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Grozījums Nr. 341
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ārkārtas rīcības plānam ir jāatbilst 
šādiem kritērijiem:

1. Valstu un Savienības ārkārtas rīcības 
plāniem ir attiecīgi jāatbilst šādiem 
kritērijiem:

Or. en

Grozījums Nr. 342
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) tajā definē dabasgāzes uzņēmumu un 
rūpniecisko patērētāju lomu un 
pienākumus, un to sadarbību ar 
kompetento iestādi un vajadzības gadījumā 
regulatīvo iestādi; 

(2) tajā definē dabasgāzes uzņēmumu un 
rūpniecisko patērētāju lomu un 
pienākumus, ņemot vērā gan to, cik lielā 
mērā tie tiek skarti gāzes piegādes 
pārtraukuma gadījumā, gan veicot 
pārredzamu izmaksu un ieguvumu 
analīzi, un definē to sadarbību ar 
kompetento iestādi un vajadzības gadījumā 
regulatīvo iestādi;

Or. de

Pamatojums

Noteikti lielie rūpnieciskie patērētāji ir jo īpaši atkarīgi no gāzes nepārtrauktas piegādes. Tā 
kā ātra pāreja uz citu kurināmā veidu vairākveidu kurināmā iekārtās daudzās izejvielu 
ražošanas jomās (piemēram, stikla vai ķīmisko izejvielu ražošanā) nav vienkārša, šie 
patērētāji vai nu tikai ierobežotā apjomā un daļēji ar lielām izmaksām var reaģēt uz gāzes 
piegādes pārtraukumiem, vai nevar to izdarīt vispār. Tāpēc šo rūpniecisko patērētāju 
intereses vajadzētu ņemt vērā, nosakot pasākumus, kas attiecas uz pieprasījuma pusi.
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Grozījums Nr. 343
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) tajā definē dabasgāzes uzņēmumu un 
rūpniecisko patērētāju lomu un 
pienākumus, un to sadarbību ar 
kompetento iestādi un vajadzības gadījumā 
regulatīvo iestādi; 

(2) tajā definē visu tirgus dalībnieku lomu 
un pienākumus, un to sadarbību ar 
kompetento iestādi un vajadzības gadījumā 
regulatīvo iestādi; 

Or. en

Grozījums Nr. 344
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) tajā definē dabasgāzes uzņēmumu un 
rūpniecisko patērētāju lomu un 
pienākumus, un to sadarbību ar 
kompetento iestādi un vajadzības gadījumā 
regulatīvo iestādi;

(2) tajā definē visu tirgus dalībnieku lomu 
un pienākumus, un to sadarbību ar 
kompetento iestādi un vajadzības gadījumā 
regulatīvo iestādi;

Or. en

Pamatojums

Regulas projektā vairs netiek skaidri atspoguļota triju līmeņu pieeja, kas bija noteikta ar 
2004. gada direktīvu (I — uzņēmumi, II — dalībvalstis; III — Komisija), un tāpēc to vajadzētu 
atjaunot. Ārkārtas situācijās, kad krīzes risināšanai ar tirgus mehānismiem vien vairs
nepietiek, vajadzētu iesaistīties dalībvalstīm. Vienlaicīgi var darboties gan tirgus, gan 
ārpustirgus mehānismi. Pienācīgi jāaprēķina ārpustirgus mehānismu darbības izmaksas un 
vajadzētu aprakstīt arī mehānismus, kā tiks īstenota starpniecība ar attiecīgām trešām 
valstīm.
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Grozījums Nr. 345
Takis Hadjigeorgiou

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) tajā definē kompetentās iestādes lomu
un pienākumus;

(3) tajā ierosina kompetentās iestādes 
lomas un pienākumu definīciju. Tomēr 
dalībvalstis turpinās pārraudzīt piegādes 
drošību un tām arī turpmāk būs tiesības 
izvēlēties pasākumus un instrumentus 
piegādes drošības nodrošināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 346
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) tajā definē kompetentās iestādes lomu 
un pienākumus;

(3) tajā definē kompetentās iestādes un 
citu iestāžu, kurām uzdoti pienākumi 
2. panta otrās daļas (2) punktā, lomu un 
pienākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 347
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) tajā ir minētas detalizētas procedūras, 
kas jāievēro attiecīgā krīzes stāvokļa 
gadījumā, tostarp attiecīgās shēmas par 
informācijas plūsmām;

(4) tajā ir minētas ar citiem valstu plāniem 
saskaņotas detalizētas procedūras, kas 
jāievēro attiecīgā krīzes stāvokļa gadījumā, 
tostarp attiecīgās shēmas par informācijas 
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plūsmām;

Or. en

Grozījums Nr. 348
Takis Hadjigeorgiou

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) plānā ir norādīta persona vai grupa, 
kas atbild par riska pārvaldību, un 
definēta tās loma; 

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 349
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – no 6.–10. apakšpunktam

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) tajā ir identificēta II pielikumā 
uzskaitīto pasākumu, kas balstīti uz tirgus 
principiem, lietderība, saskaroties ar 
trauksmes stāvokļa situāciju un ārkārtas 
stāvokļa situāciju;

(6) tajā ir identificēta II pielikumā 
uzskaitīto pasākumu, kas balstīti uz tirgus 
principiem, iespējami lielākā un ilgstošākā 
lietderība, saskaroties ar trauksmes 
stāvokļa situāciju un ārkārtas stāvokļa 
situāciju;

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

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

(8) tajā ir raksturoti mehānismi, ko 
izmanto, lai sadarbotos ar citām 
dalībvalstīm saistībā ar katru krīzes 
stāvokli;

(8) tajā ir raksturoti mehānismi un tirgus 
dalībnieku lomas attiecībā uz sadarbību ar 
citām dalībvalstīm saistībā ar katru krīzes 
stāvokli;

(8a) tajā apraksta mehānismus, kurus 
izmanto, lai uzsāktu starpniecības 
procedūru ar attiecīgām trešām valstīm;

(9) tajā ir precizētas ziņošanas saistības, 
kas noteiktas dabasgāzes uzņēmumiem 
trauksmes un ārkārtas stāvokļa situācijā;

(9) tajā ir precizētas ziņošanas saistības, 
kas noteiktas dabasgāzes uzņēmumiem 
trauksmes un ārkārtas stāvokļa situācijā;

(10) tajā ir uzskaitītas iepriekšēji noteiktas 
darbības gāzes piegādes nodrošināšanai 
ārkārtas situācijā, tostarp kompensācijas 
mehānismi un tirdzniecības nolīgumi 
starp šādās darbībās iesaistītajiem. Šādas 
darbības var būt pārrobežu nolīgumi starp 
dalībvalstīm un/vai dabasgāzes 
uzņēmumiem.

(10) tajā ir uzskaitītas ciešā sadarbībā ar 
tirgus dalībniekiem iepriekšēji noteiktas 
darbības gāzes piegādes nodrošināšanai 
ārkārtas situācijā.

Or. en

Pamatojums

Regulas projektā vairs netiek skaidri atspoguļota triju līmeņu pieeja, kas bija noteikta ar 
2004. gada direktīvu (I — uzņēmumi, II — dalībvalstis; III — Komisija), un tāpēc to vajadzētu 
atjaunot. Ārkārtas situācijās, kad krīzes risināšanai ar tirgus mehānismiem vien vairs 
nepietiek, vajadzētu iesaistīties dalībvalstīm. Vienlaicīgi var darboties gan tirgus, gan 
ārpustirgus mehānismi. Pienācīgi jāaprēķina ārpustirgus mehānismu darbības izmaksas un 
vajadzētu aprakstīt arī mehānismus, kā tiks īstenota starpniecība ar attiecīgām trešām 
valstīm.

Grozījums Nr. 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) tajā apraksta mehānismus, kurus 
izmanto, lai uzsāktu starpniecības 
procedūru ar attiecīgām trešām valstīm;
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Or. en

Grozījums Nr. 351
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Trīs galvenie krīzes stāvokļi ir šādi: 2. Trīs galvenie krīzes stāvokļi ir šādi:
(1) savlaicīgas brīdināšanas stāvoklis 
(savlaicīga brīdināšana): ja ir pieejama
konkrēta, nopietna un ticama informācija, 
kas, iespējams, iegūta ar savlaicīgas 
brīdināšanas mehānisma palīdzību, par 
to, ka var izveidoties situācija, kas 
pasliktinās piegādes apstākļus;

(1) savlaicīgas brīdināšanas stāvoklis 
(savlaicīga brīdināšana): konkrēta, 
nopietna un ticama informācija, no kuras 
izriet, ka piegādes apstākļi tuvākajā laikā 
var pasliktināties. Paredzams, ka tirgus 
atrisinās šo problēmu bez kompetentās 
iestādes iesaistīšanās;

(2) trauksmes stāvoklis (trauksme): kad 
novēro piegādes traucējumus vai ārkārtīgi 
lielu pieprasījumu, taču tirgus joprojām
spēj tikt galā ar situāciju bez kompetentās 
iestādes iesaistīšanās;

(2) trauksmes stāvoklis (trauksme): 
piegādes traucējumi vai ārkārtīgi liels 
pieprasījums, kuru mērogs vēl nav tāds, 
lai būtu nepieciešama ārkārtas situācijas 
pasludināšana saskaņā ar 
(3) apakšpunktu. Paredzams, ka tirgus 
atrisinās šo problēmu bez kompetentās 
iestādes iesaistīšanās;

(3) ārkārtas stāvoklis (ārkārta): kad novēro
ārkārtīgi lielu pieprasījumu vai piegādes 
traucējumus lielākajā infrastruktūrā vai 
avotā un pastāv pilnībā iespējams risks, 
ka, izmantojot tikai tos instrumentus, kas 
balstīti uz tirgus principiem, piegādes 
standartu attiecībā uz aizsargātajiem 
patērētājiem vairs nav iespējams ievērot.

(3) ārkārtas stāvoklis (ārkārta): piegādes
traucējumi vai ārkārtīgi liels pieprasījums 
un ir pierādījumi, ka ar tirgus 
mehānismiem vien vairs nevar nodrošināt 
piegādes aizsargātajiem patērētājiem.
Kompetentajai iestādei jāiejaucas saskaņā 
ar ārkārtas rīcības plānu. Šajā stāvoklī 
vienlaicīgi var darboties gan tirgus, gan 
ārpustirgus mehānismi.

Or. en

Pamatojums

Katru līmeni vajadzētu detalizēti izskaidrot un precīzi nošķirt no citiem, lai ārkārtas situācijās 
izvairītos no sajukuma un tiktu atjaunota 2004. gada direktīvā noteiktā triju līmeņu pieeja  
(I — uzņēmumi, II — dalībvalstis; III — Komisija).Paredzams, ka pirmajos divos krīzes 
līmeņos problēmu pilnībā atrisinās tirgus, taču patiesas krīzes/ārkārtas stāvokļa gadījumā ar 
tirgus mehānismiem vien nebūs pietiekami krīzes atrisināšanai un vajadzētu iejaukties 
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dalībvalstīm. Gan tirgus, gan ārpustirgus mehānismi var darboties vienlaicīgi.

Grozījums Nr. 352
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Trīs galvenie krīzes stāvokļi ir šādi: 2. Trīs galvenie krīzes stāvokļi ir šādi:
(1) savlaicīgas brīdināšanas stāvoklis 
(savlaicīga brīdināšana): ja ir pieejama
konkrēta, nopietna un ticama informācija, 
kas, iespējams, iegūta ar savlaicīgas 
brīdināšanas mehānisma palīdzību, par 
to, ka var izveidoties situācija, kas 
pasliktinās piegādes apstākļus;

(1) savlaicīgas brīdināšanas stāvoklis 
(savlaicīga brīdināšana): konkrēta, 
nopietna un ticama informācija, no kuras 
izriet, ka piegādes apstākļi tuvākajā laikā 
var pasliktināties. Paredzams, ka tirgus 
atrisinās šo problēmu bez kompetentās 
iestādes iesaistīšanās;

(2) trauksmes stāvoklis (trauksme): kad 
novēro piegādes traucējumus vai ārkārtīgi 
lielu pieprasījumu, taču tirgus joprojām 
spēj tikt galā ar situāciju bez kompetentās 
iestādes iesaistīšanās;

(2) trauksmes stāvoklis (trauksme): 
piegādes traucējumi vai ārkārtīgi liels 
pieprasījums, kuru mērogs vēl nav tāds, 
lai būtu nepieciešama ārkārtas situācijas 
pasludināšana saskaņā ar 
(3) apakšpunktu. Paredzams, ka tirgus 
atrisinās šo problēmu bez kompetentās 
iestādes iesaistīšanās;

(3) ārkārtas stāvoklis (ārkārta): kad novēro
ārkārtīgi lielu pieprasījumu vai piegādes 
traucējumus lielākajā infrastruktūrā vai 
avotā un pastāv pilnībā iespējams risks, 
ka, izmantojot tikai tos instrumentus, kas 
balstīti uz tirgus principiem, piegādes 
standartu attiecībā uz aizsargātajiem 
patērētājiem vairs nav iespējams ievērot.

(3) ārkārtas stāvoklis (ārkārta):
piegādes traucējumi vai ārkārtīgi liels 
pieprasījums un ir pierādījumi, ka tirgus 
mehānismi vien vairs nevar nodrošināt 
piegādes aizsargātajiem patērētājiem.
Kompetentajai iestādei jāiejaucas saskaņā 
ar ārkārtas rīcības plānu. Šajā stāvoklī 
vienlaicīgi var darboties gan tirgus, gan 
ārpustirgus mehānismi.

Or. en

Pamatojums

Katru posmu vajadzētu detalizēti izskaidrot un precīzi nošķirt no citiem, lai ārkārtas 
situācijās izvairītos no sajukuma un tiktu atjaunota 2004. gada direktīvā noteiktā triju līmeņu 
pieeja  (I — uzņēmumi, II — dalībvalstis; III — Komisija). Paredzams, ka pirmajos divos 
krīzes līmeņos problēmu pilnībā atrisinās tirgus, taču patiesas krīzes/ārkārtas stāvokļa 
gadījumā ar tirgus mehānismiem vien nebūs pietiekami krīzes atrisināšanai un vajadzētu 
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iejaukties dalībvalstīm. Gan tirgus, gan ārpustirgus mehānismi var darboties vienlaicīgi.

