktūra ar pietiekamu 
ieplūdes un izplūdes punktu skaita 
palīdzību garantē piegādes drošību, un 
sniedz atbalstu labi savienotas 
infrastruktūras izveidē. 

6. Novēršot vājās vietas pārvades sistēmā 
un veicinot labi savienotas infrastruktūras 
izveidi, dalībvalstis nodrošina, ka katras 
dalībvalsts sistēmas ieplūdes jauda un 
pārvades sistēmu darbība ir tāda, ka ir 
iespējams pielāgot gāzes plūsmas valsts 
iekšienē, ja rodas jebkādi gāzes piegādes 
infrastruktūras traucējumi.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu piegādes drošību, ir ne tikai jāspēj ar pašreizējās infrastruktūras palīdzību 
nogādāt vajadzīgais gāzes apjoms, lai apmierinātu aprēķinātās platības patērētāju kopējo 
pieprasījumu, bet arī minētā pieprasījuma apmierināšanas nolūkā pielāgot valsts pārvades 
sistēmas iekšējās plūsmas atkarībā no tā, kur ir problemātiskais ieplūdes punkts.

Grozījums Nr. 275
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Valstu regulatīvās iestādes, apstiprinot 7. Valstu regulatīvās iestādes ievieš 
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tarifus saskaņā ar Direktīvas […/…EK]
41. panta 8. punktu, ņem vērā izmaksas, 
kas vajadzīgas, lai ievērotu N-1 standartu 
un nodrošinātu pastāvīgu fizisku jaudu 
transportēt gāzi abos virzienos. Ja izmaksas 
rodas vairākās dalībvalstīs, visu attiecīgo 
dalībvalstu regulatīvās iestādes kopīgi 
izlemj par izmaksu sadali. Piemēro 
Regulas (EK) Nr. …/… 8. panta 1. punktu.

piemērotus stimulus un, apstiprinot 
tarifus vai metodiku saskaņā ar Direktīvas 
2009/73/EK 41. panta 8. punktu, ņem vērā
visas izmaksas, kas vajadzīgas, lai ievērotu
infrastruktūras standartu, un izmaksas, 
lai nodrošinātu pastāvīgu fizisku jaudu 
transportēt gāzi abos virzienos, un uz šīm 
izmaksām neattiecina efektivitātes 
kritērijus. Ja izmaksas rodas vairākās 
dalībvalstīs vai vienā dalībvalstī par labu 
kādai citai dalībvalstij, visu attiecīgo 
dalībvalstu regulatīvās iestādes kopīgi 
izlemj par izmaksu sadali. Piemēro 
Regulas (EK) Nr. 715/2009 8. panta 
1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajā regulā nav pietiekamā mērā risināts jautājums par kopēju lēmumu pieņemšanas 
procesu attiecībā uz ieguldījumiem, ieguldījumu finansēšanu un infrastruktūras operatoru 
izmaksu atgūšanu. Lai gan 10) un 11) apsvērumā un 6. panta 7. punktā šie jautājumi ir 
risināti, to formulējums ir pārāk nekonkrēts un vairāk nodomu, nevis konkrētu risinājumu 
līmenī.

Grozījums Nr. 276
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Valstu regulatīvās iestādes, apstiprinot 
tarifus saskaņā ar Direktīvas […/…EK] 
41. panta 8. punktu, ņem vērā izmaksas, 
kas vajadzīgas, lai ievērotu N-1 standartu 
un nodrošinātu pastāvīgu fizisku jaudu 
transportēt gāzi abos virzienos. Ja izmaksas 
rodas vairākās dalībvalstīs, visu attiecīgo 
dalībvalstu regulatīvās iestādes kopīgi 
izlemj par izmaksu sadali. Piemēro 
Regulas (EK) Nr. …/… 8. panta 
1. punktu.

7. Valstu regulatīvās iestādes, apstiprinot 
tarifus saskaņā ar Direktīvas 2009/73/EK
41. panta 8. punktu, ņem vērā izmaksas,
kas vajadzīgas, lai ievērotu N-1 standartu 
un nodrošinātu pastāvīgu fizisku jaudu 
transportēt gāzi abos virzienos. Ja izmaksas 
rodas vairākās dalībvalstīs, pirms jebkādu 
lēmumu par ieguldījumiem pieņemšanas 
visu attiecīgo dalībvalstu regulatīvās 
iestādes kopīgi izlemj par izmaksu sadali. 
Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad 
izmaksas vienā dalībvalstī veicina 
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piegādes drošības uzlabošanos citā vai 
citās dalībvalstīs. Visi šādi lēmumi par 
ieguldījumiem ir jāapstiprina visām 
attiecīgajām regulatīvajām iestādēm 
attiecībā uz izmaksām un šādu izmaksu 
sadali. Jāņem vērā proporcija, kādā katra 
no šīm dalībvalstīm iegūs no 
ieguldījumiem infrastruktūrā attiecībā uz 
apgādes drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Valstu regulatīvās iestādes, apstiprinot 
tarifus saskaņā ar Direktīvas […/…EK]
41. panta 8. punktu, ņem vērā izmaksas, 
kas vajadzīgas, lai ievērotu N-1 standartu 
un nodrošinātu pastāvīgu fizisku jaudu 
transportēt gāzi abos virzienos. Ja izmaksas 
rodas vairākās dalībvalstīs, visu attiecīgo 
dalībvalstu regulatīvās iestādes kopīgi 
izlemj par izmaksu sadali. Piemēro 
Regulas (EK) Nr. …/… 8. panta 1. punktu.

7. Valstu regulatīvās iestādes ievieš 
piemērotus stimulus un, apstiprinot tarifus 
vai savu metodiku saskaņā ar 
Direktīvas 2009/73/EK 41. panta 
8. punktu, ņem vērā izmaksas, kas 
vajadzīgas, lai ievērotu N-1 standartu un 
nodrošinātu pastāvīgu fizisku jaudu 
transportēt gāzi abos virzienos. Ja izmaksas 
rodas vairākās dalībvalstīs vai vienā 
dalībvalstī par labu citām dalībvalstīm, 
pirms jebkāda lēmuma par ieguldījumiem
pieņemšanas visu attiecīgo dalībvalstu 
regulatīvās iestādes kopīgi izlemj par 
izmaksu sadali. Jebkāds šāds lēmums par 
ieguldījumiem ir jāapstiprina valsts 
regulatīvajai iestādei attiecībā uz 
izmaksām, to atmaksu un izmaksu sadali 
starp pārējām iesaistīto dalībvalstu 
regulatīvajām iestādēm. Dalot izmaksas 
starp šīm dalībvalstīm, jāņem vērā 
proporcija, kādā katra no šīm dalībvalstīm 
iegūs no ieguldījumiem attiecībā uz 
apgādes drošību. Piemēro Regulas (EC) 
No 715/2009 8. panta 1. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 278
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Valstu regulatīvās iestādes, apstiprinot 
tarifus saskaņā ar Direktīvas […/…EK] 
41. panta 8. punktu, ņem vērā izmaksas, 
kas vajadzīgas, lai ievērotu N-1 standartu 
un nodrošinātu pastāvīgu fizisku jaudu 
transportēt gāzi abos virzienos. Ja 
izmaksas rodas vairākās dalībvalstīs, visu 
attiecīgo dalībvalstu regulatīvās iestādes 
kopīgi izlemj par izmaksu sadali. Piemēro 
Regulas (EK) Nr. …/… 8. panta 1. punktu.

7. Valstu regulatīvās iestādes ņem vērā 
pamatoti radušās izmaksas saistībā ar 
pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo 
regulu. Ja nepieciešami ieguldījumi 
vairākās dalībvalstīs, visu attiecīgo 
dalībvalstu regulatīvās iestādes kopīgi 
izlemj par pamatotu un efektīvu izmaksu 
sadali vienā vai vairākās dalībvalstīs. 
Piemēro Regulas (EK) Nr. 715/2009 8. 
panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Regulas prasību dēļ dažās dalībvalstīs var būt jāveic ievērojami ieguldījumi jaudas 
palielināšanai, kas radīs būtiskus izdevumus un lielā mērā ietekmēs gāzes cenas, kuras 
jāmaksā galapatērētājam. Turklāt attiecībā uz  reģionālu pieeju regulas projektā nav skaidri 
norādīts, kā reglamentējošajos noteikumos būtu risināms jautājums par atsevišķiem 
reģioniem paredzētu ieguldījumu izmaksu sadali. 

Grozījums Nr. 279
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Valstu regulatīvās iestādes, apstiprinot 
tarifus saskaņā ar Direktīvas […/…EK] 
41. panta 8. punktu, ņem vērā izmaksas, 
kas vajadzīgas, lai ievērotu N-1 standartu 
un nodrošinātu pastāvīgu fizisku jaudu 
transportēt gāzi abos virzienos. Ja 
izmaksas rodas vairākās dalībvalstīs, visu 
attiecīgo dalībvalstu regulatīvās iestādes 

7. Valstu regulatīvās iestādes ņem vērā 
pamatoti radušās izmaksas saistībā ar 
pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo 
regulu. Ja nepieciešami ieguldījumi 
vairākās dalībvalstīs, visu attiecīgo 
dalībvalstu regulatīvās iestādes kopīgi 
izlemj par pamatotu un efektīvu izmaksu 
sadali vienā vai vairākās dalībvalstīs. 
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kopīgi izlemj par izmaksu sadali. Piemēro 
Regulas (EK) Nr. …/… 8. panta 1. punktu.

Piemēro Regulas (EK) Nr. 715/2009
8. panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Regulas prasību dēļ dažās dalībvalstīs var būt jāveic ievērojami ieguldījumi jaudas 
palielināšanai, kas radīs būtiskus izdevumus un lielā mērā ietekmēs gāzes cenas, kuras 
jāmaksā galapatērētājam. Turklāt attiecībā uz  reģionālu pieeju regulas projektā nav skaidri 
norādīts, kā reglamentējošajos noteikumos būtu risināms jautājums par atsevišķiem 
reģioniem paredzētu ieguldījumu izmaksu sadali.

Grozījums Nr. 280
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Valstu regulatīvās iestādes, apstiprinot 
tarifus saskaņā ar Direktīvas […/…EK]
41. panta 8. punktu, ņem vērā izmaksas, 
kas vajadzīgas, lai ievērotu N-1 standartu 
un nodrošinātu pastāvīgu fizisku jaudu 
transportēt gāzi abos virzienos. Ja izmaksas 
rodas vairākās dalībvalstīs, visu attiecīgo 
dalībvalstu regulatīvās iestādes kopīgi 
izlemj par izmaksu sadali. Piemēro 
Regulas (EK) Nr. …/… 8. panta 1. punktu.

7. Valstu regulatīvās iestādes, pārredzami 
un detalizēti apstiprinot tarifus, kuros 
ietvertas skaidri un nosakāmi radītās 
izmaksas, un saskaņā ar Direktīvas 
2009/73/EK 41. panta 8. punktu, pienācīgi
ņem vērā izmaksas, kas vajadzīgas, lai 
ievērotu N-1 standartu un nodrošinātu 
pastāvīgu fizisku jaudu transportēt gāzi 
abos virzienos. Ja izmaksas rodas vairākās 
dalībvalstīs, Energoregulatoru sadarbības 
aģentūra un visu attiecīgo dalībvalstu 
regulatīvās iestādes kopīgi izlemj par 
izmaksu sadali. Piemēro Regulas (EK) 
Nr. 715/2009 8. panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Izmaksas, kas rodas, nodrošinot piegādes drošību un infrastruktūras standartu ievērošanu, 
pēc iespējas pārredzami un skaidri iekļauj dalībvalstu un pārrobežu tarifos. Izmaksas būtu 
skaidri jāsadala starp sistēmām, ar kurām īsteno minētos pasākumus, un tām, kuras gūst 
labumu.
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Grozījums Nr. 281
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Valstu regulatīvās iestādes, apstiprinot 
tarifus saskaņā ar Direktīvas […/…EK]
41. panta 8. punktu, ņem vērā izmaksas, 
kas vajadzīgas, lai ievērotu N-1 standartu 
un nodrošinātu pastāvīgu fizisku jaudu 
transportēt gāzi abos virzienos. Ja izmaksas 
rodas vairākās dalībvalstīs, visu attiecīgo 
dalībvalstu regulatīvās iestādes kopīgi 
izlemj par izmaksu sadali. Piemēro 
Regulas (EK) Nr. …/… 8. panta 1. punktu.

7. Valstu regulatīvās iestādes, pārredzami 
un detalizēti apstiprinot tarifus, kuros 
ietvertas skaidri un nosakāmi radītās 
izmaksas, un saskaņā ar Direktīvas 
2009/73/EK 41. panta 8. punktu, pienācīgi
ņem vērā izmaksas, kas vajadzīgas, lai 
ievērotu N-1 standartu un nodrošinātu 
pastāvīgu fizisku jaudu transportēt gāzi 
abos virzienos. Ja izmaksas rodas vairākās 
dalībvalstīs, Energoregulatoru sadarbības 
aģentūra un visu attiecīgo dalībvalstu 
regulatīvās iestādes kopīgi izlemj par 
izmaksu sadali. Piemēro Regulas (EK) 
Nr. 715/2009 8. panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Izmaksas, kas rodas, nodrošinot piegādes drošību un infrastruktūras standartu ievērošanu, 
pēc iespējas pārredzami un skaidri iekļauj dalībvalstu un pārrobežu tarifos. Izmaksas būtu 
skaidri jāsadala starp sistēmām, ar kurām īsteno minētos pasākumus, un tām, kuras gūst 
labumu.

Grozījums Nr. 282
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Valstu regulatīvās iestādes, apstiprinot 
tarifus saskaņā ar Direktīvas […/…EK]
41. panta 8. punktu, ņem vērā izmaksas, 
kas vajadzīgas, lai ievērotu N-1 standartu 
un nodrošinātu pastāvīgu fizisku jaudu 
transportēt gāzi abos virzienos. Ja izmaksas 
rodas vairākās dalībvalstīs, visu attiecīgo 

7. Valstu regulatīvās iestādes, apstiprinot 
tarifus saskaņā ar Direktīvas 2009/73/EK
41. panta 8. punktu, ņem vērā izmaksas, 
kas vajadzīgas, lai ievērotu N-1 standartu 
un nodrošinātu pastāvīgu fizisku jaudu 
transportēt gāzi abos virzienos. Ja izmaksas 
rodas vairākās dalībvalstīs, visu attiecīgo 
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dalībvalstu regulatīvās iestādes kopīgi 
izlemj par izmaksu sadali. Piemēro 
Regulas (EK) Nr. …/… 8. panta 1. punktu.

dalībvalstu regulatīvās iestādes kopīgi 
izlemj par izmaksu sadali vienā vai 
vairākās dalībvalstīs. Piemēro Regulas 
(EK) Nr. 715/2009 8. panta 1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 283
Algirdas Saudargas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Lai nodrošinātu to, ka infrastruktūras 
standartu mērķiem ir praktiska ietekme, ir 
jāizmanto ES finanšu instrumenti, 
vienlaikus neaizstājot dalībvalstu 
pasākumus. Komisija ierosina atbilstošus 
finanšu instrumentus to starpsavienojumu 
izmaksu finansēšanai, kuriem trūkst 
finansiālas dzīvotspējas, bet ir skaidra 
pievienotā vērtība gāzes piegādes drošības 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Veicot 8. pantā noteikto riska un 
ietekmes novērtējumu, kompetentā iestāde 
izmanto vienotu metodiku, kurā ietver 
turpmāk minētos rādītājus attiecībā uz 
gāzes piegādi dalībvalsts aizsargātajiem 
patērētājiem:

a) ārkārtīgi zemas temperatūras septiņu 
dienu aukstākajā periodā, ko statistiski 