Grozījums Nr. 353
Werner Langen

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Trīs galvenie krīzes stāvokļi ir šādi: 2. Divi galvenie krīzes stāvokļi ir šādi:

(1) savlaicīgas brīdināšanas stāvoklis 
(savlaicīga brīdināšana): savlaicīgas 
brīdināšanas stāvoklis (savlaicīga 
brīdināšana): ja ir pieejama konkrēta, 
nopietna un ticama informācija, kas, 
iespējams, iegūta ar savlaicīgas 
brīdināšanas mehānisma palīdzību, par 
to, ka var izveidoties situācija, kas 
pasliktinās piegādes apstākļus;
(2) trauksmes stāvoklis (trauksme): kad 
novēro piegādes traucējumus vai ārkārtīgi 
lielu pieprasījumu, taču tirgus joprojām 
spēj tikt galā ar situāciju bez kompetentās 
iestādes iesaistīšanās;

(1) trauksmes stāvoklis (trauksme): kad 
novēro piegādes traucējumus, taču tirgus 
joprojām spēj tikt galā ar situāciju bez 
kompetentās iestādes iesaistīšanās;

(3) ārkārtas stāvoklis (ārkārta): kad novēro
ārkārtīgi lielu pieprasījumu vai piegādes 
traucējumus lielākajā infrastruktūrā vai 
avotā un pastāv pilnībā iespējams risks, ka, 
izmantojot tikai tos instrumentus, kas 
balstīti uz tirgus principiem, piegādes 
standartu attiecībā uz aizsargātajiem 
patērētājiem vairs nav iespējams ievērot. 

(2) ārkārtas stāvoklis (ārkārta): kad novēro
piegādes traucējumus lielākajā 
infrastruktūrā un pastāv pilnībā iespējams 
risks, ka, izmantojot tikai tos instrumentus, 
kas balstīti uz tirgus principiem, piegādes 
standartu attiecībā uz aizsargātajiem 
patērētājiem vairs nav iespējams ievērot.

Or. de

Pamatojums

Savlaicīgas brīdināšanas stāvoklis šķiet nevajadzīgs, jo pat piegādes traucējumu otrajā 
stāvoklī iespējams rast risinājumu uzņēmumu līmenī. Valsts iesaistīšanos kā pēdējo līdzekli 
vajadzētu lietot tikai tad, kad dabasgāzes piegādi vairs nevar nodrošināt ar komerciāliem 
tirgus līdzekļiem.
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Grozījums Nr. 354
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) savlaicīgas brīdināšanas stāvoklis 
(savlaicīga brīdināšana): ja ir pieejama 
konkrēta, nopietna un ticama informācija, 
kas, iespējams, iegūta ar savlaicīgas 
brīdināšanas mehānisma palīdzību, par to, 
ka var izveidoties situācija, kas pasliktinās 
piegādes apstākļus;

(1) savlaicīgas brīdināšanas stāvoklis 
(savlaicīga brīdināšana): ja ir pieejama 
konkrēta, nopietna un ticama informācija, 
kas, iespējams, iegūta ar savlaicīgas 
brīdināšanas mehānisma palīdzību, par to, 
ka var izveidoties situācija, kas pasliktinās 
piegādes apstākļus. Kamēr problēmu 
atrisina tirgus, kompetentajai iestādei 
nevajadzētu iesaistīties;

Or. en

Grozījums Nr. 355
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) ārkārtas stāvoklis (ārkārta): kad novēro 
ārkārtīgi lielu pieprasījumu vai piegādes 
traucējumus lielākajā infrastruktūrā vai 
avotā un pastāv pilnībā iespējams risks, ka, 
izmantojot tikai tos instrumentus, kas 
balstīti uz tirgus principiem, piegādes 
standartu attiecībā uz aizsargātajiem 
patērētājiem vairs nav iespējams ievērot. 

(3) ārkārtas stāvoklis (ārkārta): kad novēro 
ārkārtīgi lielu pieprasījumu vai piegādes 
traucējumus lielākajā infrastruktūrā vai 
avotā vai pastāv pilnībā iespējams risks, 
ka, izmantojot tikai tos instrumentus, kas 
balstīti uz tirgus principiem, piegādes 
standartu attiecībā uz aizsargātajiem 
patērētājiem vairs nav iespējams ievērot.

Or. en
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Grozījums Nr. 356
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ārkārtas rīcības plānā paredz, ka 
pārrobežu piekļuve uzglabāšanas sistēmām
tiek saglabāta arī ārkārtas stāvokļa 
gadījumā. Ārkārtas rīcības plānā neparedz 
pasākumus, kas nepamatoti ierobežo gāzes 
plūsmu pāri valstu robežām. 

3. Dalībvalstis un kompetentās iestādes 
ārkārtas rīcības plānā paredz, ka pārrobežu 
piekļuve nolīgtajiem daudzumiem 
uzglabāšanas sistēmās līgumslēdzējām 
pusēm tiek saglabāta arī ārkārtas gadījumā.
Dalībvalstis un kompetentās iestādes 
neparedz pasākumus, kas nepamatoti 
ierobežo gāzes nolīgto daudzumu plūsmu 
pāri valstu robežām.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi precīzi sadalīt atbildību starp visām ieinteresētajām personām. Tas ir kritiski 
svarīgi ļoti smagu ārkārtas situāciju periodos, kad skartas vairākas dalībvalstis un kad ar 
tirgus mehānismiem vairs nepietiek situācijas atrisināšanai. Komerciālus līgumus vajadzētu 
ievērot arī ārkārtas gadījumos.

Grozījums Nr. 357
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ārkārtas rīcības plānā paredz, ka 
pārrobežu piekļuve uzglabāšanas sistēmām 
tiek saglabāta arī ārkārtas stāvokļa 
gadījumā. Ārkārtas rīcības plānā neparedz 
pasākumus, kas nepamatoti ierobežo gāzes 
plūsmu pāri valstu robežām. 

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

Or. en
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Grozījums Nr. 358
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ārkārtas rīcības plānā nosaka arī 
nepieciešamos pasākumus un darbības 
ārkārtas situācijā, lai samazinātu gāzes 
piegādes traucējumu ietekmi uz 
elektroenerģijas un komunālās apkures 
piegādi aizsargātajiem patērētājiem. 

Or. en

Pamatojums

Tā kā vairākās dalībvalstīs gāze ir galvenā degviela elektroenerģijas un arī siltuma 
ražošanai, ārkārtas rīcības plānā vajadzētu paredzēt arī nepieciešamos pasākumus un 
darbības, lai mazinātu gāzes piegādes traucējumu ietekmi uz elektroenerģijas un komunālās 
apkures piegādi. Vajadzētu nodrošināt, lai aizsargātajiem patērētājiem netiktu pārtraukta 
elektroenerģijas vai siltuma padeve gāzes apgādes krīzes dēļ.

Grozījums Nr. 359
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ārkārtas rīcības plānā nosaka 
nepieciešamos pasākumus un darbības 
ārkārtas situācijā, lai samazinātu gāzes 
piegādes traucējumu ietekmi uz 
elektroenerģijas un komunālās apkures 
piegādi aizsargātajiem patērētājiem. 

Or. en
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Grozījums Nr. 360
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentā iestāde nekavējoties 
informē Komisiju un sniedz vajadzīgo 
informāciju, kad tā izsludina kādu no 
krīzes stāvokļiem. Ārkārtas stāvokļa 
gadījumā, kad ES vai dalībvalstīm var 
lūgt palīdzību, attiecīgās dalībvalsts
kompetentā iestāde nekavējoties informē 
Komisijas Civilās aizsardzības 
uzraudzības un informācijas centru.

4. Kompetentā iestāde var izsludināt 
ārkārtas stāvokli un kādu no krīzes 
stāvokļiem. Tā nekavējoties informē 
Komisiju un sniedz vajadzīgo informāciju,
jo īpaši par darbībām, ko tā gatavojas 
veikt saskaņā ar 1. punktu. Kompetentā 
iestāde veic ārkārtas rīcības plānā iepriekš 
noteiktās darbības.

Or. en

Pamatojums

Visām 9. panta 4. un 5. punktā minētajām darbībām ir jābūt saskanīgām, nepieciešamām un 
tām loģiskā kārtībā jāpaskaidro veicamie pasākumi.

Grozījums Nr. 361
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentā iestāde nekavējoties 
informē Komisiju un sniedz vajadzīgo 
informāciju, kad tā izsludina kādu no 
krīzes stāvokļiem. Ārkārtas stāvokļa 
gadījumā, kad ES vai dalībvalstīm var lūgt 
palīdzību, attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde nekavējoties informē Komisijas 
Civilās aizsardzības uzraudzības un 
informācijas centru.

4. Kompetentā iestāde nekavējoties 
informē Komisiju un Gāzes koordinācijas 
grupu un sniedz tām vajadzīgo 
informāciju, kad tā izsludina kādu no 
krīzes stāvokļiem. Ārkārtas stāvokļa 
gadījumā, kad ES vai dalībvalstīm var lūgt 
palīdzību, attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde nekavējoties informē Komisijas 
Civilās aizsardzības uzraudzības un 
informācijas centru.

Or. en
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Pamatojums

Šķiet, ka Gāzes koordinācijas grupa (GKG) būtu labākais diskusiju, pieredzes apmaiņas, kā 
arī oficiālo apspriežu un ieinteresēto personu koordinācijas forums, jo šī grupa apvieno 
dažādu ieinteresēto pušu ekspertus (gāzes nozares pārstāvjus, gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklu (ENTSO-G), attiecīgos patērētājus, valstu kompetentās iestādes un 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru (ACER)). Tādēļ GKG būtu jāveicina ar piegādes 
drošību saistīto pasākumu koordinēšana. Šajā nolūkā vajadzētu regulāri apspriesties ar GKG 
atbilstīgi šīs regulas noteikumiem.

Grozījums Nr. 362
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentā iestāde nekavējoties 
informē Komisiju un sniedz vajadzīgo 
informāciju, kad tā izsludina kādu no 
krīzes stāvokļiem. Ārkārtas stāvokļa 
gadījumā, kad ES vai dalībvalstīm var lūgt 
palīdzību, attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde nekavējoties informē Komisijas 
Civilās aizsardzības uzraudzības un 
informācijas centru.

4. Kompetentā iestāde nekavējoties 
informē Komisiju un Gāzes koordinācijas 
grupu un sniedz tām vajadzīgo 
informāciju, kad tā izsludina kādu no 
krīzes stāvokļiem. Ārkārtas stāvokļa 
gadījumā, kad ES vai dalībvalstīm var lūgt 
palīdzību, attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde nekavējoties informē Komisijas 
Civilās aizsardzības uzraudzības un 
informācijas centru.

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka Gāzes koordinācijas grupa (GKG) būtu labākais diskusiju, pieredzes apmaiņas, kā 
arī oficiālo apspriežu un ieinteresēto personu koordinācijas forums, jo šī grupa apvieno 
dažādu ieinteresēto pušu ekspertus (gāzes nozares pārstāvjus, gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklu (ENTSO-G), attiecīgos patērētājus, valstu kompetentās iestādes un 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru (ACER)).

Tādēļ GKG būtu jāveicina ar piegādes drošību saistīto pasākumu koordinēšana. Šajā nolūkā 
vajadzētu regulāri apspriesties ar GKG atbilstīgi šīs regulas noteikumiem.
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Grozījums Nr. 363
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentā iestāde nekavējoties 
informē Komisiju un sniedz vajadzīgo 
informāciju, kad tā izsludina kādu no
krīzes stāvokļiem. Ārkārtas stāvokļa 
gadījumā, kad ES vai dalībvalstīm var lūgt 
palīdzību, attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde nekavējoties informē Komisijas 
Civilās aizsardzības uzraudzības un 
informācijas centru.

4. Kompetentā iestāde nekavējoties
informē Komisiju un Gāzes koordinācijas 
grupu un sniedz tām vajadzīgo 
informāciju, kad tā izsludina kādu no 
krīzes stāvokļiem. Ārkārtas stāvokļa 
gadījumā, kad ES vai dalībvalstīm var lūgt 
palīdzību, attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde nekavējoties informē Komisijas 
Civilās aizsardzības uzraudzības un 
informācijas centru.

Or. en

Grozījums Nr. 364
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentā iestāde nekavējoties 
informē Komisiju un sniedz vajadzīgo 
informāciju, kad tā izsludina kādu no 
krīzes stāvokļiem. Ārkārtas stāvokļa 
gadījumā, kad ES vai dalībvalstīm var lūgt 
palīdzību, attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde nekavējoties informē Komisijas 
Civilās aizsardzības uzraudzības un 
informācijas centru.

4. Kompetentā iestāde nekavējoties 
informē Komisiju un Gāzes koordinācijas 
grupu un sniedz tām vajadzīgo 
informāciju, kad tā izsludina kādu no 
krīzes stāvokļiem. Ārkārtas stāvokļa 
gadījumā, kad ES vai dalībvalstīm var lūgt 
palīdzību, attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde nekavējoties informē Komisijas 
Civilās aizsardzības uzraudzības un 
informācijas centru.

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka Gāzes koordinācijas grupa (GKG) būtu labākais diskusiju, pieredzes apmaiņas, kā 
arī oficiālo apspriežu un ieinteresēto personu koordinācijas forums, jo šī grupa apvieno 
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dažādu ieinteresēto pušu ekspertus (gāzes nozares pārstāvjus, gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklu (ENTSO-G), attiecīgos patērētājus, valstu kompetentās iestādes un 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru (ACER)). Tādēļ GKG būtu jāveicina ar piegādes 
drošību saistīto pasākumu koordinēšana. Šajā nolūkā vajadzētu regulāri apspriesties ar GKG 
atbilstīgi šīs regulas noteikumiem.

Grozījums Nr. 365
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentā iestāde nekavējoties 
informē Komisiju un sniedz vajadzīgo 
informāciju, kad tā izsludina kādu no 
krīzes stāvokļiem. Ārkārtas stāvokļa 
gadījumā, kad ES vai dalībvalstīm var lūgt 
palīdzību, attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde nekavējoties informē Komisijas 
Civilās aizsardzības uzraudzības un 
informācijas centru.

4. Kompetentā iestāde nekavējoties 
informē Komisiju un Gāzes koordinācijas 
grupu un sniedz tām vajadzīgo 
informāciju, kad tā izsludina kādu no 
krīzes stāvokļiem. Ārkārtas stāvokļa 
gadījumā, kad ES vai dalībvalstīm var lūgt 
palīdzību, attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde nekavējoties informē Komisijas 
Civilās aizsardzības uzraudzības un 
informācijas centru.

Or. en

Pamatojums

Tā kā Gāzes koordinācijas grupa var vislabāk novērtēt gāzes piegādes stāvokli un tā ir 
piemērota nozares, valstu un Komisijas amatpersonu sadarbības platforma, Komisijai 
vajadzētu apspriesties ar grupu pirms ārkārtas stāvokļu izsludināšanas vai jebkādu pasākumu 
veikšanas, un tai vajadzētu ievērot grupas lēmumus. Gāzes koordinācijas grupu vajadzētu arī 
turpmāk nostiprināt, iesaistot tajā papildu pārstāvjus no gāzes nozares un lielapjoma 
rūpnieciskiem patērētājiem.

Grozījums Nr. 366
Patrizia Toia, Anni Podimata

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentā iestāde nekavējoties 4. Kompetentā iestāde nekavējoties 



PE438.242v01-00 18/102 AM\802059LV.doc

LV

informē Komisiju un sniedz vajadzīgo 
informāciju, kad tā izsludina kādu no 
krīzes stāvokļiem. Ārkārtas stāvokļa 
gadījumā, kad ES vai dalībvalstīm var lūgt 
palīdzību, attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde nekavējoties informē Komisijas 
Civilās aizsardzības uzraudzības un 
informācijas centru.

informē Komisiju un Gāzes koordinācijas 
grupu un sniedz tām vajadzīgo 
informāciju, kad tā izsludina kādu no 
krīzes stāvokļiem. Ārkārtas stāvokļa 
gadījumā, kad ES vai dalībvalstīm var lūgt 
palīdzību, attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde nekavējoties informē Komisijas 
Civilās aizsardzības uzraudzības un 
informācijas centru.

Or. en

Pamatojums

Atzinīgi vērtējams tas, ka regulas priekšlikumā saglabāta atsauce uz Gāzes koordinācijas 
grupu. Tā kā šīs grupas funkcijām vajadzētu būt daudz plašākām un neaprobežoties tikai ar 
padomu došanu, Komisijai, lemjot par grupas precīzu sastāvu, vajadzētu iesaistīt visu 
ieinteresēto aprindu pārstāvjus. Tā kā Gāzes koordinācijas grupa var vislabāk novērtēt gāzes 
piegādes stāvokli un tā ir piemērota nozares, valstu un Komisijas amatpersonu sadarbības 
platforma, Komisijai vajadzētu apspriesties ar grupu pirms ārkārtas stāvokļu izsludināšanas 
vai jebkādu pasākumu veikšanas, un tai vajadzētu ievērot grupas lēmumus.

Grozījums Nr. 367
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentā iestāde nekavējoties 
informē Komisiju un sniedz vajadzīgo 
informāciju, kad tā izsludina kādu no 
krīzes stāvokļiem. Ārkārtas stāvokļa 
gadījumā, kad ES vai dalībvalstīm var lūgt 
palīdzību, attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde nekavējoties informē Komisijas 
Civilās aizsardzības uzraudzības un 
informācijas centru.

4. Kompetentā iestāde nekavējoties 
informē Komisiju un Gāzes koordinācijas 
grupu un sniedz tām vajadzīgo 
informāciju, kad tā izsludina kādu no 
krīzes stāvokļiem. Ārkārtas stāvokļa 
gadījumā, kad ES vai dalībvalstīm var lūgt 
palīdzību, attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde nekavējoties informē Komisijas 
Civilās aizsardzības uzraudzības un 
informācijas centru.

Or. en

Pamatojums

Tā kā Gāzes koordinācijas grupa var vislabāk novērtēt gāzes piegādes stāvokli un tā ir 
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piemērota nozares, valstu un Komisijas amatpersonu sadarbības platforma, Komisijai 
vajadzētu apspriesties ar grupu pirms ārkārtas stāvokļu izsludināšanas vai jebkādu pasākumu 
veikšanas, un tai vajadzētu ievērot grupas lēmumus. Gāzes koordinācijas grupu vajadzētu arī 
turpmāk nostiprināt, iesaistot tajā papildu pārstāvjus no gāzes nozares un lielapjoma 
rūpnieciskiem patērētājiem.

Grozījums Nr. 368
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja kompetentā iestāde paziņo 
Komisijai, ka kādā dalībvalstī ģeopolitisku 
iemeslu dēļ ir pasludināts savlaicīgas 
brīdināšanas stāvoklis vai tiek ziņots par 
gāzes piegādes traucējumu draudiem 
ģeopolitisku iemeslu dēļ, iespējams, 
izmantojot savlaicīgas brīdināšanas 
mehānismu, Savienība, kuru pārstāv 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un 
Eiropas Savienības augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
(priekšsēdētāja vietnieks/ augstais 
pārstāvis) veic nepieciešamās 
diplomātiskās darbības. Priekšsēdētāja 
vietnieka/ augstā pārstāvja darbības 
nedrīkst ietekmēt iekšējā tirgus darbību.

Or. en

Pamatojums

Attiecīgas diplomātiskās darbības attiecībā uz trešām valstīm, kas ir gāzes piegādātājas vai 
tranzīta valstis, jāveic pēc iespējas ātrāk — jau tad, kad ģeopolitisku iemeslu dēļ rodas gāzes 
piegādes traucējumu draudi. Šīs darbības nedrīkst ietekmēt iekšējā tirgus darbību.
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Grozījums Nr. 369
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja kompetentā iestāde izsludina 
ārkārtas stāvokli, tā veic iepriekš noteiktas 
darbības atbilstīgi ārkārtas rīcības plānam 
un nekavējoties informē Komisiju, jo īpaši 
par tām darbībām, ko tā gatavojas veikt 
saskaņā ar 9. panta 1. punktu. Komisija 
var sasaukt Gāzes koordinācijas grupas 
sanāksmi.

5. Ārkārtas stāvokļa gadījumā, kad 
Savienībai vai dalībvalstīm var lūgt 
palīdzību, attiecīgās dalībvalsts
kompetentā iestāde nekavējoties informē 
Komisijas Civilās aizsardzības 
uzraudzības un informācijas centru.
Komisija var sasaukt Gāzes koordinācijas 
grupas sanāksmi.

Or. en

Pamatojums

Visām 9. panta 4. un 5. punktā minētajām darbībām ir jābūt saskanīgām, nepieciešamām un 
tām loģiskā kārtībā jāpaskaidro veicamie pasākumi.

Grozījums Nr. 370
Takis Hadjigeorgiou

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija vienas nedēļas laikā pārbauda 
to, vai ārkārtas stāvokļa izsludināšana ir 
pamatota un vai tā nerada nesamērīgu 
slogu dabasgāzes uzņēmumiem un iekšējā 
tirgus darbībai. Konkrētāk, Komisija var 
aicināt kompetento iestādi grozīt 
pasākumus, kas rada nesamērīgu slogu 
dabasgāzes uzņēmumiem, un atsaukt 
paziņojumu par ārkārtas stāvokli, ja 
Komisija uzskata, ka tas vairs nav 
pamatots.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 371
Anni Podimata

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija vienas nedēļas laikā pārbauda 
to, vai ārkārtas stāvokļa izsludināšana ir 
pamatota un vai tā nerada nesamērīgu 
slogu dabasgāzes uzņēmumiem un iekšējā 
tirgus darbībai. Konkrētāk, Komisija var 
aicināt kompetento iestādi grozīt 
pasākumus, kas rada nesamērīgu slogu 
dabasgāzes uzņēmumiem, un atsaukt 
paziņojumu par ārkārtas stāvokli, ja 
Komisija uzskata, ka tas vairs nav 
pamatots.

6. Komisija vienas nedēļas laikā pārbauda 
to, vai ārkārtas stāvokļa izsludināšana ir 
pamatota un vai tā nerada nesamērīgu 
slogu dabasgāzes uzņēmumiem un iekšējā 
tirgus darbībai. Konkrētāk, Komisija var 
aicināt kompetento iestādi grozīt 
pasākumus, kas rada nesamērīgu slogu 
dabasgāzes uzņēmumiem. 

Or. el

Pamatojums

Ja šis noteikums netiks grozīts, var rasties drošības problēmas pārvades un sadales sistēmu 
darbībā, par kuru jāatbild vienīgi kompetentajai iestādei.

Grozījums Nr. 372
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija vienas nedēļas laikā pārbauda 
to, vai ārkārtas stāvokļa izsludināšana ir 
pamatota un vai tā nerada nesamērīgu 
slogu dabasgāzes uzņēmumiem un iekšējā 
tirgus darbībai. Konkrētāk, Komisija var 
aicināt kompetento iestādi grozīt 
pasākumus, kas rada nesamērīgu slogu 
dabasgāzes uzņēmumiem, un atsaukt 
paziņojumu par ārkārtas stāvokli, ja 
Komisija uzskata, ka tas vairs nav 

6. Komisija triju dienu laikā pārbauda to, 
vai ārkārtas stāvokļa izsludināšana atbilst 
2. punktā minētajiem kritērijiem.
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pamatots.

Ja ārkārtas stāvoklī nonākušās dalībvalsts 
kompetentā iestāde nolemj piemērot 
pasākumu, kas nav paredzēts plānā,
Komisija var pārbaudīt, vai tas ir pamatots
un vai tas nerada nesamērīgu slogu 
dabasgāzes uzņēmumiem un iekšējā tirgus 
darbībai. Konkrētāk, Komisija var aicināt 
kompetento iestādi grozīt pasākumus, kas 
rada nesamērīgu slogu dabasgāzes 
uzņēmumiem, un atsaukt paziņojumu par 
ārkārtas stāvokli, ja Komisija uzskata, ka 
tas vairs nav pamatots.

Or. en

Grozījums Nr. 373
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija vienas nedēļas laikā pārbauda 
to, vai ārkārtas stāvokļa izsludināšana ir 
pamatota un vai tā nerada nesamērīgu 
slogu dabasgāzes uzņēmumiem un iekšējā 
tirgus darbībai. Konkrētāk, Komisija var 
aicināt kompetento iestādi grozīt 
pasākumus, kas rada nesamērīgu slogu 
dabasgāzes uzņēmumiem, un atsaukt 
paziņojumu par ārkārtas stāvokli, ja 
Komisija uzskata, ka tas vairs nav 
pamatots.

6. Komisija triju dienu laikā pārbauda to, 
vai ārkārtas stāvokļa izsludināšana ir 
pamatota un vai tā nerada nesamērīgu 
slogu dabasgāzes uzņēmumiem un iekšējā 
tirgus darbībai. Komisija šajā jautājumā 
var lūgt Gāzes koordinācijas grupas 
padomu. Konkrētāk, Komisija var aicināt 
kompetento iestādi grozīt pasākumus, kas 
rada nesamērīgu slogu dabasgāzes 
uzņēmumiem, un atsaukt paziņojumu par 
ārkārtas stāvokli, ja Komisija uzskata, ka 
tas vairs nav pamatots.

Or. en

Pamatojums

Krīzes gadījumā EK ārkārtas stāvokļa izsludināšanu vajadzētu izvērtēt ilgākais trijās dienās. 
Šķiet, ka Gāzes koordinācijas grupa būtu labākais pieredzes apmaiņas, kā arī oficiālo 
konsultāciju un ieinteresēto personu koordinācijas forums, jo šī grupa apvieno dažādu 
ieinteresēto pušu ekspertus (gāzes nozares pārstāvjus, gāzes pārvades sistēmu operatoru 
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Eiropas tīklu (ENTSO-G), attiecīgos patērētājus, valstu kompetentās iestādes un 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru (ACER)). GKG būtu jāveicina ar piegādes drošību 
saistīto pasākumu koordinēšana un Komisija ar to var apspriesties, izvērtējot ārkārtas 
stāvokļa izsludināšanu.

Grozījums Nr. 374
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija vienas nedēļas laikā pārbauda 
to, vai ārkārtas stāvokļa izsludināšana ir 
pamatota un vai tā nerada nesamērīgu 
slogu dabasgāzes uzņēmumiem un iekšējā 
tirgus darbībai. Konkrētāk, Komisija var 
aicināt kompetento iestādi grozīt 
pasākumus, kas rada nesamērīgu slogu 
dabasgāzes uzņēmumiem, un atsaukt 
paziņojumu par ārkārtas stāvokli, ja 
Komisija uzskata, ka tas vairs nav 
pamatots.

6. Komisija četru dienu laikā pārbauda to, 
vai ārkārtas stāvokļa izsludināšana ir 
pamatota un vai tā nerada nesamērīgu 
slogu dabasgāzes uzņēmumiem un iekšējā 
tirgus darbībai. Komisija šajā jautājumā 
var lūgt Gāzes koordinācijas grupas 
padomu. Konkrētāk, Komisija var aicināt 
kompetento iestādi grozīt pasākumus, kas 
rada nesamērīgu slogu dabasgāzes 
uzņēmumiem, un atsaukt paziņojumu par 
ārkārtas stāvokli, ja Komisija uzskata, ka 
tas vairs nav pamatots.

Or. en

Pamatojums

Krīzes gadījumā viena nedēļa var būt pārāk ilgs laiks. Šķiet, ka Gāzes koordinācijas grupa 
būtu labākais pieredzes apmaiņas, kā arī oficiālo konsultāciju un ieinteresēto personu 
koordinācijas forums, jo šī grupa apvieno dažādu ieinteresēto pušu ekspertus (gāzes nozares 
pārstāvjus, gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklu (ENTSO-G), attiecīgos 
patērētājus, valstu kompetentās iestādes un Energoregulatoru sadarbības aģentūru (ACER)). 
Tādēļ GKG būtu jāveicina ar piegādes drošību saistīto pasākumu koordinēšana. Šajā nolūkā 
vajadzētu regulāri apspriesties ar GKG atbilstīgi šīs regulas noteikumiem.
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Grozījums Nr. 375
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija vienas nedēļas laikā pārbauda 
to, vai ārkārtas stāvokļa izsludināšana ir 
pamatota un vai tā nerada nesamērīgu 
slogu dabasgāzes uzņēmumiem un iekšējā 
tirgus darbībai. Konkrētāk, Komisija var 
aicināt kompetento iestādi grozīt 
pasākumus, kas rada nesamērīgu slogu 
dabasgāzes uzņēmumiem, un atsaukt 
paziņojumu par ārkārtas stāvokli, ja 
Komisija uzskata, ka tas vairs nav 
pamatots.

6. Komisija četru dienu laikā pārbauda to, 
vai ārkārtas stāvokļa izsludināšana ir 
pamatota un vai tā nerada nesamērīgu 
slogu dabasgāzes uzņēmumiem un iekšējā 
tirgus darbībai. Komisija šajā jautājumā 
var lūgt Gāzes koordinācijas grupas 
padomu. Konkrētāk, Komisija var aicināt 
kompetento iestādi grozīt pasākumus, kas 
rada nesamērīgu slogu dabasgāzes 
uzņēmumiem, un atsaukt paziņojumu par 
ārkārtas stāvokli, ja Komisija uzskata, ka 
tas vairs nav pamatots.