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Atsauces periodam nevajadzētu būt ilgākam par nepieciešamo, t.i., trīsdesmit dienu periodu, 
lai novērstu nesamērīgu izmaksu rašanos patērētājiem un gāzes kā zema oglekļa satura 
kurināmā konkurētspējas mazināšanos. Šāds periods ir pietiekami ilgs, lai atjaunotu gāzes 
piegādi vai īstenotu papildu pasākumus, piemēram, divvirzienu plūsmas nodrošināšanu. 
Galvenā uzmanība regulā būtu jāpievērš nevis obligātu ES standartu noteikšanai, bet gan 
prasībai, lai dalībvalstis veic rūpīgu riska un ietekmes novērtējumu.

Grozījums Nr. 285
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Veicot 8. pantā noteikto riska un 
ietekmes novērtējumu, kompetentā iestāde 
izmanto vienotu metodiku, kurā ietver 
turpmāk minētos rādītājus attiecībā uz 
gāzes piegādi dalībvalsts aizsargātajiem 
patērētājiem:

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

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

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

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

Or. en

Pamatojums

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
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thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Grozījums Nr. 286
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Veicot 8. pantā noteikto riska un 
ietekmes novērtējumu, kompetentā iestāde 
izmanto vienotu metodiku, kurā ietver 
turpmāk minētos rādītājus attiecībā uz 
gāzes piegādi dalībvalsts aizsargātajiem 
patērētājiem:

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

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

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

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

Or. en

Pamatojums

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.
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Grozījums Nr. 287
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Veicot 8. pantā noteikto riska un 
ietekmes novērtējumu, kompetentā iestāde 
izmanto vienotu metodiku, kurā ietver 
turpmāk minētos rādītājus attiecībā uz 
gāzes piegādi dalībvalsts aizsargātajiem 
patērētājiem:

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

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Garākā pieredzētā apgādes krīze ilga aptuveni divas nedēļas. Tā kā nav pienācīga tirgus 
izmaksu un ieguvumu ekonomiskā novērtējuma, regulā ir jāizmanto īsāks trīsdesmit dienu 
periods, lai novērstu nesamērīgu izmaksu rašanos patērētājiem un gāzes kā zema oglekļa 
satura kurināmā konkurētspējas mazināšanos. Pēdējo aptuveni 40 gadu laikā, kopš ir 
uzbūvēta plaša dabasgāzes pārvades infrastruktūra uz Eiropu, vienīgais būtiskais piegādes 
pārtraukums ilga 13 dienas.

Grozījums Nr. 288
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Veicot 8. pantā noteikto riska un 
ietekmes novērtējumu, kompetentā iestāde 
izmanto vienotu metodiku, kurā ietver 
turpmāk minētos rādītājus attiecībā uz 
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gāzes piegādi dalībvalsts aizsargātajiem 
patērētājiem:

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

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Garākā pieredzētā apgādes krīze ilga aptuveni divas nedēļas. Tā kā nav pienācīga tirgus 
izmaksu un ieguvumu ekonomiskā novērtējuma, regulā ir jāizmanto īsāks trīsdesmit dienu 
periods, lai novērstu nesamērīgu izmaksu rašanos patērētājiem un gāzes kā zema oglekļa 
satura kurināmā konkurētspējas mazināšanos. Pēdējo aptuveni 40 gadu laikā, kopš ir 
uzbūvēta plaša dabasgāzes pārvades infrastruktūra uz Eiropu, vienīgais būtiskais piegādes 
pārtraukums ilga 13 dienas.

Grozījums Nr. 289
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Pamatojums

Piegādes standartu nodrošināšanai vajadzētu būt piegādes uzņēmumu galvenajam 
pienākumam. Periodam, kurā piemēro piegādes standartu, nevajadzētu būtu ilgākam par 
absolūti nepieciešamo, lai nepieļautu nesamērīgas izmaksas un gāzes kā zema oglekļa satura 
kurināmā konkurētspējas mazināšanos. Pēdējo 40 gadu laikā vienīgais būtiskais piegādes 
pārtraukums ilga 13 dienas. Trīsdesmit dienu periods šķiet pietiekami ilgs, lai atjaunotu gāzes 
piegādi vai īstenotu papildu pasākumus, piemēram, piegādi, izmantojot divvirzienu plūsmu.

Grozījums Nr. 290
Werner Langen

Regulas priekšlikums
7. pants– 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis vai attiecīgie dabasgāzes 
uzņēmumi veic pasākumus, lai nodrošinātu 
gāzes piegādi dalībvalsts aizsargātajiem 
patērētājiem šādos gadījumos:

Or. de

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt paskaidrojumu 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. 291
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums
7. pants– 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Kompetentā iestāde prasa piegādes 
uzņēmumiem nodrošināt gāzes piegādi 
dalībvalsts aizsargātajiem patērētājiem 
šādos gadījumos:
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Or. en

Pamatojums

Piegādes standartu ievērošanai vajadzētu būt gāzes piegādes uzņēmumu uzdevumam. Tā kā 
papildu izmaksas piegādes standartu ievērošanai var palielināt patērētāju izmaksas, tad 
laikposmam, uz ko attiecina piegādes standartu, nevajadzētu būt ilgākam nekā nepieciešams, 
lai izvairītos no gāzes cenu celšanās.

Grozījums Nr. 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Garākā pieredzētā apgādes krīze ilga aptuveni divas nedēļas. Tā kā nav pienācīga tirgus 
izmaksu un ieguvumu ekonomiskā novērtējuma, regulā ir jāizmanto īsāks trīsdesmit dienu 
periods, lai novērstu nesamērīgu izmaksu rašanos patērētājiem un gāzes kā zema oglekļa 
satura kurināmā konkurētspējas mazināšanos. Pēdējo aptuveni 40 gadu laikā, kopš ir 
uzbūvēta plaša dabasgāzes pārvades infrastruktūra uz Eiropu, vienīgais būtiskais piegādes 
pārtraukums ilga 13 dienas.

Grozījums Nr. 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Garākā pieredzētā apgādes krīze ilga aptuveni divas nedēļas. Tā kā nav pienācīga tirgus 
izmaksu un ieguvumu ekonomiskā novērtējuma, regulā ir jāizmanto īsāks trīsdesmit dienu 
periods, lai novērstu nesamērīgu izmaksu rašanos patērētājiem un gāzes kā zema oglekļa 
satura kurināmā konkurētspējas mazināšanos. Pēdējo aptuveni 40 gadu laikā, kopš ir 
uzbūvēta plaša dabasgāzes pārvades infrastruktūra uz Eiropu, vienīgais būtiskais piegādes 
pārtraukums ilga 13 dienas.

Grozījums Nr. 294
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Garākā pieredzētā apgādes krīze ilga aptuveni divas nedēļas. Tā kā nav pienācīga tirgus 
izmaksu un ieguvumu ekonomiskā novērtējuma, regulā ir jāizmanto īsāks trīsdesmit dienu 
periods, lai novērstu nesamērīgu izmaksu rašanos patērētājiem un gāzes kā zema oglekļa 
satura kurināmā konkurētspējas mazināšanos. Pēdējo aptuveni 40 gadu laikā, kopš ir 
uzbūvēta plaša dabasgāzes pārvades infrastruktūra uz Eiropu, vienīgais būtiskais piegādes 
pārtraukums ilga 13 dienas.