Or. en

Grozījums Nr. 376
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija vienas nedēļas laikā pārbauda 
to, vai ārkārtas stāvokļa izsludināšana ir 
pamatota un vai tā nerada nesamērīgu 
slogu dabasgāzes uzņēmumiem un iekšējā 
tirgus darbībai. Konkrētāk, Komisija var 
aicināt kompetento iestādi grozīt 
pasākumus, kas rada nesamērīgu slogu 
dabasgāzes uzņēmumiem, un atsaukt 
paziņojumu par ārkārtas stāvokli, ja 
Komisija uzskata, ka tas vairs nav 
pamatots.

6. Komisija 48 stundu laikā pārbauda to, 
vai ārkārtas stāvokļa izsludināšana ir 
pamatota un vai tā nerada nesamērīgu 
slogu dabasgāzes uzņēmumiem un iekšējā 
tirgus darbībai. Konkrētāk, Komisija var 
aicināt kompetento iestādi grozīt 
pasākumus, kas rada nesamērīgu slogu 
dabasgāzes uzņēmumiem, un atsaukt 
paziņojumu par ārkārtas stāvokli, ja 
Komisija uzskata, ka tas vairs nav 
pamatots.

Or. en
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Grozījums Nr. 377
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ārkārtas situācijas laikā ieviestie 
pasākumi, tostarp reģionālā vai 
Savienības līmenī, nodrošina godīgu un 
taisnīgu kompensāciju pasākumu 
ietekmētajiem dabasgāzes uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 378
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ārkārtas situācijas laikā ieviestie 
pasākumi, tostarp reģionālā vai 
Savienības līmenī, nodrošina godīgu un 
taisnīgu kompensāciju pasākumu 
ietekmētajiem dabasgāzes uzņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Godīga un taisnīga kompensācija ārkārtas situācijas laikā ieviesto pasākumu skartajiem 
dabasgāzes uzņēmumiem atbilst uz tirgu balstītai un nediskriminējošai pieejai, kas ir šīs 
regulas priekšlikuma pamatā.
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Grozījums Nr. 379
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ārkārtas situācijas laikā ieviestie 
pasākumi, tostarp reģionālā vai 
Savienības līmenī, nodrošina godīgu un 
taisnīgu kompensāciju pasākumu 
ietekmētajiem dabasgāzes uzņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Godīga un taisnīga kompensācija ārkārtas situācijas laikā ieviesto pasākumu skartajiem 
dabasgāzes uzņēmumiem atbilst uz tirgu balstītai un nediskriminējošai pieejai, kas ir šīs 
regulas priekšlikuma pamatā.

Grozījums Nr. 380
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ārkārtas situācijas laikā ieviestie 
pasākumi, tostarp reģionālā vai 
Savienības līmenī, nodrošina godīgu un 
taisnīgu kompensāciju pasākumu 
ietekmētajiem dabasgāzes uzņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Godīga un taisnīga kompensācija ārkārtas situācijas laikā ieviesto pasākumu skartajiem 
dabasgāzes uzņēmumiem atbilst uz tirgu balstītai un nediskriminējošai pieejai, kas ir šīs 
regulas priekšlikuma pamatā.
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Grozījums Nr. 381
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ārkārtas situācijas laikā ieviestie 
pasākumi, tostarp reģionālā vai 
Savienības līmenī, nodrošina godīgu un 
taisnīgu kompensāciju pasākumu 
ietekmētajiem dabasgāzes uzņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Godīga un taisnīga kompensācija ārkārtas situācijas laikā ieviesto pasākumu skartajiem 
dabasgāzes uzņēmumiem atbilst uz tirgu balstītai un nediskriminējošai pieejai, kas ir šīs 
regulas priekšlikuma pamatā.

Grozījums Nr. 382
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
9. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b Ārkārtas rīcības plānu atjauno ik pa 
diviem gadiem, pamatojoties uz 8. pantā 
minēto riska novērtējumu.

Or. it

Grozījums Nr. 383
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var izsludināt Kopienas 1. Trīs galvenie Savienības krīzes stāvokļi 
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mēroga ārkārtas stāvokli pēc vienas 
kompetentās iestādes pieprasījuma vai ja 
Kopiena zaudē vairāk nekā 10 % no 
ikdienas gāzes importa no trešām valstīm 
atbilstīgi ENTSO-G aprēķiniem. Tā 
izsludina Kopienas mēroga ārkārtas 
stāvokli, ja vairākas kompetentās iestādes 
ir izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas. Tā var izsludināt Kopienas
mēroga ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši 
skartiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā 
ietilpst vairākas dalībvalstis.

ir šādi: 

(1) Savienības savlaicīgas brīdināšanas 
stāvoklis (Savienības savlaicīga 
brīdināšana). Komisija izziņo Savienības 
savlaicīgas brīdināšanas stāvokli pēc 
vismaz vienas kompetentas iestādes 
pieprasījuma vai arī tad, ja radušies 
darbības priekšnoteikumi, kas minēti 
vismaz vienā nolīgumā, uz kuru attiecas 
3.a panta 2. punktā minētais savlaicīgas 
brīdināšanas mehānisms. Savienības 
savlaicīgas brīdināšanas stāvoklī Komisija 
un Augstais pārstāvis mazina konstatētos 
riskus ar ES enerģētikas ārpolitikas 
līdzekļiem.
(2) Savienības trauksmes stāvoklis 
(Savienības trauksme) Komisija izziņo 
Savienības trauksmes stāvokli pēc vismaz 
vienas kompetentās iestādes pieprasījuma. 
Savienības trauksmes stāvoklī Komisija 
prasa rīkoties un novērst piegādes 
traucējumus vai ārkārtīgi lielu 
pieprasījumu, izmantojot II pielikumā 
minēto tirgus pasākumu ciešāku 
koordināciju Savienības mērogā. 
(3) Komisija izsludina Savienības mēroga 
ārkārtas stāvokli, ja vairāk nekā viena
kompetentā iestāde izsludinājusi ārkārtas 
stāvokli atbilstoši 9. panta 6. punktam vai 
ja Savienība zaudē vairāk nekā 10 % no 
ikdienas gāzes importa no trešām valstīm 
atbilstīgi ENTSO-G aprēķiniem. Pēc 
kompetentās iestādes pieprasījuma tā 
izsludina Savienības mēroga ārkārtas 
stāvokli attiecībā uz īpaši skartiem 
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ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā ietilpst 
vairākas dalībvalstis.

Or. en

Grozījums Nr. 384
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var izsludināt Kopienas
mēroga ārkārtas stāvokli pēc vienas 
kompetentās iestādes pieprasījuma vai ja 
Kopiena zaudē vairāk nekā 10 % no 
ikdienas gāzes importa no trešām valstīm 
atbilstīgi ENTSO-G aprēķiniem. Tā 
izsludina Kopienas mēroga ārkārtas 
stāvokli, ja vairākas kompetentās iestādes 
ir izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas. Tā var izsludināt Kopienas
mēroga ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši 
skartiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā 
ietilpst vairākas dalībvalstis.

1. Komisija izsludina Savienības mēroga 
ārkārtas stāvokli, ja vairākas kompetentās 
iestādes ir izsludinājušas ārkārtas stāvokli 
pēc 9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas vai ja Savienība zaudē vairāk 
nekā 20 % no ikdienas gāzes importa no 
trešām valstīm atbilstīgi ENTSO-G 
aprēķiniem. Tā izsludina Savienības
mēroga ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši 
skartiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā 
ietilpst vairākas dalībvalstis, ja viena 
kompetentā iestāde no attiecīgā reģiona 
izsludinājusi ārkārtas stāvokli vai ja 
attiecīgais ģeogrāfiskais reģions zaudē 
vairāk nekā 10 % no ikdienas gāzes 
importa no trešām valstīm atbilstīgi 
ENTSO-G aprēķiniem.

Or. en

Pamatojums

Nereti daudz efektīvāk ir iespējami ilgi izmantot valstu vai reģionu pilnvaras, jo šajā līmenī 
iesaistītās personas parasti labāk pārzina problēmas un sekas, nekā to spētu Komisija 
Eiropas līmenī. Tāpēc tiek pastiprināta iespēja izsludināt Savienības mēroga ārkārtas 
stāvokli attiecībā uz vienu reģionu. Vienlaikus var palielināt slieksni Savienības mēroga 
ārkārtas stāvokļa izsludināšanai visā ES.
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Grozījums Nr. 385
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var izsludināt Kopienas 
mēroga ārkārtas stāvokli pēc vienas 
kompetentās iestādes pieprasījuma vai ja 
Kopiena zaudē vairāk nekā 10 % no 
ikdienas gāzes importa no trešām valstīm 
atbilstīgi ENTSO-G aprēķiniem. Tā 
izsludina Kopienas mēroga ārkārtas 
stāvokli, ja vairākas kompetentās iestādes 
ir izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas. Tā var izsludināt Kopienas 
mēroga ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši 
skartiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā 
ietilpst vairākas dalībvalstis.

1. Komisija pēc apspriešanās ar Gāzes 
koordinācijas grupu var izsludināt 
Kopienas mēroga ārkārtas stāvokli pēc 
vienas kompetentās iestādes pieprasījuma 
vai ja Kopiena zaudē vairāk nekā 20 % no 
ikdienas gāzes importa no trešām valstīm 
un ja gāzes importa samazināšanās jau 
nav tikusi kompensēta ar tirgus 
mehānismiem. Pēc kompetentās iestādes 
pieprasījuma un pēc apspriešanās ar 
Gāzes koordinācijas grupu tā var 
izsludināt Kopienas mēroga ārkārtas 
stāvokli attiecībā uz īpaši skartiem 
ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā ietilpst 
vairākas dalībvalstis.

Or. de

Pamatojums

ENTSO-G nevar aprēķināt gāzes importa samazināšanos, jo pēc pārvades sistēmas 
operatoru nodalīšanas tiem šādas informācijas vairs nav. Šos datus zina tikai dabasgāzes 
saņēmēji, kam noslēgti importa līgumi, turklāt vēl jāprecizē, kurš varētu aprēķināt to, vai 
Kopiena zaudē vairāk nekā 10 % no ikdienas gāzes importa. Pēc mūsu domām, attiecīgie 
eksperti varētu būt Gāzes koordinācijas grupa, jo tajā pārstāvēti visas svarīgākās 
ieinteresētās personas (gāzes nozares eksperti, ENTSO-G, ACER un valdības iestādes).

Grozījums Nr. 386
Werner Langen

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var izsludināt Kopienas 
mēroga ārkārtas stāvokli pēc vienas 
kompetentās iestādes pieprasījuma vai ja 
Kopiena zaudē vairāk nekā 10 % no 

1. Pēc apspriešanās ar Gāzes 
koordinācijas grupu un pamatojoties uz 
šīs apspriešanās rezultātiem, Komisija var 
izsludināt Kopienas mēroga ārkārtas 
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ikdienas gāzes importa no trešām valstīm 
atbilstīgi ENTSO-G aprēķiniem. Tā 
izsludina Kopienas mēroga ārkārtas 
stāvokli, ja vairākas kompetentās iestādes 
ir izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas. Tā var izsludināt Kopienas 
mēroga ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši 
skartiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā 
ietilpst vairākas dalībvalstis.

stāvokli pēc vienas kompetentās iestādes 
pieprasījuma vai ja Kopiena zaudē vairāk 
nekā 10 % no ikdienas gāzes importa no 
trešām valstīm atbilstīgi ENTSO-G 
aprēķiniem, un ja pastāv nopietns risks, ka 
piegādes aizsargātajiem patērētājiem vairs 
nav iespējams nodrošināt ar tirgus 
mehānismiem vai valstu mēroga ārkārtas 
pasākumiem. Šādos gadījumos tā var 
izsludināt Kopienas mēroga ārkārtas 
stāvokli attiecībā uz īpaši skartiem 
ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā ietilpst 
vairākas dalībvalstis.

Or. de

Pamatojums

Dabasgāzes nozīme dažādās dalībvalstīs, infrastruktūras attīstība un tīklu savienojumi ar 
kaimiņvalstīm tik ļoti atšķiras, ka pirms pasākumu uzsākšanas katru piegādes traucējumu 
gadījumu vajadzētu apspriest ekspertiem. Šim nolūkam būtu piemērota Gāzes koordinācijas 
grupa, turklāt tās lomu vajadzētu būtiski palielināt.

Grozījums Nr. 387
Algirdas Saudargas

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var izsludināt Kopienas
mēroga ārkārtas stāvokli pēc vienas
kompetentās iestādes pieprasījuma vai ja 
Kopiena zaudē vairāk nekā 10 % no 
ikdienas gāzes importa no trešām valstīm 
atbilstīgi ENTSO-G aprēķiniem. Tā 
izsludina Kopienas mēroga ārkārtas 
stāvokli, ja vairākas kompetentās iestādes 
ir izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas. Tā var izsludināt Kopienas
mēroga ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši 
skartiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā 
ietilpst vairākas dalībvalstis.

1. Komisija izsludina Savienības mēroga 
ārkārtas stāvokli ja vairāk nekā viena
kompetentā iestāde izsludinājusi ārkārtas 
stāvokli saskaņā ar 9. panta 6. punktu vai 
to pašu izdarījusi kompetentā iestāde tādā 
dalībvalstī, kurai nav piekļuves ES gāzes 
tīklam un kura ir atkarīga tikai no viena 
gāzes piegādātāja, vai ja Savienība zaudē 
vairāk nekā 10 % no ikdienas gāzes 
importa no trešām valstīm atbilstīgi 
ENTSO-G aplēsēm. Pēc kompetentās 
iestādes pieprasījuma tā var izsludināt 
Savienības mēroga ārkārtas stāvokli 
attiecībā uz īpaši skartiem ģeogrāfiskajiem 
reģioniem, kurā ietilpst vairākas 
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dalībvalstis.

Or. en

Pamatojums

Ja vienā dalībvalstī rodas gāzes apgādes traucējumi, jāizsludina Savienības mēroga ārkārtas 
stāvoklis.  Piemēram, gāzes apgādes traucējumi Lietuvā nekad neveidos 10 % no Savienības 
kopējā importa samazināšanās.