Grozījums Nr. 295
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Garākā pieredzētā apgādes krīze ilga aptuveni divas nedēļas. Tā kā nav pienācīga tirgus 
izmaksu un ieguvumu ekonomiskā novērtējuma, regulā ir jāizmanto īsāks trīsdesmit dienu 
periods, lai novērstu nesamērīgu izmaksu rašanos patērētājiem un gāzes kā zema oglekļa 
satura kurināmā konkurētspējas mazināšanos. Pēdējo aptuveni 40 gadu laikā, kopš ir 
uzbūvēta plaša dabasgāzes pārvades infrastruktūra uz Eiropu, vienīgais būtiskais piegādes 
pārtraukums ilga 13 dienas.

Grozījums Nr. 296
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ārkārtas situācijā, kas noteikta 9. panta 
2. punktā, kompetentā iestāde, 
sadarbojoties ar dabasgāzes 
uzņēmumiem, arī veic pasākumus, lai 
nodrošinātu prioritāru gāzes piegādi 
aizsargātajiem patērētājiem trīsdesmit 
dienas. Piegāde aizsargātajiem 
patērētājiem jānodrošina, cik ilgi vien 
vajadzīgs.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma 7. panta 2. punkts paredz, ka kompetentajai iestādei arī ārkārtas situācijā 
jānodrošina gāzes piegāde aizsargātajiem patērētājiem sešdesmit dienu periodā, kad gada 
aukstākajā laikā ir ārkārtīgi liels gāzes pieprasījums, ko statistiski novēro ik pēc divdesmit 
gadiem. No šāda noteikuma var izrietēt saistības, ko uzņēmumiem var būt ļoti sarežģīti 
izpildīt vai tas var nozīmēt ļoti lielas izmaksas, jo īpaši tad, ja aizsargāto patērētāju 
kategorija neietver tikai mājsaimniecības. Tas var izraisīt augstākas gāzes cenas 
galapatērētājiem.
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Grozījums Nr. 297
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ārkārtas situācijā, kas noteikta 9. panta 
2. punktā, kompetentā iestāde, 
sadarbojoties ar dabasgāzes 
uzņēmumiem, nodrošina prioritāru gāzes 
piegādi aizsargātajiem patērētājiem. 
Piegāde aizsargātajiem patērētājiem 
jānodrošina, cik ilgi vien iespējams.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma 7. panta 2. punkts paredz, ka kompetentajai iestādei arī ārkārtas situācijā jāveic 
pasākumi, lai nodrošinātu gāzes piegādi aizsargātajiem patērētājiem sešdesmit dienu 
periodā, kad gada aukstākajā laikā ir ārkārtīgi liels gāzes pieprasījums, ko statistiski novēro 
ik pēc divdesmit gadiem. No šāda noteikuma var izrietēt saistības, ko uzņēmumiem var būt 
ļoti sarežģīti izpildīt vai tas var nozīmēt ļoti lielas izmaksas, jo īpaši tad, ja aizsargāto 
patērētāju kategorija neietver tikai mājsaimniecības. Tas var izraisīt augstākas gāzes cenas 
galapatērētājiem.

Grozījums Nr. 298
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Kompetentā iestāde prasa piegādes 
uzņēmumiem nodrošināt gāzes piegādi 
aizsargātajiem patērētājiem sešdesmit 
dienu periodā, kā arī ārkārtas stāvokļa 
gadījumā atbilstīgi 9. panta 2. punktam. 
Piegādes uzņēmumi sadarbībā ar 
kompetento iestādi cenšas saglabāt piegādi 
aizsargātajiem patērētājiem, cik ilgi vien 
iespējams.
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Or. en

Pamatojums

Piegādes standartu ievērošanai vajadzētu būt gāzes piegādes uzņēmumu un kompetento 
iestāžu uzdevumam.

Grozījums Nr. 299
Werner Langen

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis vai attiecīgie dabasgāzes 
uzņēmumi veic pasākumus, lai nodrošinātu 
gāzes piegādi aizsargātajiem patērētājiem 
sešdesmit dienu periodā, kā arī ārkārtas 
stāvokļa gadījumā atbilstīgi 9. panta 
2. punktam. Dalībvalsts cenšas saglabāt 
piegādi aizsargātajiem patērētājiem, cik ilgi 
vien vajadzīgs.

Or. de

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt paskaidrojumu 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. 300
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dabasgāzes uzņēmumiem atbilstīgi 
1. un 2. punktam noteiktie pienākumi par 

svītrots
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piegādes standarta ievērošanu ir 
nediskriminējoši un nerada nesamērīgu 
slogu jauniem tirgus dalībniekiem un 
maziem uzņēmumiem. 

Or. en

Pamatojums

Galvenā uzmanība regulā būtu jāpievērš nevis obligātu ES standartu noteikšanai, bet gan 
prasībai, lai dalībvalstis veic rūpīgu riska un ietekmes novērtējumu, pamatojoties uz pareizu 
vienotu metodiku un vajadzības gadījumā ņemot vērā īpašos valsts apstākļus un īpatnības. 
Panatojoties uz riska un ietekmes novērtējuma rezultātiem, izstrādā preventīvus pasākumus 
un ārkārtas rīcības plānus un pārbauda to lietderību. Līdzīgus plānus var izstrādāt arī 
reģionālā līmenī.

Grozījums Nr. 301
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dabasgāzes uzņēmumiem atbilstīgi 
1. un 2. punktam noteiktie pienākumi par 
piegādes standarta ievērošanu ir 
nediskriminējoši un nerada nesamērīgu 
slogu jauniem tirgus dalībniekiem un 
maziem uzņēmumiem. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 302
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dabasgāzes uzņēmumiem atbilstīgi 
1. un 2. punktam noteiktie pienākumi par 

svītrots
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piegādes standarta ievērošanu ir 
nediskriminējoši un nerada nesamērīgu 
slogu jauniem tirgus dalībniekiem un 
maziem uzņēmumiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentā iestāde ļauj dabasgāzes 
uzņēmumiem ievērot šos kritērijus
reģionālā vai Kopienas mērogā un 
nepieprasa, lai šie standarti tiktu ievēroti, 
pamatojoties uz infrastruktūru, kas 
atrodas tikai tās teritorijā.

4. Kompetentās iestādes drīkst aprēķināt 
šos rādītājus reģionālā vai ES mērogā un 
tām nav obligāti jāaprēķina minētie 
rādītāji tikai savā teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 304
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentā iestāde ļauj dabasgāzes 
uzņēmumiem ievērot šos kritērijus
reģionālā vai Kopienas mērogā un 
nepieprasa, lai šie standarti tiktu ievēroti, 
pamatojoties uz infrastruktūru, kas 
atrodas tikai tās teritorijā.

4. Kompetentās iestādes drīkst aprēķināt 
šos rādītājus reģionālā vai ES mērogā un 
tām nav obligāti jāaprēķina minētie 
rādītāji tikai savā teritorijā.

Or. en
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Grozījums Nr. 305
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentā iestāde ļauj dabasgāzes 
uzņēmumiem ievērot šos kritērijus
reģionālā vai Kopienas mērogā un 
nepieprasa, lai šie standarti tiktu ievēroti, 
pamatojoties uz infrastruktūru, kas 
atrodas tikai tās teritorijā.

4. Kompetentās iestādes drīkst aprēķināt 
šos rādītājus reģionālā vai ES mērogā un 
tām nav obligāti jāaprēķina minētie 
rādītāji tikai savā teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 306
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentā iestāde ļauj dabasgāzes 
uzņēmumiem ievērot šos kritērijus
reģionālā vai Kopienas mērogā un 
nepieprasa, lai šie standarti tiktu ievēroti, 
pamatojoties uz infrastruktūru, kas 
atrodas tikai tās teritorijā.

4. Kompetentās iestādes drīkst aprēķināt 
šos rādītājus reģionālā vai ES mērogā un 
tām nav obligāti jāaprēķina minētie 
rādītāji tikai savā teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 307
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentā iestāde ļauj dabasgāzes 4. Kompetentā iestāde ļauj dabasgāzes 
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uzņēmumiem ievērot šos kritērijus 
reģionālā vai Kopienas mērogā un 
nepieprasa, lai šie standarti tiktu ievēroti, 
pamatojoties uz infrastruktūru, kas atrodas 
tikai tās teritorijā.

uzņēmumiem ievērot šos kritērijus 
reģionālā, valsts vai ES mērogā un 
nepieprasa, lai šie standarti tiktu ievēroti, 
pamatojoties uz infrastruktūru, kas atrodas 
tikai tās teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 308
Anni Podimata

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentā iestāde ļauj dabasgāzes 
uzņēmumiem ievērot šos kritērijus 
reģionālā vai Kopienas mērogā un 
nepieprasa, lai šie standarti tiktu ievēroti, 
pamatojoties uz infrastruktūru, kas atrodas 
tikai tās teritorijā.

4. Kompetentā iestāde ļauj dabasgāzes 
uzņēmumiem ievērot šos kritērijus valsts, 
reģionālā vai Kopienas mērogā un 
nepieprasa, lai šie standarti tiktu ievēroti, 
pamatojoties uz infrastruktūru, kas atrodas 
tikai tās teritorijā.

Or. el

Pamatojums

Kompetentajai iestādei būtu jāizvērtē piegādes standarti un jāparedz to drošība ne tikai 
reģionālā un ES mērogā, bet arī attiecīgās dalībvalsts mērogā, jo katrā dalībvalstī ir 
atšķirīgas ģeopolitiskās īpatnības un gāzes tirgus diversifikācijas pakāpe.

Grozījums Nr. 309
Takis Hadjigeorgiou

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 310
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Kompetentā iestāde nodrošina, ka 
nosacījumi par piegādi aizsargātajiem 
klientiem tiek izveidoti, neskarot pareizu 
iekšējā gāzes tirgus darbību, un par tādu 
cenu, kas atbilst preces tirgus vērtībai. 
Tomēr krīzes situācijās dalībvalstis var 
veikt pasākumus, lai novērstu pārmērīgu 
gāzes cenu pieaugumu aizsargātajiem 
patērētājiem.

Or. ro

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 153. panta 2. punktu ir jāveic pasākumi 
patērētāju aizsardzībai.

Grozījums Nr. 311
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Patērētājiem, kas negūst labumu no 
šajā pantā paredzētā piegādes standarta, 
atbilstīgi liberalizētā tirgus sistēmai ir 
jāsaņem kompensācija par visiem 
zaudējumiem, kuri radušies gāzes 
piegādes traucējumu dēļ.

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar regulu liela apjoma patērētāji nepieder pie aizsargāto patērētāju grupas un 
tādējādi ir lielāka iespēja, ka to gāzes apgāde var tikt pārtraukta vispirms. Tādēļ ir 
jānodrošina, ka šie patērētāji saņem atbilstošu kompensāciju par radītajiem zaudējumiem 
saskaņā ar liberalizētā tirgus principiem.

Grozījums Nr. 312
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Līdz [2011. gada 30. martam, t.i., 12 
mēneši pēc regulas stāšanās spēkā] katra 
kompetentā iestāde veic riska un ietekmes 
novērtējumu, kas ir pamatā:

a) izmantojot 6. un 7. pantā norādītos 
standartus; 

a) attiecīgās valsts riska profila izveidei, 
ņemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reģionālos apstākļus,

b) ņemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reģionālos apstākļus;

b) dalībvalsts preventīvas rīcības plāna 
izstrādei,

c) izstrādājot dažādus sevišķi liela 
pieprasījuma un piegādes traucējumu 
scenārijus, piemēram, galvenās pārvades 
infrastruktūras, uzglabāšanas sistēmu, 
sašķidrinātās dabasgāzes termināļu 
darbības kļūme un piegādes traucējumi no 
trešo valstu piegādātājiem;

c) dalībvalsts ārkārtas rīcības plāna 
izstrādei.

d) identificējot risku mijiedarbību un 
saistību ar citām dalībvalstīm. 

Riska un ietekmes novērtējumā ietver
dažādus sevišķi liela pieprasījuma un/vai
piegādes traucējumu scenārijus, piemēram, 
galvenās pārvades infrastruktūras, 
uzglabāšanas sistēmu, sašķidrinātās 
dabasgāzes termināļu darbības kļūme un 
piegādes traucējumi no trešo valstu 
ražotājiem. Jāņem vērā risku mijiedarbība
un to saistība ar citām dalībvalstīm.
Riska un ietekmes novērtējuma pamatā 
cita starpā jābūt rādītājiem, kas noteikti 
šīs regulas 6. panta 1. punktā un 7. panta 
1. punktā. Veicot riska un ietekmes 
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novērtējumu, ņem vērā tehniskās 
īstenošanas iespējas un tirgus izmaksu un 
ieguvumu ekonomisku izvērtējumu. Tas jo 
īpaši ir jāveic pirms jebkuras iespējamas 
aizsargāto patērētāju grupas 
paplašināšanas valsts mērogā, papildus 
mājsaimniecībām iekļaujot tajā arī citus 
patērētājus.

Or. en

Pamatojums

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

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

Grozījums Nr. 313
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Līdz [2011. gada 30. martam, t.i., 12 
mēneši pēc regulas stāšanās spēkā] katra 
kompetentā iestāde veic riska un ietekmes 
novērtējumu, kas ir pamatā:

a) izmantojot 6. un 7. pantā norādītos 
standartus; 

a) attiecīgās valsts riska profila izveidei, 
ņemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reģionālos apstākļus,

b) ņemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reģionālos apstākļus;

b) dalībvalsts preventīvas rīcības plāna 
izstrādei,

c) izstrādājot dažādus sevišķi liela 
pieprasījuma un piegādes traucējumu 
scenārijus, piemēram, galvenās pārvades 
infrastruktūras, uzglabāšanas sistēmu, 
sašķidrinātās dabasgāzes termināļu 
darbības kļūme un piegādes traucējumi no 

c) dalībvalsts ārkārtas rīcības plāna 
izstrādei.
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trešo valstu piegādātājiem;
d) identificējot risku mijiedarbību un 
saistību ar citām dalībvalstīm. 

Riska un ietekmes novērtējumā ietver
dažādus sevišķi liela pieprasījuma un/vai
piegādes traucējumu scenārijus, piemēram, 
galvenās pārvades infrastruktūras, 
uzglabāšanas sistēmu, sašķidrinātās 
dabasgāzes termināļu darbības kļūme un 
piegādes traucējumi no trešo valstu 
ražotājiem. Jāņem vērā risku mijiedarbība
un to saistība ar citām dalībvalstīm.
Riska un ietekmes novērtējuma pamatā 
cita starpā jābūt rādītājiem, kas noteikti 
šīs regulas 6. panta 1. punktā un 7. panta 
1. punktā. Veicot riska un ietekmes 
novērtējumu, ņem vērā tehniskās 
īstenošanas iespējas un tirgus izmaksu un 
ieguvumu ekonomisku izvērtējumu. Tas jo 
īpaši ir jāveic pirms jebkuras iespējamas 
aizsargāto patērētāju grupas 
paplašināšanas valsts mērogā, papildus 
mājsaimniecībām iekļaujot tajā arī citus 
patērētājus.