Grozījums Nr. 388
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var izsludināt Kopienas
mēroga ārkārtas stāvokli pēc vienas
kompetentās iestādes pieprasījuma vai ja 
Kopiena zaudē vairāk nekā 10 % no 
ikdienas gāzes importa no trešām valstīm 
atbilstīgi ENTSO-G aprēķiniem. Tā 
izsludina Kopienas mēroga ārkārtas 
stāvokli, ja vairākas kompetentās iestādes 
ir izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas. Tā var izsludināt Kopienas
mēroga ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši 
skartiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā 
ietilpst vairākas dalībvalstis.

1. Pēc apspriešanās ar Gāzes 
koordinācijas grupu Komisija var 
izsludināt Savienības mēroga ārkārtas 
stāvokli pēc vismaz divu kompetento 
iestāžu pieprasījuma skartajā reģionā vai 
ja Savienība zaudē vairāk nekā 20 % no 
paredzētā ikdienas gāzes importa apjoma
no trešām valstīm atbilstīgi ENTSO-G 
aplēsēm. Pēc apspriešanās ar Gāzes 
koordinācijas grupu tā izsludina 
Savienības mēroga ārkārtas stāvokli, ja 
vairāk nekā divas kompetentās iestādes ir
izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas. Tā var izsludināt Savienības
mēroga ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši 
skartiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā 
ietilpst vairākas dalībvalstis.

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka Gāzes koordinācijas grupa (GKG) būtu labākais diskusiju, pieredzes apmaiņas, kā 
arī oficiālo apspriežu un ieinteresēto personu koordinācijas forums, jo šī grupa apvieno 
dažādu ieinteresēto pušu ekspertus (gāzes nozares pārstāvjus, gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklu (ENTSO-G), attiecīgos patērētājus, valstu kompetentās iestādes un 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru (ACER)). Nesenā krīze apliecināja, ka vairāk nekā 
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10 % ES importa zaudējuma gadījumā gāzes uzņēmumi veiksmīgi tiek galā saviem spēkiem, ja 
vien pastāv nepieciešamā infrastruktūra.  Tāpēc 10 % robežu vajadzētu palielināt vismaz līdz 
20 %. 

Grozījums Nr. 389
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var izsludināt Kopienas
mēroga ārkārtas stāvokli pēc vienas
kompetentās iestādes pieprasījuma vai ja 
Kopiena zaudē vairāk nekā 10 % no 
ikdienas gāzes importa no trešām valstīm 
atbilstīgi ENTSO-G aprēķiniem. Tā 
izsludina Kopienas mēroga ārkārtas 
stāvokli, ja vairākas kompetentās iestādes 
ir izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas. Tā var izsludināt Kopienas
mēroga ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši 
skartiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā 
ietilpst vairākas dalībvalstis.

1. Pēc apspriešanās ar Gāzes 
koordinācijas grupu Komisija var 
izsludināt Savienības mēroga ārkārtas 
stāvokli pēc vismaz divu kompetento 
iestāžu pieprasījuma skartajā reģionā vai 
ja Savienība zaudē vairāk nekā 20 % no 
paredzētā ikdienas gāzes importa apjoma
no trešām valstīm atbilstīgi ENTSO-G 
aplēsēm. Pēc apspriešanās ar Gāzes 
koordinācijas grupu tā izsludina 
Savienības mēroga ārkārtas stāvokli, ja 
vairāk nekā divas kompetentās iestādes ir 
izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas. Tā var izsludināt Savienības
mēroga ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši 
skartiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā 
ietilpst vairākas dalībvalstis.

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka Gāzes koordinācijas grupa (GKG) būtu labākais diskusiju, pieredzes apmaiņas, kā 
arī oficiālo apspriežu un ieinteresēto personu koordinācijas forums, jo šī grupa apvieno 
dažādu ieinteresēto pušu ekspertus (gāzes nozares pārstāvjus, gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklu (ENTSO-G), attiecīgos patērētājus, valstu kompetentās iestādes un 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru (ACER)). Nesenā krīze apliecināja, ka vairāk nekā 
10 % ES importa zaudējuma gadījumā gāzes uzņēmumi veiksmīgi tiek galā saviem spēkiem, ja 
vien pastāv nepieciešamā infrastruktūra.  Tāpēc 10 % robežu vajadzētu palielināt vismaz līdz 
20 %. 



PE438.242v01-00 34/102 AM\802059LV.doc

LV

Grozījums Nr. 390
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var izsludināt Kopienas
mēroga ārkārtas stāvokli pēc vienas
kompetentās iestādes pieprasījuma vai ja 
Kopiena zaudē vairāk nekā 10 % no 
ikdienas gāzes importa no trešām valstīm 
atbilstīgi ENTSO-G aprēķiniem. Tā 
izsludina Kopienas mēroga ārkārtas 
stāvokli, ja vairākas kompetentās iestādes 
ir izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas. Tā var izsludināt Kopienas
mēroga ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši 
skartiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā 
ietilpst vairākas dalībvalstis.

1. Pēc apspriešanās ar Gāzes 
koordinācijas grupu Komisija var 
izsludināt Savienības mēroga ārkārtas 
stāvokli pēc vismaz divu kompetento 
iestāžu pieprasījuma skartajā reģionā vai 
ja Savienība zaudē vairāk nekā 20 % no 
paredzētā ikdienas gāzes importa apjoma
no trešām valstīm atbilstīgi ENTSO-G 
aplēsēm. Pēc apspriešanās ar Gāzes 
koordinācijas grupu tā izsludina 
Savienības mēroga ārkārtas stāvokli, ja 
vairāk nekā divas kompetentās iestādes ir 
izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas. Tā var izsludināt Savienības
mēroga ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši 
skartiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā 
ietilpst vairākas dalībvalstis.

Or. en

Pamatojums

Krīzes stāvoklī vajadzētu apspriesties ar Gāzes koordinācijas grupu, jo tā apvieno visu 
ieinteresēto pušu ekspertus. Savienības mēroga ārkārtas stāvokli vajadzētu izsludināt tikai 
īpašos gadījumos un šādas izziņošanas nosacījumiem vajadzētu būt striktiem, lai izvairītos no 
nevajadzīgiem paziņojumiem par krīzi.

Grozījums Nr. 391
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Pēc apspriešanās ar Gāzes 
koordinācijas grupu Komisija var 
izsludināt Savienības mēroga ārkārtas 
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Kopiena zaudē vairāk nekā 10 % no 
ikdienas gāzes importa no trešām valstīm 
atbilstīgi ENTSO-G aprēķiniem. Tā 
izsludina Kopienas mēroga ārkārtas 
stāvokli, ja vairākas kompetentās iestādes 
ir izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas. Tā var izsludināt Kopienas
mēroga ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši 
skartiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā 
ietilpst vairākas dalībvalstis.

stāvokli pēc vismaz divu kompetento 
iestāžu pieprasījuma skartajā reģionā vai 
ja Savienība zaudē vairāk nekā 10 % no 
paredzētā ikdienas gāzes importa apjoma
no trešām valstīm atbilstīgi ENTSO-G 
aplēsēm. Pēc apspriešanās ar Gāzes 
koordinācijas grupu tā izsludina 
Savienības mēroga ārkārtas stāvokli, ja 
vairāk nekā divas kompetentās iestādes ir 
izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas. Tā var izsludināt Savienības
mēroga ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši 
skartiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā 
ietilpst vairākas dalībvalstis.

Or. en

Pamatojums

Krīzes stāvoklī vajadzētu apspriesties ar Gāzes koordinācijas grupu, jo tā apvieno visu 
ieinteresēto pušu ekspertus. Savienības mēroga ārkārtas stāvokli vajadzētu izsludināt tikai 
īpašos gadījumos un šādas izziņošanas nosacījumiem vajadzētu būt striktiem, lai izvairītos no 
nevajadzīgiem paziņojumiem par krīzi.

Grozījums Nr. 392
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var izsludināt Kopienas
mēroga ārkārtas stāvokli pēc vienas
kompetentās iestādes pieprasījuma vai ja 
Kopiena zaudē vairāk nekā 10 % no 
ikdienas gāzes importa no trešām valstīm 
atbilstīgi ENTSO-G aprēķiniem. Tā 
izsludina Kopienas mēroga ārkārtas 
stāvokli, ja vairākas kompetentās iestādes 
ir izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas. Tā var izsludināt Kopienas
mēroga ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši 
skartiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā 

1. Pēc apspriešanās ar Gāzes 
koordinācijas grupu Komisija var 
izsludināt Savienības mēroga ārkārtas 
stāvokli pēc divu kompetento iestāžu
pieprasījuma skartajā reģionā vai ja 
Savienība zaudē vairāk nekā 10 % no 
paredzētā ikdienas gāzes importa apjoma
no trešām valstīm atbilstīgi ENTSO-G 
aplēsēm. Pēc apspriešanās ar Gāzes 
koordinācijas grupu tā izsludina 
Savienības mēroga ārkārtas stāvokli, ja 
vairāk nekā divas kompetentās iestādes ir 
izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
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ietilpst vairākas dalībvalstis. 9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas. Tā var izsludināt Savienības
mēroga ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši 
skartiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā 
ietilpst vairākas dalībvalstis.

Or. en

Grozījums Nr. 393
Christian Ehler, Markus Pieper

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var izsludināt Kopienas
mēroga ārkārtas stāvokli pēc vienas 
kompetentās iestādes pieprasījuma vai ja 
Kopiena zaudē vairāk nekā 10 % no 
ikdienas gāzes importa no trešām valstīm 
atbilstīgi ENTSO-G aprēķiniem. Tā 
izsludina Kopienas mēroga ārkārtas 
stāvokli, ja vairākas kompetentās iestādes 
ir izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas. Tā var izsludināt Kopienas
mēroga ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši 
skartiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā 
ietilpst vairākas dalībvalstis.

1. Komisija izsludina Savienības mēroga 
ārkārtas stāvokli, ja vairāk nekā viena
kompetentā iestāde saskaņā ar 9. panta 
6. punktu ir pasludinājusi ārkārtas 
stāvokli vai ja Savienība zaudē būtisku 
apjomu no ikdienas gāzes importa no 
trešām valstīm atbilstīgi ENTSO-G 
aplēsēm un to nevar kompensēt, 
izmantojot tirgus mehānismus. Pēc 
kompetentās iestādes pieprasījuma tā var 
izsludināt Savienības mēroga ārkārtas 
stāvokli attiecībā uz īpaši skartiem 
ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā ietilpst 
vairākas dalībvalstis.

Or. en

Pamatojums

Savienības mēroga ārkārtas stāvokli izsludina tikai tad, ja nepietiek ar dalībvalstu un tirgus 
pasākumiem, lai kompensētu gāzes piegādes pārtraukumu.



AM\802059LV.doc 37/102 PE438.242v01-00

LV

Grozījums Nr. 394
András Gyürk

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var izsludināt Kopienas 
mēroga ārkārtas stāvokli pēc vienas 
kompetentās iestādes pieprasījuma vai ja 
Kopiena zaudē vairāk nekā 10 % no 
ikdienas gāzes importa no trešām valstīm 
atbilstīgi ENTSO-G aprēķiniem. Tā 
izsludina Kopienas mēroga ārkārtas 
stāvokli, ja vairākas kompetentās iestādes 
ir izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas. Tā var izsludināt Kopienas 
mēroga ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši 
skartiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā 
ietilpst vairākas dalībvalstis.

1. Komisija var izsludināt Kopienas 
mēroga ārkārtas stāvokli pēc vienas 
kompetentās iestādes pieprasījuma vai ja 
Kopiena zaudē vairāk nekā 10 % no 
ikdienas gāzes importa no trešām valstīm 
atbilstīgi ENTSO-G aprēķiniem vai vairāk 
nekā 50 % no ikdienas gāzes importa 
konkrētā dalībvalstī. Tā izsludina 
Kopienas mēroga ārkārtas stāvokli, ja 
vairākas kompetentās iestādes ir 
izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas.

Or. hu

Pamatojums

Neatkarīgi no importa 10 % zuduma var gadīties, ka kādā dalībvalstī tiek zaudēts viss gāzes 
imports, taču Kopienas mēroga ārkārtas stāvoklis netiek izsludināts. Tāpēc jānodrošina, ka 
Komisijai, darbojoties saskaņā ar solidaritātes principu, ir tiesības izsludināt ārkārtas 
stāvokli visos gadījumos, kad konkrētā dalībvalstī gāzes piegāde ir būtiski pārtraukta.

Grozījums Nr. 395
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var izsludināt Kopienas
mēroga ārkārtas stāvokli pēc vienas 
kompetentās iestādes pieprasījuma vai ja 
Kopiena zaudē vairāk nekā 10 % no 
ikdienas gāzes importa no trešām valstīm 
atbilstīgi ENTSO-G aprēķiniem. Tā 
izsludina Kopienas mēroga ārkārtas 

1. Komisija pēc apspriešanās ar Gāzes 
koordinācijas grupu var izsludināt 
Savienības mēroga ārkārtas stāvokli, ja 
Savienība zaudē vairāk nekā 20 % no 
ikdienas gāzes importa no trešām valstīm 
atbilstīgi ENTSO-G aprēķiniem. Tā 
izsludina Savienības mēroga ārkārtas 
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stāvokli, ja vairākas kompetentās iestādes 
ir izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas. Tā var izsludināt Kopienas
mēroga ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši 
skartiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā 
ietilpst vairākas dalībvalstis.

stāvokli, ja vairākas kompetentās iestādes 
ir izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas. Tā var izsludināt Savienības
mēroga ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši 
skartiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā 
ietilpst vairākas dalībvalstis.

Or. en

Pamatojums

Tā kā Gāzes koordinācijas grupa var vislabāk novērtēt gāzes piegādes stāvokli un tā ir 
piemērota nozares, valstu un Komisijas amatpersonu sadarbības platforma, Komisijai 
vajadzētu apspriesties ar grupu pirms ārkārtas stāvokļu izsludināšanas vai jebkādu pasākumu 
veikšanas, un tai vajadzētu ievērot grupas lēmumus. Gāzes koordinācijas grupu vajadzētu arī 
turpmāk nostiprināt, iesaistot tajā papildu pārstāvjus no gāzes nozares un lielapjoma 
rūpnieciskiem patērētājiem.

Grozījums Nr. 396
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var izsludināt Kopienas
mēroga ārkārtas stāvokli pēc vienas 
kompetentās iestādes pieprasījuma vai ja 
Kopiena zaudē vairāk nekā 10 % no 
ikdienas gāzes importa no trešām valstīm 
atbilstīgi ENTSO-G aprēķiniem. Tā 
izsludina Kopienas mēroga ārkārtas 
stāvokli, ja vairākas kompetentās iestādes 
ir izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas. Tā var izsludināt Kopienas
mēroga ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši 
skartiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā 
ietilpst vairākas dalībvalstis.