Or. en

Pamatojums

Galvenā uzmanība regulā būtu jāpievērš nevis obligātu ES standartu noteikšanai, bet gan 
prasībai, lai dalībvalstis veic rūpīgu riska un ietekmes novērtējumu, pamatojoties uz pareizu 
vienotu metodiku un vajadzības gadījumā ņemot vērā īpašos valsts apstākļus un īpatnības. 
Panatojoties uz riska un ietekmes novērtējuma rezultātiem, izstrādā preventīvas rīcības un 
ārkārtas rīcības plānus, ko regulāri pārskata, lai nodrošinātu to atbilstību reālajai situācijai.

Grozījums Nr. 314
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Līdz [2011. gada 30. martam, t.i., 12 
mēneši pēc regulas stāšanās spēkā] katra 
kompetentā iestāde veic riska un ietekmes 
novērtējumu, kas ir pamatā:
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a) izmantojot 6. un 7. pantā norādītos 
standartus; 

a) attiecīgās valsts riska profila izveidei, 
ņemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reģionālos apstākļus,

b) ņemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reģionālos apstākļus;

b) dalībvalsts preventīvas rīcības plāna 
izstrādei,

c) izstrādājot dažādus sevišķi liela 
pieprasījuma un piegādes traucējumu 
scenārijus, piemēram, galvenās pārvades 
infrastruktūras, uzglabāšanas sistēmu, 
sašķidrinātās dabasgāzes termināļu 
darbības kļūme un piegādes traucējumi no 
trešo valstu piegādātājiem;

c) dalībvalsts ārkārtas rīcības plāna 
izstrādei.

d) identificējot risku mijiedarbību un 
saistību ar citām dalībvalstīm. 

Riska un ietekmes novērtējumā ietver
dažādus sevišķi liela pieprasījuma un/vai
piegādes traucējumu scenārijus, piemēram, 
galvenās pārvades infrastruktūras, 
uzglabāšanas sistēmu, sašķidrinātās 
dabasgāzes termināļu darbības kļūme un 
piegādes traucējumi no trešo valstu 
ražotājiem. Jāņem vērā risku mijiedarbība
un to saistība ar citām dalībvalstīm.
Riska un ietekmes novērtējuma pamatā 
cita starpā jābūt rādītājiem, kas noteikti 
šīs regulas 6. panta 1. punktā un 7. panta 
1. punktā. Veicot riska un ietekmes 
novērtējumu, ņem vērā tehniskās 
īstenošanas iespējas un tirgus izmaksu un 
ieguvumu ekonomisku izvērtējumu. Tas jo 
īpaši ir jāveic pirms jebkuras iespējamas 
aizsargāto patērētāju grupas 
paplašināšanas valsts mērogā, papildus 
mājsaimniecībām iekļaujot tajā arī citus 
patērētājus.

Or. en

Pamatojums

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

Tādēļ riska un ietekmes novērtējumu visas dalībvalstis veic saskaņā ar vienotu metodiku, 
attiecīgā gadījumā ļaujot atsevišķām dalībvalstīm ņemt vērā īpašus valsts apstākļus un 
īpatnības. 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. 315
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Līdz [2011. gada 30. martam, t.i., 12 
mēneši pēc regulas stāšanās spēkā] katra 
kompetentā iestāde veic riska un ietekmes 
novērtējumu, kas ir pamatā:

a) izmantojot 6. un 7. pantā norādītos 
standartus; 

a) attiecīgās valsts riska profila izveidei, 
ņemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reģionālos apstākļus,

b) ņemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reģionālos apstākļus;

b) dalībvalsts preventīvas rīcības plāna 
izstrādei,

c) izstrādājot dažādus sevišķi liela 
pieprasījuma un piegādes traucējumu 
scenārijus, piemēram, galvenās pārvades 
infrastruktūras, uzglabāšanas sistēmu, 
sašķidrinātās dabasgāzes termināļu 
darbības kļūme un piegādes traucējumi no 
trešo valstu piegādātājiem;

c) dalībvalsts ārkārtas rīcības plāna 
izstrādei.

d) identificējot risku mijiedarbību un 
saistību ar citām dalībvalstīm. 

Riska un ietekmes novērtējumā ietver
dažādus sevišķi liela pieprasījuma un/vai
piegādes traucējumu scenārijus, piemēram, 
galvenās pārvades infrastruktūras, 
uzglabāšanas sistēmu, sašķidrinātās 
dabasgāzes termināļu darbības kļūme un 
piegādes traucējumi no trešo valstu 
ražotājiem. Jāņem vērā risku mijiedarbība
un to saistība ar citām dalībvalstīm.
Riska un ietekmes novērtējuma pamatā 
cita starpā jābūt rādītājiem, kas noteikti 
šīs regulas 6. panta 1. punktā un 7. panta 
1. punktā. Veicot riska un ietekmes 
novērtējumu, ņem vērā tehniskās 
īstenošanas iespējas un tirgus izmaksu un 
ieguvumu ekonomisku izvērtējumu. Tas jo 
īpaši ir jāveic pirms jebkuras iespējamas 
aizsargāto patērētāju grupas 
paplašināšanas valsts mērogā, papildus 
mājsaimniecībām iekļaujot tajā arī citus 
patērētājus.
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Or. en

Pamatojums

Galvenā uzmanība regulā būtu jāpievērš nevis obligātu ES standartu noteikšanai, bet gan 
prasībai, lai dalībvalstis veic rūpīgu riska un ietekmes novērtējumu, pamatojoties uz pareizu 
vienotu metodiku un vajadzības gadījumā ņemot vērā īpašos valsts apstākļus un īpatnības. 
Panatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, izstrādā preventīvas rīcības un ārkārtas rīcības 
plānus, ko regulāri pārskata, lai nodrošinātu atbilstību reālajai situācijai. Līdzīgus plānus 
varētu izstrādāt arī reģionālā līmenī.

Grozījums Nr. 316
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Līdz [2011. gada 30. martam, t.i., 12
mēneši pēc regulas stāšanās spēkā] 
Komisija un katra kompetentā iestāde 
pilnībā novērtē riskus, kas ietekmē gāzes 
piegādes drošību attiecīgi ES un savā 
dalībvalstī: 

a) izmantojot 6. un 7. pantā norādītos
standartus; 

a) izmantojot 6. un 7. pantā noteiktos
rādītājus;

b) ņemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reģionālos apstākļus;

b) ņemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reģionālos apstākļus;

c) izstrādājot dažādus sevišķi liela 
pieprasījuma un piegādes traucējumu 
scenārijus, piemēram, galvenās pārvades 
infrastruktūras, uzglabāšanas sistēmu, 
sašķidrinātās dabasgāzes termināļu 
darbības kļūme un piegādes traucējumi no 
trešo valstu piegādātājiem;

c) izstrādājot dažādus sevišķi liela 
pieprasījuma un piegādes traucējumu 
scenārijus, piemēram, galvenās pārvades 
infrastruktūras, uzglabāšanas sistēmu, 
sašķidrinātās dabasgāzes termināļu 
darbības kļūme un piegādes traucējumi no 
trešo valstu piegādātājiem;

d) identificējot risku mijiedarbību un 
saistību ar citām dalībvalstīm. 

d) identificējot risku mijiedarbību un 
saistību ar citām dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Tādēļ riska un ietekmes novērtējumu visas dalībvalstis veic saskaņā ar vienotu metodiku, 
attiecīgā gadījumā ļaujot atsevišķām dalībvalstīm ņemt vērā īpašus valsts apstākļus un 
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īpatnības. Rezultātus ņem vērā, izstrādājot preventīvas rīcības un ārkārtas rīcības plānus. 
Minētos plānus regulāri pārskata, lai nodrošinātu to atbilstību situācijai. Līdzīgus plānus 
varētu izstrādāt arī reģionālā līmenī.