1. Komisija pēc apspriešanās ar Gāzes 
koordinācijas grupu var izsludināt 
Savienības mēroga ārkārtas stāvokli pēc 
vienas kompetentās iestādes pieprasījuma 
vai ja Savienība zaudē vairāk nekā 10% no 
ikdienas gāzes importa no trešām valstīm 
atbilstīgi ENTSO-G aprēķiniem. Tā 
izsludina Savienības mēroga ārkārtas 
stāvokli, ja vairākas kompetentās iestādes 
ir izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas. Tā var izsludināt Savienības
mēroga ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši 
skartiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā 
ietilpst vairākas dalībvalstis.

Or. en
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Grozījums Nr. 397
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var izsludināt Kopienas
mēroga ārkārtas stāvokli pēc vienas 
kompetentās iestādes pieprasījuma vai ja 
Kopiena zaudē vairāk nekā 10 % no 
ikdienas gāzes importa no trešām valstīm 
atbilstīgi ENTSO-G aprēķiniem. Tā 
izsludina Kopienas mēroga ārkārtas 
stāvokli, ja vairākas kompetentās iestādes 
ir izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas. Tā var izsludināt Kopienas
mēroga ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši 
skartiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā 
ietilpst vairākas dalībvalstis.

1. Komisija izsludina Savienības mēroga 
ārkārtas stāvokli pēc vienas kompetentās 
iestādes pieprasījuma vai ja Savienība
zaudē vairāk nekā 10 % no ikdienas gāzes 
importa no trešām valstīm atbilstīgi 
ENTSO-G aprēķiniem. Tā izsludina 
Savienības mēroga ārkārtas stāvokli, ja 
vairākas kompetentās iestādes ir 
izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas. Tā izsludina Savienības mēroga 
ārkārtas stāvokli attiecībā uz īpaši skartiem 
ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā ietilpst 
vairākas dalībvalstis.

Or. en

Pamatojums

Tiek paredzēts, ka Eiropas Komisija sāks rīkoties Kopienas mērogā, kad vismaz vienai 
dalībvalstij būs traucēta gāzes piegāde. Eiropas Komisijai īpaši būtu jāuzņemas politiskā 
starpnieka funkcijas. Ir skaidrs, ka konkrētie pasākumi tiks veikti reģionālā mērogā gāzes 
nozares īpatnību dēļ un arī tāpēc, ka loģiskāk ir, ja palīdzību sniedz kaimiņvalstis, nevis 
dažādu reģionu valstis. 

Grozījums Nr. 398
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
2. Komisija sasauc Gāzes koordinācijas 
grupas sanāksmi, tiklīdz tā ir izsludinājusi 
Kopienas mēroga ārkārtas stāvokli. 

2. Komisija sasauc Gāzes koordinācijas 
grupas sanāksmi, tiklīdz

– ir gāzes piegādes traucējumu draudu 
ticamas pazīmes, kas, iespējams, iegūtas 
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ar savlaicīgas brīdināšanas mehānisma 
palīdzību;
– dalībvalstī ir izsludināts savlaicīgas 
brīdināšanas, trauksmes vai ārkārtas 
stāvoklis vai
– ir izsludināts Savienības mēroga 
ārkārtas stāvoklis.

Or. en

Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa būtu jāsasauc agrīnākā iespējamās krīzes posmā, lai nodrošinātu 
lietderīgu informācijas apmaiņu un krīzes situācijā veicinātu lēmumu pieņemšanas 
efektivitāti. 

Grozījums Nr. 399
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija sasauc Gāzes koordinācijas 
grupas sanāksmi, tiklīdz tā ir izsludinājusi 
Kopienas mēroga ārkārtas stāvokli. 

2. Komisija sasauc Gāzes koordinācijas 
grupas sanāksmi, tiklīdz tā ir izsludinājusi 
Savienības mēroga ārkārtas stāvokli. 

Or. en

Grozījums Nr. 400
Christian Ehler, Markus Pieper

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopienas mēroga ārkārtas stāvokļa 
gadījumā Komisija koordinē kompetento 
iestāžu darbības. Konkrētāk, Komisija 
nodrošina informācijas apmaiņu, nodrošina 
dalībvalsts vai reģionālā mēroga pasākumu 
saskaņotību un efektivitāti saistībā ar 

3. Savienības mēroga ārkārtas stāvokļa 
gadījumā Komisija koordinē kompetento 
iestāžu darbības ar Gāzes koordinācijas 
grupas starpniecību, ar kuru apspriežas 
pirms jebkura lēmuma pieņemšanas. 
Konkrētāk, Komisija nodrošina 
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Kopienas mēroga ārkārtas stāvokli un 
koordinē darbības saistībā ar trešām 
valstīm. Komisija var sasaukt krīzes 
pārvaldības grupas sanāksmi, kurā piedalās 
nozares pārstāvji un dalībvalstis, uz kurām 
attiecas ārkārtas stāvoklis. 

informācijas apmaiņu, nodrošina 
dalībvalsts vai reģionālā mēroga pasākumu 
saskaņotību un efektivitāti saistībā ar 
Savienības mēroga ārkārtas stāvokli un 
koordinē darbības saistībā ar trešām 
valstīm, izmantojot Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieka / augstā pārstāvja 
ārlietās un drošības politikas jautājumos, 
kā arī enerģētikas komisāra starpniecību. 
Komisija sasauc krīzes pārvaldības grupas 
sanāksmi, kurā piedalās nozares pārstāvji 
un dalībvalstis, uz kurām attiecas ārkārtas 
stāvoklis. Komisija organizē šādas krīzes 
pārvaldības grupas uzdevumus un 
pienākumus, ņemot vērā Gāzes 
koordinācijas grupas prerogatīvas. 
Komisija nodrošina, ka Gāzes 
koordinācijas grupa regulāri tiek 
informēta par darbu, ko veic krīzes 
pārvaldības grupa.

Or. en

Pamatojums

Katrā šīs regulas īstenošanas posmā būtu jāiesaista Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / 
augstais pārstāvis, kā arī enerģētikas komisārs. Krīzes situācijā šīm amatpersonām jo īpaši 
vajadzētu būt atbildīgām par dalībvalstu vārdā notiekošu starpniecību un sarunām, ko risina 
ar trešām valstīm un ražotāju pārstāvjiem. Enerģētikas komisāram jo īpaši vajadzētu 
koordinēt darbības, ko veic Gāzes koordinēšanas grupa, ar kuru būtu obligāti jāapspriežas 
krīzes situācijā.

Grozījums Nr. 401
Takis Hadjigeorgiou

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopienas mēroga ārkārtas stāvokļa 
gadījumā Komisija koordinē kompetento 
iestāžu darbības. Konkrētāk, Komisija 
nodrošina informācijas apmaiņu, 
nodrošina dalībvalsts vai reģionālā mēroga 
pasākumu saskaņotību un efektivitāti 

3. Savienības mēroga ārkārtas stāvokļa 
gadījumā Komisija koordinē kompetento 
iestāžu darbības, nesamazinot dalībvalstu 
tiesības būt atbildīgām par piegādes 
drošību tajās. Konkrētāk, Komisija veicina
informācijas apmaiņu, dalībvalsts vai 
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saistībā ar Kopienas mēroga ārkārtas 
stāvokli un koordinē darbības saistībā ar 
trešām valstīm. Komisija var sasaukt 
krīzes pārvaldības grupas sanāksmi, kurā 
piedalās nozares pārstāvji un dalībvalstis, 
uz kurām attiecas ārkārtas stāvoklis.

reģionālā mēroga pasākumu saskaņotību 
un efektivitāti saistībā ar Savienības
mēroga ārkārtas stāvokli un koordinē 
darbības saistībā ar trešām valstīm, 
konsultējoties ar tām. 

Or. en

Grozījums Nr. 402
Werner Langen

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopienas mēroga ārkārtas stāvokļa 
gadījumā Komisija koordinē kompetento 
iestāžu darbības. Konkrētāk, Komisija 
nodrošina informācijas apmaiņu, nodrošina 
dalībvalsts vai reģionālā mēroga pasākumu 
saskaņotību un efektivitāti saistībā ar 
Kopienas mēroga ārkārtas stāvokli un 
koordinē darbības saistībā ar trešām 
valstīm. Komisija var sasaukt krīzes 
pārvaldības grupas sanāksmi, kurā piedalās 
nozares pārstāvji un dalībvalstis, uz kurām 
attiecas ārkārtas stāvoklis. 

3. Kopienas mēroga ārkārtas stāvokļa 
gadījumā Komisija, apspriežoties ar Gāzes 
koordinācijas grupu, koordinē dalībvalstu 
darbības. Konkrētāk, Komisija nodrošina 
informācijas apmaiņu, nodrošina 
dalībvalsts vai reģionālā mēroga pasākumu 
saskaņotību un efektivitāti saistībā ar 
Kopienas mēroga ārkārtas stāvokli un 
koordinē darbības saistībā ar trešām 
valstīm. Komisija, apspriežoties ar Gāzes 
koordinācijas grupu, var sasaukt krīzes 
pārvaldības grupas sanāksmi, kurā piedalās 
nozares pārstāvji un dalībvalstis, uz kurām 
attiecas ārkārtas stāvoklis.

Or. de

Pamatojums

Dabasgāzes nozīme dažādās dalībvalstīs, infrastruktūras attīstība un tas, kādā mērā tīkli ir 
saistīti ar kaimiņvalstīm, atšķiras tik ļoti, ka katrs gadījums, kad piegāde traucēta, būtu 
jāapspriež ekspertu grupai, pirms tiek veikti kādi pasākumi. Labākais kandidāts šā pienākuma 
veikšanai ir Gāzes koordinācijas grupa, kuras loma būtu jāpalielina. 
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Grozījums Nr. 403
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopienas mēroga ārkārtas stāvokļa 
gadījumā Komisija koordinē kompetento 
iestāžu darbības. Konkrētāk, Komisija 
nodrošina informācijas apmaiņu, nodrošina 
dalībvalsts vai reģionālā mēroga pasākumu 
saskaņotību un efektivitāti saistībā ar 
Kopienas mēroga ārkārtas stāvokli un 
koordinē darbības saistībā ar trešām 
valstīm. Komisija var sasaukt krīzes 
pārvaldības grupas sanāksmi, kurā piedalās 
nozares pārstāvji un dalībvalstis, uz kurām 
attiecas ārkārtas stāvoklis. 

3. Savienības mēroga ārkārtas stāvokļa 
gadījumā Komisija nodrošina kompetento 
iestāžu ārkārtas darbību koordinēšanu. 
Konkrētāk, Komisija nodrošina 
informācijas apmaiņu, nodrošina 
dalībvalsts vai reģionālā mēroga pasākumu 
saskaņotību un efektivitāti saistībā ar 
Savienības mēroga ārkārtas stāvokli un var 
nodrošināt darbību koordinēšanu saistībā 
ar trešām valstīm. Komisija var sasaukt 
krīzes pārvaldības grupas sanāksmi, kurā 
piedalās nozares pārstāvji un dalībvalstis, 
uz kurām attiecas ārkārtas stāvoklis.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 404
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopienas mēroga ārkārtas stāvokļa 
gadījumā Komisija koordinē kompetento 
iestāžu darbības. Konkrētāk, Komisija 
nodrošina informācijas apmaiņu, nodrošina 
dalībvalsts vai reģionālā mēroga pasākumu 
saskaņotību un efektivitāti saistībā ar 
Kopienas mēroga ārkārtas stāvokli un 
koordinē darbības saistībā ar trešām 

3. Savienības mēroga ārkārtas stāvokļa 
gadījumā Komisija nodrošina kompetento 
iestāžu ārkārtas darbību koordinēšanu. 
Konkrētāk, Komisija nodrošina 
informācijas apmaiņu, nodrošina 
dalībvalsts vai reģionālā mēroga pasākumu 
saskaņotību un efektivitāti saistībā ar 
Savienības mēroga ārkārtas stāvokli un var 
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valstīm. Komisija var sasaukt krīzes 
pārvaldības grupas sanāksmi, kurā piedalās 
nozares pārstāvji un dalībvalstis, uz kurām 
attiecas ārkārtas stāvoklis. 

nodrošināt darbību koordinēšanu saistībā 
ar trešām valstīm. Komisija var sasaukt 
krīzes pārvaldības grupas sanāksmi, kurā 
piedalās nozares pārstāvji un dalībvalstis, 
uz kurām attiecas ārkārtas stāvoklis.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 405
Patrizia Toia, Anni Podimata

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopienas mēroga ārkārtas stāvokļa 
gadījumā Komisija koordinē kompetento 
iestāžu darbības. Konkrētāk, Komisija 
nodrošina informācijas apmaiņu, nodrošina 
dalībvalsts vai reģionālā mēroga pasākumu 
saskaņotību un efektivitāti saistībā ar 
Kopienas mēroga ārkārtas stāvokli un 
koordinē darbības saistībā ar trešām 
valstīm. Komisija var sasaukt krīzes 
pārvaldības grupas sanāksmi, kurā piedalās 
nozares pārstāvji un dalībvalstis, uz kurām 
attiecas ārkārtas stāvoklis. 

3. Savienības mēroga ārkārtas stāvokļa 
gadījumā Komisija nodrošina kompetento 
iestāžu ārkārtas darbību koordinēšanu. 
Konkrētāk, Komisija nodrošina 
informācijas apmaiņu, nodrošina 
dalībvalsts vai reģionālā mēroga pasākumu 
saskaņotību un efektivitāti saistībā ar 
Savienības mēroga ārkārtas stāvokli un var 
nodrošināt darbību koordinēšanu saistībā 
ar trešām valstīm. Komisija var sasaukt 
krīzes pārvaldības grupas sanāksmi, kurā 
piedalās nozares pārstāvji un dalībvalstis, 
uz kurām attiecas ārkārtas stāvoklis.

Or. en

Pamatojums

Komisijas pilnvaras izmantojamas, lai panāktu augstāko rīcības efektivitāti, taču neietekmējot 
dalībvalstu iespējas noteikt piemērotākos pasākumus, kas atbilst šo valstu konkrētajai 
situācijai. Jāizvairās no konkurences kropļojumiem, kā arī no dalībvalstu un Eiropas 
uzņēmumu projektu un infrastruktūras iniciatīvu ierobežojumiem.
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Grozījums Nr. 406
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopienas mēroga ārkārtas stāvokļa 
gadījumā Komisija koordinē kompetento 
iestāžu darbības. Konkrētāk, Komisija 
nodrošina informācijas apmaiņu, nodrošina 
dalībvalsts vai reģionālā mēroga pasākumu 
saskaņotību un efektivitāti saistībā ar 
Kopienas mēroga ārkārtas stāvokli un 
koordinē darbības saistībā ar trešām 
valstīm. Komisija var sasaukt krīzes 
pārvaldības grupas sanāksmi, kurā piedalās 
nozares pārstāvji un dalībvalstis, uz kurām 
attiecas ārkārtas stāvoklis. 