Grozījums Nr. 317
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

a) izmantojot 6. un 7. pantā norādītos 
standartus; 

a) izmantojot 6. un 7. pantā norādītos 
standartus;

b) ņemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reģionālos apstākļus;

b) ņemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reģionālos apstākļus un ietekmes veidus;

c) izstrādājot dažādus sevišķi liela 
pieprasījuma un piegādes traucējumu 
scenārijus, piemēram, galvenās pārvades 
infrastruktūras, uzglabāšanas sistēmu, 
sašķidrinātās dabasgāzes termināļu 
darbības kļūme un piegādes traucējumi no 
trešo valstu piegādātājiem;

c) izstrādājot dažādus sevišķi liela 
pieprasījuma un piegādes traucējumu 
scenārijus, piemēram, galvenās pārvades 
infrastruktūras, uzglabāšanas sistēmu, 
sašķidrinātās dabasgāzes termināļu 
darbības kļūme un piegādes traucējumi no 
trešo valstu piegādātājiem;

d) identificējot risku mijiedarbību un 
saistību ar citām dalībvalstīm. 

d) identificējot risku mijiedarbību un 
saistību ar citām dalībvalstīm,

da) ņemot vērā ierosināto pasākumu 
tehniskās īstenošanas iespējas un visu 
izmaksu un ieguvumu ekonomisko 
novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Regulas priekšlikumā nosakot dalībvalstīm stingras prasības attiecībā uz infrastruktūru, var 
radīt nepieciešamību veikt milzīgus ieguldījumus jaunu jaudu un divvirzienu plūsmas 
nodrošināšanai, tādējādi radot ievērojamas izmaksas, kas ietekmēs gāzes cenu 
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galapatērētājiem. Ir rūpīgi jāizvērtē ierosinātie pasākumi, lai nepieļautu, ka jaunās jaudas 
netiek izmantotas, jo tas noved pie zaudētām izmaksām un cenu paaugstinājuma 
galapatērētājiem.

Grozījums Nr. 318
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) ņemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reģionālos apstākļus, tostarp gāzes 
izmantošanu māju centrālapkurei un 
elektroenerģijas ražošanai un to nozaru 
darbību, kuras būtiski ietekmē piegādes 
svārstības;

Or. hu

Pamatojums

Riska novērtējumā ir jāņem vērā visas nozares, kuru darbību ļoti ietekmē gāzes apgādes 
svārstības vai pārtraukums. Novērtējumā obligāti jāņem vērā gāzes apgādes svarīgā nozīme 
centrālapkures sistēmās un elektroenerģijas ražošanā.

Grozījums Nr. 319
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ņemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reģionālos apstākļus; 

b) ņemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reģionālos apstākļus, tostarp 
elektroenerģijas un centrālapkures 
nodrošināšanu aizsargātajiem 
patērētājiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 320
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ņemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reģionālos apstākļus; 

b) ņemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reģionālos apstākļus, tostarp gāzes 
izmantošanu elektroenerģijas un 
centrālapkures nodrošināšanai 
aizsargātajiem patērētājiem;

Or. en

Pamatojums

Riska novērtējumā jāņem vērā arī tas, ka vairākās dalībvalstīs gāze ir galvenā izejviela 
elektroenerģijas un arī siltuma ražošanā, ko piegādā aizsargātajiem patērētājiem.

Grozījums Nr. 321
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ņemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reģionālos apstākļus; 

b) ņemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reģionālos apstākļus, tostarp gāzes 
izmantošanu elektroenerģijas un 
centrālapkures nodrošināšanai 
aizsargātajiem patērētājiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 322
Arturs Krišjānis Kariņš

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ņemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reģionālos apstākļus; 

b) ņemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reģionālos apstākļus, piemēram, dažādus 
enerģijas veidus, patēriņa veidus, 
pieslēgumu iekšējam tirgum un drošības 
apsvērumus;

Or. en

Pamatojums

Būtu jāpaskaidro apstākļi, kas jāņem vērā.

Grozījums Nr. 323
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) nosakot un ņemot vērā visas valsts, 
reģionāla un starptautiska mēroga 
izmaiņas.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Veicot riska novērtējumu un ņemot 
vērā tehnisku un ekonomisku analīzi, 
dalībvalstis var noteikt saistības apgādāt 
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patērētājus, kas ir pieslēgti gāzes sadales 
sistēmai un kas nav aizsargātie patērētāji, 
piemēram, skolas un slimnīcas, ja vien šīs 
saistības neietekmē piegādātāju spēju 
apgādāt aizsargātos patērētājus krīzes 
situācijā, kā noteikts 7. pantā.
ES mēroga vai reģionālas ārkārtas 
situācijas gadījumā gāzes piegāde šiem 
papildu patērētājiem ir attiecīgās 
dalībvalsts atbildība.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums jāskata kopā ar 2. panta un 5. panta grozījumiem. Jēdziens “aizsargātie 
patērētāji” ir tieši saistīts ar visu dalībvalstu saistībām atbilstīgi solidaritātes principam. Ja 
dalībvalsts spēj veikt papildu pasākumus par labu citiem patērētājiem, tas būtu jāatļauj (sk. 
2. panta un 5. panta grozījumus), ja vien šādus papildu pasākumus ņem vērā riska 
novērtējumā un ja tie ir attiecīgās dalībvalsts atbildība.

Grozījums Nr. 325
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pēc 4. panta 3. punktā minētā 
Komisijas ieteikuma vai 4. panta 
4. punktā minētajā situācijā šajā pantā 
paredzētās saistības var izpildīt reģionālā 
mērogā.

Or. en

Pamatojums

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

Tādēļ riska un ietekmes novērtējumu visas dalībvalstis veic saskaņā ar vienotu metodiku, 
attiecīgā gadījumā ļaujot atsevišķām dalībvalstīm ņemt vērā īpašus valsts apstākļus un 
īpatnības. Rezultātus ņem vērā, izstrādājot preventīvas rīcības un ārkārtas rīcības plānus. 
Minētos plānus regulāri pārskata, lai nodrošinātu to atbilstību faktiskajai situācijai.
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Grozījums Nr. 326
Aldo Patriciello

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pēc 4. panta 3. punktā minētā 
Komisijas ieteikuma vai 4. panta 
4. punktā minētajā situācijā šajā pantā 
paredzētās saistības var izpildīt reģionālā 
mērogā.

Or. en

Pamatojums

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

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

Grozījums Nr. 327
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pēc 4. panta 3. punktā minētā 
Komisijas ieteikuma vai 4. panta 
4. punktā minētajā situācijā šajā pantā 
paredzētās saistības var izpildīt reģionālā 
mērogā.

Or. en

Pamatojums

Galvenā uzmanība regulā būtu jāpievērš nevis obligātu ES standartu noteikšanai, bet gan 
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prasībai, lai dalībvalstis veic 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 rīcības un 
ārkārtas rīcības plānus un pārbauda to lietderību. Līdzīgus plānus var izstrādāt arī reģionālā 
līmenī.

Grozījums Nr. 328
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pēc 4. panta 3. punktā minētā 
Komisijas ieteikuma vai 4. panta 
4. punktā minētajā situācijā šajā pantā 
paredzētās saistības var izpildīt reģionālā 
mērogā.

Or. en

Pamatojums

Galvenā uzmanība regulā būtu jāpievērš nevis obligātu ES standartu noteikšanai, bet gan 
prasībai, lai dalībvalstis veic 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 rīcības un 
ārkārtas rīcības plānus un pārbauda to lietderību. Līdzīgus plānus var izstrādāt arī reģionālā 
līmenī.