3. Savienības mēroga ārkārtas stāvokļa 
gadījumā Komisija pēc apspriešanās ar 
Gāzes koordinācijas grupu koordinē 
kompetento iestāžu darbības. Konkrētāk,
Komisija nodrošina informācijas apmaiņu, 
nodrošina dalībvalsts vai reģionālā mēroga 
pasākumu saskaņotību un efektivitāti 
saistībā ar Savienības mēroga ārkārtas 
stāvokli un koordinē darbības saistībā ar 
trešām valstīm. Komisija var sasaukt krīzes 
pārvaldības grupas sanāksmi, kurā piedalās 
nozares pārstāvji un dalībvalstis, uz kurām 
attiecas ārkārtas stāvoklis. 

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 407
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopienas mēroga ārkārtas stāvokļa 
gadījumā Komisija koordinē kompetento 
iestāžu darbības. Konkrētāk, Komisija 
nodrošina informācijas apmaiņu, nodrošina 

3. Savienības mēroga ārkārtas stāvokļa 
gadījumā Komisija pēc apspriešanās ar 
Gāzes koordinācijas grupu koordinē 
kompetento iestāžu darbības. Konkrētāk, 
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dalībvalsts vai reģionālā mēroga pasākumu 
saskaņotību un efektivitāti saistībā ar 
Kopienas mēroga ārkārtas stāvokli un 
koordinē darbības saistībā ar trešām 
valstīm. Komisija var sasaukt krīzes 
pārvaldības grupas sanāksmi, kurā piedalās 
nozares pārstāvji un dalībvalstis, uz kurām 
attiecas ārkārtas stāvoklis. 

Komisija nodrošina informācijas apmaiņu, 
nodrošina dalībvalsts vai reģionālā mēroga 
pasākumu saskaņotību un efektivitāti 
saistībā ar Savienības mēroga ārkārtas 
stāvokli un koordinē darbības saistībā ar 
trešām valstīm. Komisija var sasaukt krīzes 
pārvaldības grupas sanāksmi, kurā piedalās 
nozares pārstāvji un dalībvalstis, uz kurām 
attiecas ārkārtas stāvoklis. 

Or. en

Grozījums Nr. 408
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopienas mēroga ārkārtas stāvokļa 
gadījumā Komisija koordinē kompetento 
iestāžu darbības. Konkrētāk, Komisija 
nodrošina informācijas apmaiņu, nodrošina 
dalībvalsts vai reģionālā mēroga pasākumu 
saskaņotību un efektivitāti saistībā ar 
Kopienas mēroga ārkārtas stāvokli un 
koordinē darbības saistībā ar trešām 
valstīm. Komisija var sasaukt krīzes 
pārvaldības grupas sanāksmi, kurā piedalās 
nozares pārstāvji un dalībvalstis, uz kurām 
attiecas ārkārtas stāvoklis. 

3. Savienības mēroga ārkārtas stāvokļa 
gadījumā Komisija pēc apspriešanās ar 
Gāzes koordinācijas grupu koordinē 
kompetento iestāžu darbības. Konkrētāk, 
Komisija nodrošina informācijas apmaiņu, 
nodrošina dalībvalsts vai reģionālā mēroga 
pasākumu saskaņotību un efektivitāti 
saistībā ar Savienības mēroga ārkārtas 
stāvokli un koordinē darbības saistībā ar 
trešām valstīm. Komisija var sasaukt krīzes 
pārvaldības grupas sanāksmi, kurā piedalās 
nozares pārstāvji un dalībvalstis, uz kurām 
attiecas ārkārtas stāvoklis. 

Or. en

Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa (GKG) kā ekspertu struktūra, kurā pārstāvētas dažādas 
ieinteresētās personas (gāzes nozares pārstāvji, ENTSO-G, attiecīgie klienti, valstu 
kompetentās iestādes un ACER), šķiet, rada ieinteresētajām pusēm labākās iespējas rīkot 
diskusijas, pieredzes apmaiņu, kā arī oficiālas apspriedes un koordināciju. Tādēļ GKG būtu 
jāveicina ar piegādes drošību saistīto pasākumu koordinēšana. Šajā ziņā vajadzētu regulāri 
apspriesties ar GKG atbilstīgi šīs regulas noteikumiem. 
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Grozījums Nr. 409
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ja Komisija uzskata, ka Savienības
mēroga ārkārtas stāvokļa gadījumā 
kompetentās iestādes vai dabasgāzes 
uzņēmumu veiktie pasākumi ir nepiemēroti 
ārkārtas stāvokļa risināšanai vai ka tie 
nopietni apdraud situāciju citā dalībvalstī, 
Komisija var sniegt atzinumu kompetentai 
iestādei. 

Trīs dienu laikā pēc Komisijas prasības 
paziņošanas attiecīgā kompetentā iestāde 
maina pasākumus un paziņo par to 
Komisijai vai paskaidro, kāpēc tā 
nepiekrīt prasībai. Šādā gadījumā 
Komisija var grozīt vai atsaukt prasību.
Ja trīs dienu laikā Komisija izlemj 
negrozīt vai neatsaukt prasību, 
kompetentā iestāde bez kavēšanās izpilda 
Komisijas prasību. 

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 410
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

mēroga ārkārtas stāvokļa gadījumā 
kompetentās iestādes vai dabasgāzes 
uzņēmumu veiktie pasākumi ir nepiemēroti 
ārkārtas stāvokļa risināšanai vai ka tie 
nopietni apdraud situāciju citā dalībvalstī, 
Komisija var sniegt atzinumu kompetentai 
iestādei. 

Trīs dienu laikā pēc Komisijas prasības 
paziņošanas attiecīgā kompetentā iestāde 
maina pasākumus un paziņo par to 
Komisijai vai paskaidro, kāpēc tā 
nepiekrīt prasībai. Šādā gadījumā 
Komisija var grozīt vai atsaukt prasību.
Ja trīs dienu laikā Komisija izlemj 
negrozīt vai neatsaukt prasību, 
kompetentā iestāde bez kavēšanās izpilda 
Komisijas prasību.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 411
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ja Komisija uzskata, ka Savienības
mēroga ārkārtas stāvokļa gadījumā
kompetentās iestādes vai dabasgāzes 
uzņēmumu veiktie pasākumi ir nepiemēroti 
ārkārtas stāvokļa risināšanai vai ka tie 
nopietni apdraud situāciju citā dalībvalstī, 
Komisija var ieteikt kompetentai iestādei 
vai dabasgāzes uzņēmumam mainīt 
pasākumus. 
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Trīs dienu laikā pēc Komisijas prasības 
paziņošanas attiecīgā kompetentā iestāde 
maina pasākumus un paziņo par to 
Komisijai vai paskaidro, kāpēc tā 
nepiekrīt prasībai. Šādā gadījumā 
Komisija var grozīt vai atsaukt prasību.
Ja trīs dienu laikā Komisija izlemj 
negrozīt vai neatsaukt prasību, 
kompetentā iestāde bez kavēšanās izpilda 
Komisijas prasību.

Or. en

Pamatojums

Preventīvas rīcības un ārkārtas rīcības plānus izstrādā, ņemot vērā valsts un reģiona tirgus 
stāvokli un pasākumus, ar kuriem novērst ārkārtas stāvokli, pārtrūkstot gāzes piegādei. Tāpēc 
Komisijai nevajag pārāk plašas pilnvaras, vērtējot šos plānus vai iesakot valsts 
kompetentajām iestādēm un dabasgāzes uzņēmumiem mainīt savu rīcību. Turklāt šādu 
pilnvaru nodošana Komisijai nebūtu savienojama ar Direktīvas 2009/73/EK 5. un 6. pantu, ar 
kuriem galveno lomu gāzes piegādes drošības jomā piešķir dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 412
Werner Langen

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ja Komisija, apspriežoties ar Gāzes 
koordinācijas grupu, uzskata, ka Kopienas 
mēroga ārkārtas stāvokļa gadījumā 
dalībvalsts vai dabasgāzes uzņēmumu 
veiktie pasākumi ir nepiemēroti ārkārtas 
stāvokļa risināšanai vai ka tie nopietni 
apdraud situāciju citā dalībvalstī, Komisija 
pieprasa dalībvalstij vai dabasgāzes 
uzņēmumam mainīt pasākumus

Trīs dienu laikā pēc Komisijas prasības 
paziņošanas attiecīgā kompetentā iestāde
maina pasākumus un paziņo par to 
Komisijai vai paskaidro, kāpēc tā nepiekrīt 
prasībai. Šādā gadījumā Komisija var 
grozīt vai atsaukt prasību.

Trīs dienu laikā pēc Komisijas prasības 
paziņošanas attiecīgā dalībvalsts maina 
pasākumus un paziņo par to Komisijai vai 
paskaidro, kāpēc tā nepiekrīt prasībai. Šādā 
gadījumā Komisija var grozīt vai atsaukt 
prasību.
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Ja trīs dienu laikā Komisija izlemj negrozīt 
vai neatsaukt prasību, kompetentā iestāde
bez kavēšanās izpilda Komisijas prasību. 

Ja trīs dienu laikā Komisija izlemj negrozīt 
vai neatsaukt prasību, dalībvalsts bez 
kavēšanās izpilda Komisijas prasību.

Or. de

Pamatojums

Dabasgāzes nozīme dažādās dalībvalstīs, infrastruktūras attīstība un tas, kādā mērā tīkli ir 
saistīti ar kaimiņvalstīm, atšķiras tik ļoti, ka katrs gadījums, kad piegāde traucēta, būtu 
jāapspriež ekspertu grupai, pirms tiek veikti kādi pasākumi. Labākais kandidāts šā pienākuma 
veikšanai ir Gāzes koordinācijas grupa, kuras loma būtu jāpalielina. 

Grozījums Nr. 413
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ja Komisija uzskata, ka Savienības
mēroga ārkārtas stāvokļa gadījumā 
kompetentās iestādes vai dabasgāzes 
uzņēmumu veiktie pasākumi ir nepiemēroti 
ārkārtas stāvokļa risināšanai vai ka tie 
nopietni apdraud situāciju citā dalībvalstī, 
Komisija pieprasa kompetentai iestādei vai 
dabasgāzes uzņēmumam mainīt 
pasākumus. Komisijas prasībā norāda 
pasākumus, kas jāveic kompetentajai 
iestādei vai dabasgāzes uzņēmumam, 
cenšoties atjaunot iekšējā gāzes tirgus 
darbību.

Or. en
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Grozījums Nr. 414
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ja Komisija uzskata, ka Savienības
mēroga ārkārtas stāvokļa gadījumā 
kompetentās iestādes veiktie pasākumi ir 
nepiemēroti ārkārtas stāvokļa risināšanai 
vai ka tie nopietni apdraud situāciju citā 
dalībvalstī, Komisija, pienācīgi ņemot vērā 
Gāzes koordinācijas grupas viedokli,
pieprasa kompetentai iestādei mainīt 
pasākumus

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 415
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ja Komisija uzskata, ka Savienības
mēroga ārkārtas stāvokļa gadījumā 
kompetentās iestādes veiktie pasākumi ir 
nepiemēroti ārkārtas stāvokļa risināšanai 
vai ka tie nopietni apdraud situāciju citā 
dalībvalstī, Komisija, pienācīgi ņemot vērā 
Gāzes koordinācijas grupas viedokli,
pieprasa kompetentai iestādei mainīt 
pasākumus
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Or. en

Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa (GKG) kā ekspertu struktūra, kurā pārstāvētas dažādas
ieinteresētās personas (gāzes nozares pārstāvji, ENTSO-G, attiecīgie klienti, valstu 
kompetentās iestādes un ACER), šķiet, rada ieinteresētajām pusēm labākās iespējas rīkot 
diskusijas, pieredzes apmaiņu, kā arī oficiālas apspriedes un koordināciju.

Grozījums Nr. 416
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ja Komisija uzskata, ka Savienības
mēroga ārkārtas stāvokļa gadījumā 
kompetentās iestādes veiktie pasākumi ir 
nepiemēroti ārkārtas stāvokļa risināšanai 
vai ka tie nopietni apdraud situāciju citā 
dalībvalstī, Komisija, pienācīgi ņemot vērā 
Gāzes koordinācijas grupas viedokli,
pieprasa kompetentai iestādei mainīt 
pasākumus

Or. en

Pamatojums

As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry representatives, ENTSO-
G, the relevant customers, the national competent authorities and ACER), the Gas 
Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for discussion, sharing of experiences, 
as well as formal consultations and coordination with interested parties. Natural gas 
undertakings will be in direct relationship with national competent authorities and therefore 
should not receive instructions directly from the Commission because these instructions may 
not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the context of the 
applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and responsibilities and to 
ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in Article 10.4 (1) should 
be deleted.
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Grozījums Nr. 417
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 418
Takis Hadjigeorgiou

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 419
Takis Hadjigeorgiou

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trīs dienu laikā pēc Komisijas prasības 
paziņošanas attiecīgā kompetentā iestāde 
maina pasākumus un paziņo par to 
Komisijai vai paskaidro, kāpēc tā nepiekrīt 
prasībai. Šādā gadījumā Komisija var 
grozīt vai atsaukt prasību.

Pieņemamā laikposmā pēc Komisijas 
prasības paziņošanas attiecīgā kompetentā 
iestāde maina pasākumus un paziņo par to 
Komisijai vai paskaidro, kāpēc tā nepiekrīt 
prasībai. Šādā gadījumā Komisija var 
grozīt vai atsaukt prasību.

Or. en

Grozījums Nr. 420
Takis Hadjigeorgiou

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja trīs dienu laikā Komisija izlemj 
negrozīt vai neatsaukt prasību, 
kompetentā iestāde bez kavēšanās izpilda 
Komisijas prasību. 