Grozījums Nr. 329
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dabasgāzes uzņēmumi, attiecīgās 
organizācijas, kas pārstāv mājsaimniecības 
un rūpniecisko patērētāju intereses, un 
regulatīvā iestāde, ja tā nav kompetentā 
iestāde, sadarbojas un sniedz riska 

2. Dabasgāzes uzņēmumi, attiecīgās 
organizācijas, kas pārstāv mājsaimniecības 
un rūpniecisko patērētāju, tostarp attiecīgo 
enerģijas ražotāju, intereses, dalībvalstis
un regulatīvā iestāde, ja tā nav kompetentā 
iestāde, sadarbojas ar kompetento iestādi 
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novērtēšanai vajadzīgo informāciju. un sniedz riska un ietekmes novērtēšanai 
vajadzīgo informāciju. Sniedzot šādu 
informāciju, ievēro konfidencialitātes 
prasības attiecībā uz komerciāli svarīgiem 
datiem.

Or. en

Pamatojums

Galvenā uzmanība regulā būtu jāpievērš nevis obligātu ES standartu noteikšanai, bet gan 
prasībai, lai dalībvalstis veic rūpīgu riska un ietekmes novērtējumu un analizē situāciju, 
pamatojoties uz pareizu un vienotu metodiku.

Grozījums Nr. 330
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dabasgāzes uzņēmumi, attiecīgās 
organizācijas, kas pārstāv mājsaimniecības 
un rūpniecisko patērētāju intereses, un 
regulatīvā iestāde, ja tā nav kompetentā 
iestāde, sadarbojas un sniedz riska 
novērtēšanai vajadzīgo informāciju. 

2. Dabasgāzes uzņēmumi, attiecīgās 
organizācijas, kas pārstāv mājsaimniecības 
un rūpniecisko patērētāju intereses, un 
regulatīvā iestāde, ja tā nav kompetentā 
iestāde, sadarbojas un sniedz riska un 
ietekmes novērtēšanai vajadzīgo 
informāciju, tostarp informāciju par 
ģeopolitiskajiem riskiem.

Or. en

Grozījums Nr. 331
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dabasgāzes uzņēmumi, attiecīgās 
organizācijas, kas pārstāv mājsaimniecības 
un rūpniecisko patērētāju intereses, un 
regulatīvā iestāde, ja tā nav kompetentā 

2. Dabasgāzes uzņēmumi, enerģijas 
ražotāji, kas izmanto gāzi kā izejvielu,
attiecīgās organizācijas, kas pārstāv 
mājsaimniecības un rūpniecisko patērētāju 
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iestāde, sadarbojas un sniedz riska 
novērtēšanai vajadzīgo informāciju. 

intereses, un regulatīvā iestāde, ja tā nav 
kompetentā iestāde, sadarbojas un sniedz 
riska un ietekmes novērtēšanai vajadzīgo 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

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

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

Grozījums Nr. 332
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dabasgāzes uzņēmumi, attiecīgās 
organizācijas, kas pārstāv mājsaimniecības 
un rūpniecisko patērētāju intereses, un 
regulatīvā iestāde, ja tā nav kompetentā 
iestāde, sadarbojas un sniedz riska 
novērtēšanai vajadzīgo informāciju. 

2. Dabasgāzes uzņēmumi, enerģijas 
ražotāji, kas izmanto gāzi kā izejvielu,
attiecīgās organizācijas, kas pārstāv 
mājsaimniecības un rūpniecisko patērētāju 
intereses, un regulatīvā iestāde, ja tā nav 
kompetentā iestāde, sadarbojas un sniedz 
riska un ietekmes novērtēšanai vajadzīgo 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

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

Tādēļ riska un ietekmes novērtējumu visas dalībvalstis veic saskaņā ar vienotu metodiku, 
attiecīgā gadījumā ļaujot atsevišķām dalībvalstīm ņemt vērā īpašus valsts apstākļus un 
īpatnības. Rezultātus ņem vērā, izstrādājot preventīvas rīcības un ārkārtas rīcības plānus. 
Minētos plānus regulāri pārskata, lai nodrošinātu to atbilstību faktiskajai situācijai.
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Grozījums Nr. 333
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dabasgāzes uzņēmumi, attiecīgās 
organizācijas, kas pārstāv mājsaimniecības 
un rūpniecisko patērētāju intereses, un 
regulatīvā iestāde, ja tā nav kompetentā 
iestāde, sadarbojas un sniedz riska 
novērtēšanai vajadzīgo informāciju. 

2. Dabasgāzes uzņēmumi, attiecīgās 
organizācijas, kas pārstāv mājsaimniecības 
un rūpniecisko patērētāju intereses, un 
regulatīvā iestāde, ja tā nav kompetentā 
iestāde, sadarbojas un sniedz riska un 
ietekmes novērtēšanai vajadzīgo 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 334
Patrizia Toia, Anni Podimata

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dabasgāzes uzņēmumi, attiecīgās 
organizācijas, kas pārstāv mājsaimniecības 
un rūpniecisko patērētāju intereses, un 
regulatīvā iestāde, ja tā nav kompetentā 
iestāde, sadarbojas un sniedz riska 
novērtēšanai vajadzīgo informāciju. 

2. Dabasgāzes uzņēmumi, attiecīgās 
organizācijas, kas pārstāv mājsaimniecības 
un rūpniecisko patērētāju intereses, un 
regulatīvā iestāde, ja tā nav kompetentā 
iestāde, sadarbojas un sniedz riska un 
ietekmes novērtēšanai vajadzīgo 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Galvenā uzmanība regulā būtu jāpievērš nevis obligātu ES standartu noteikšanai, bet gan 
prasībai, lai dalībvalstis veic rūpīgu riska un ietekmes novērtējumu un analizē situāciju, 
pamatojoties uz pareizu un vienotu metodiku.
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Grozījums Nr. 335
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

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

Grozījums Nr. 336
Patrizia Toia, Anni Podimata

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Galvenā uzmanība regulā būtu jāpievērš nevis obligātu ES standartu noteikšanai, bet gan 
prasībai, lai dalībvalstis veic rūpīgu riska un ietekmes novērtējumu un analizē situāciju, 
pamatojoties uz pareizu un vienotu metodiku.
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Grozījums Nr. 337
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Galvenā uzmanība regulā būtu jāpievērš nevis obligātu ES standartu noteikšanai, bet gan 
prasībai, lai dalībvalstis veic rūpīgu riska un ietekmes novērtējumu un analizē situāciju, 
pamatojoties uz pareizu un vienotu metodiku.

Grozījums Nr. 338
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Tādēļ riska un ietekmes novērtējumu visas dalībvalstis veic saskaņā ar vienotu metodiku, 
attiecīgā gadījumā ļaujot atsevišķām dalībvalstīm ņemt vērā īpašus valsts apstākļus un 
īpatnības. Rezultātus ņem vērā, izstrādājot preventīvas rīcības un ārkārtas rīcības plānus. 
Minētos plānus regulāri pārskata, lai nodrošinātu to atbilstību faktiskajai situācijai.
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Grozījums Nr. 339
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Galvenā uzmanība regulā būtu jāpievērš nevis obligātu ES standartu noteikšanai, bet gan 
prasībai, lai dalībvalstis veic rūpīgu riska un ietekmes novērtējumu un analizē situāciju, 
pamatojoties uz pareizu un vienotu metodiku.

Grozījums Nr. 340
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Galvenā uzmanība regulā būtu jāpievērš nevis obligātu ES standartu noteikšanai, bet gan 
prasībai, lai dalībvalstis veic rūpīgu riska un ietekmes novērtējumu un analizē situāciju, 
pamatojoties uz pareizu un vienotu metodiku.