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 421
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja Komisija uzskata, ka Savienības 
mēroga ārkārtas stāvokļa gadījumā 
kompetento iestāžu vai dabasgāzes 
uzņēmumu veiktie pasākumi nav efektīvi 
Savienības mēroga ārkārtas stāvokļa 
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risināšanai, tai ir tiesības rīkoties tieši, 
īstenojot II un III pielikumā minētos 
pasākumus, lai atjaunotu gāzes piegādi 
skartajiem tirgiem. Komisijas tieša 
iesaistīšanās ir pieļaujama līdz laikam, 
kad ir atjaunota iekšējā dabasgāzes tirgus 
darbība.
Komisija pēc apspriešanās ar 
kompetentajām iestādēm izstrādā 
Savienības kompensācijas mehānismus, 
kuru pamatā ir iepriekš noteikts, tirgum 
atbilstošs modelis, tostarp ievieš pienācīgu 
prēmiju dabasgāzes uzņēmumiem, kas 
ļāvuši izmantot savus dabasgāzes 
resursus, lai novērstu Savienības mēroga 
ārkārtas stāvokli.

Or. en

Grozījums Nr. 422
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentā iestāde vai dabasgāzes 
uzņēmumi neievieš pasākumus, kas kādā 
brīdi varētu ierobežot gāzes plūsmu iekšējā 
tirgū.

5. Dalībvalstis un kompetentās iestādes
neievieš pasākumus, kas nepamatoti 
ierobežo līgumā norādīto gāzes daudzumu
plūsmu pāri valstu robežām, un ievēro 
juridiskos pienākumus, kuri tām noteikti 
veselības, drošības un vides jomā.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jāsadala pienākumi dažādām ieinteresētajām personām. Īpaši svarīgi tas ir ļoti 
smagos ārkārtas laikposmos, kad cieš vairākas dalībvalstis un vairs nepietiek tikai ar tirgus 
mehānismiem, lai labotu stāvokli. Ar šo grozījumu tiek nodrošināta arī regulas priekšlikuma 
10. panta 5. punkta un 9. panta 3. punkta saskaņotība. Turklāt uzņēmumiem ir jāievēro 
daudzi tiesību aktu noteikumi attiecībā uz iepriekš minētajām jomām. Jauniem noteikumiem 
nevajadzētu būt tiem pretrunā.
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Grozījums Nr. 423
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Kopienas mēroga ārkārtas stāvokļa 
gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
saglabāta pārrobežu piekļuve uzglabāšanas 
sistēmām, un neievieš juridiskus 
noteikumus, kas varētu nepamatoti 
ierobežot gāzes plūsmu uz skartajiem 
tirgiem. 

6. Savienības mēroga ārkārtas stāvokļa 
gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka tiek
saglabāta pārrobežu piekļuve uzglabāšanas 
sistēmām, balstoties uz noslēgtajiem 
tirdzniecības nolīgumiem, un neievieš 
juridiskus noteikumus, kas varētu 
nepamatoti ierobežot līgumā norādīto
gāzes daudzumu plūsmu uz skartajiem 
tirgiem.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka piekļuve tiek nodrošināta saskaņā ar noslēgtajiem tirdzniecības nolīgumiem, 
tāpēc šie nolīgumi ir aizsargāti. Ir skaidri jāsadala pienākumi dažādām ieinteresētajām 
personām. Īpaši svarīgi tas ir ļoti smagos ārkārtas laikposmos, kad cieš vairākas dalībvalstis 
un vairs nepietiek tikai ar tirgus mehānismiem, lai labotu stāvokli. Arī Savienības mēroga 
ārkārtas situācijā vajadzētu ievērot komerclīgumus.

Grozījums Nr. 424
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ja Komisija uzskata, ka Savienības 
mēroga ārkārtas stāvokļa gadījumā 
kompetento iestāžu vai dabasgāzes 
uzņēmumu veiktie pasākumi nav 
pietiekami, tai ir tiesības rīkoties tieši, 
īstenojot II un III pielikumā minētos 
pasākumus, lai atjaunotu gāzes piegādi 
skartajiem tirgiem.
Komisija pēc apspriešanās ar
kompetentajām iestādēm izstrādā 
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Savienības kompensācijas mehānismus, 
kuru pamatā ir iepriekš noteikts, tirgum 
atbilstošs modelis, tostarp ievieš pienācīgu 
prēmiju dabasgāzes uzņēmumiem, kas 
ļāvuši izmantot savus dabasgāzes 
resursus, lai novērstu Savienības mēroga 
ārkārtas stāvokli.

Or. en

Pamatojums

The Commission should coordinate the actions of the natural gas undertakings and national 
competent authorities until the normal functioning of the market is restored.  However, if the 
voluntary actions undertaken at national level turn out to be ineffective, the Commission 
should be entitled – as a last resort - to take measures on its own responsibility. Those 
measures should be precisely limited to those which are indispensible to restore the 
functioning of internal market and should be also accompanied by a compensation 
mechanism, securing the minimal interests of the gas undertakings making their gas 
resources available. 

Grozījums Nr. 425
Christian Ehler, Markus Pieper

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija izveido pastāvīgu rezerves 
sarakstu attiecībā uz uzraudzības darba 
grupu, kurā ir nozares eksperti un 
Komisijas pārstāvji. Uzraudzības darba 
grupas sanāksmi var sasaukt vajadzības 
gadījumā, un tā uzrauga un ziņo par gāzes 
plūsmu Kopienā un ārpus tās, sadarbojoties 
ar piegādes un tranzīta valstīm. 

7. Komisija izveido pastāvīgu rezerves 
sarakstu attiecībā uz uzraudzības darba 
grupu, kurā ir nozares eksperti un 
Komisijas pārstāvji, kā arī enerģētikas 
komisāra biroja darbinieki un Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieka / augstā pārstāvja 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
biroja darbinieki. Uzraudzības darba 
grupas sanāksmi var sasaukt vajadzības 
gadījumā, un tā uzrauga un ziņo par gāzes 
plūsmu Savienībā un ārpus tās, 
sadarbojoties ar piegādes un tranzīta 
valstīm.

Or. en
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Pamatojums

Katrā regulas īstenošanas posmā būtu jāiesaista augstais pārstāvis / Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks, kā arī enerģētikas komisārs. Krīzes situācijā šīm amatpersonām jo īpaši vajadzētu 
būt atbildīgām par dalībvalstu vārdā notiekošu starpniecību un sarunām, ko risina ar trešām 
valstīm un ražotāju pārstāvjiem. Enerģētikas komisāram jo īpaši vajadzētu koordinēt 
darbības, ko veic Gāzes koordinēšanas grupa, ar kuru būtu obligāti jāapspriežas krīzes 
situācijā.

Grozījums Nr. 426
András Gyürk

Regulas priekšlikums
10. pants – 7.punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija izveido pastāvīgu rezerves 
sarakstu attiecībā uz uzraudzības darba 
grupu, kurā ir nozares eksperti un 
Komisijas pārstāvji. Uzraudzības darba 
grupas sanāksmi var sasaukt vajadzības 
gadījumā, un tā uzrauga un ziņo par gāzes 
plūsmu Kopienā un ārpus tās, sadarbojoties 
ar piegādes un tranzīta valstīm. 

7. Komisija izveido pastāvīgu rezerves 
sarakstu attiecībā uz uzraudzības darba 
grupu, kurā ir nozares eksperti un 
Komisijas pārstāvji. Uzraudzības darba 
grupas sanāksmi var sasaukt vajadzības 
gadījumā, un tā uzrauga un ziņo par gāzes 
plūsmu Kopienā un ārpus tās, sadarbojoties 
ar piegādes un tranzīta valstīm. Izvēloties 
ekspertus un Komisijas pārstāvjus, 
vienlīdz jāņem vērā profesionālie 
apsvērumi un reģionālā līdzsvara 
princips.

Or. hu

Pamatojums

Uzraudzības darba grupas locekļus, kas gatavojas piedalīties tās darbā, vajadzētu uzaicināt, 
ņemot vērā reģionālo līdzsvaru un tehnisko pieredzi. Risinot reģionālās piegādes krīzes 
situācijas, nozīmīga loma varētu būt ekspertiem ar nepieciešamajām vietējo apstākļu 
zināšanām. 
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Grozījums Nr. 427
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija izveido pastāvīgu rezerves 
sarakstu attiecībā uz uzraudzības darba 
grupu, kurā ir nozares eksperti un 
Komisijas pārstāvji. Uzraudzības darba 
grupas sanāksmi var sasaukt vajadzības 
gadījumā, un tā uzrauga un ziņo par gāzes 
plūsmu Kopienā un ārpus tās, sadarbojoties 
ar piegādes un tranzīta valstīm. 

7. Komisija, pienācīgi ņemot vērā Gāzes 
koordinācijas grupas viedokli, izveido 
pastāvīgu rezerves sarakstu attiecībā uz 
uzraudzības darba grupu, kurā ir nozares 
eksperti un Komisijas pārstāvji. 
Uzraudzības darba grupas sanāksmi var 
sasaukt vajadzības gadījumā, un tā uzrauga 
un ziņo par gāzes plūsmu Savienībā un 
ārpus tās, sadarbojoties ar ieguves un 
tranzīta valstīm.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 428
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija izveido pastāvīgu rezerves 
sarakstu attiecībā uz uzraudzības darba 
grupu, kurā ir nozares eksperti un 
Komisijas pārstāvji. Uzraudzības darba 
grupas sanāksmi var sasaukt vajadzības 
gadījumā, un tā uzrauga un ziņo par gāzes 
plūsmu Kopienā un ārpus tās, sadarbojoties 
ar piegādes un tranzīta valstīm. 

7. Komisija, pienācīgi ņemot vērā Gāzes 
koordinācijas grupas viedokli, izveido 
pastāvīgu rezerves sarakstu attiecībā uz 
uzraudzības darba grupu, kurā ir nozares 
eksperti un Komisijas pārstāvji. 
Uzraudzības darba grupas sanāksmi var 
sasaukt vajadzības gadījumā, un tā uzrauga 
un ziņo par gāzes plūsmu Savienībā un 
ārpus tās, sadarbojoties ar ieguves un 
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tranzīta valstīm.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 429
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija izveido pastāvīgu rezerves 
sarakstu attiecībā uz uzraudzības darba 
grupu, kurā ir nozares eksperti un 
Komisijas pārstāvji. Uzraudzības darba 
grupas sanāksmi var sasaukt vajadzības 
gadījumā, un tā uzrauga un ziņo par gāzes 
plūsmu Kopienā un ārpus tās, sadarbojoties 
ar piegādes un tranzīta valstīm. 

7. Komisija, pienācīgi ņemot vērā Gāzes 
koordinācijas grupas viedokli, izveido 
pastāvīgu rezerves sarakstu attiecībā uz 
uzraudzības darba grupu, kurā ir nozares 
eksperti un Komisijas pārstāvji. 
Uzraudzības darba grupas sanāksmi var 
sasaukt vajadzības gadījumā, un tā uzrauga 
un ziņo par gāzes plūsmu Savienībā un 
ārpus tās, sadarbojoties ar ieguves un 
tranzīta valstīm.

Or. en

Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa (GKG) kā ekspertu struktūra, kurā pārstāvētas dažādas 
ieinteresētās personas (gāzes nozares pārstāvji, ENTSO-G, attiecīgie klienti, valstu 
kompetentās iestādes un ACER), šķiet, rada ieinteresētajām pusēm labākās iespējas rīkot 
diskusijas, pieredzes apmaiņu, kā arī oficiālas apspriedes un koordināciju. Tādēļ GKG būtu 
jāveicina ar piegādes drošību saistīto pasākumu koordinēšana. Šajā ziņā Komisijai vajadzētu 
regulāri apspriesties ar GKG atbilstīgi šīs regulas noteikumiem.
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Grozījums Nr. 430
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija izveido pastāvīgu rezerves 
sarakstu attiecībā uz uzraudzības darba 
grupu, kurā ir nozares eksperti un 
Komisijas pārstāvji. Uzraudzības darba 
grupas sanāksmi var sasaukt vajadzības 
gadījumā, un tā uzrauga un ziņo par gāzes 
plūsmu Kopienā un ārpus tās, sadarbojoties 
ar piegādes un tranzīta valstīm. 

7. Komisija, pienācīgi ņemot vērā Gāzes 
koordinācijas grupas viedokli, izveido 
pastāvīgu rezerves sarakstu attiecībā uz 
uzraudzības darba grupu, kurā ir nozares 
eksperti un Komisijas pārstāvji. 
Uzraudzības darba grupas sanāksmi var 
sasaukt vajadzības gadījumā, un tā uzrauga 
un ziņo par gāzes plūsmu Savienībā un 
ārpus tās, sadarbojoties ar ieguves un 
tranzīta valstīm.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 431
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija izveido pastāvīgu rezerves 
sarakstu attiecībā uz uzraudzības darba 
grupu, kurā ir nozares eksperti un 
Komisijas pārstāvji. Uzraudzības darba 
grupas sanāksmi var sasaukt vajadzības 
gadījumā, un tā uzrauga un ziņo par gāzes 
plūsmu Kopienā un ārpus tās, sadarbojoties 
ar piegādes un tranzīta valstīm. 

7. Komisija pēc apspriešanās ar Gāzes 
koordinācijas grupu izveido pastāvīgu 
rezerves sarakstu attiecībā uz uzraudzības 
darba grupu, kurā ir nozares eksperti un 
Komisijas pārstāvji. Uzraudzības darba 
grupas sanāksmi var sasaukt vajadzības 
gadījumā, un tā uzrauga un ziņo par gāzes 
plūsmu Savienībā un ārpus tās, 
sadarbojoties ar piegādes un tranzīta 
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valstīm. 

Or. en

Grozījums Nr. 432
Takis Hadjigeorgiou

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija izveido pastāvīgu rezerves 
sarakstu attiecībā uz uzraudzības darba 
grupu, kurā ir nozares eksperti un 
Komisijas pārstāvji. Uzraudzības darba 
grupas sanāksmi var sasaukt vajadzības 
gadījumā, un tā uzrauga un ziņo par gāzes 
plūsmu Kopienā un ārpus tās, sadarbojoties 
ar piegādes un tranzīta valstīm. 

7. Komisija izveido pastāvīgu rezerves 
sarakstu attiecībā uz uzraudzības darba 
grupu, kurā ir nozares eksperti un visu 
dalībvalstu pārstāvji. Uzraudzības darba 
grupas sanāksmi var sasaukt vajadzības 
gadījumā, un tā uzrauga un ziņo par gāzes 
plūsmu Savienībā un ārpus tās, vienmēr
sadarbojoties ar piegādes un tranzīta 
valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 433
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gāzes koordinācijas grupu izveido, lai 
atvieglotu to pasākumu koordinēšanu, kas 
attiecas uz piegādes drošību. Grupā ir 
kompetento iestāžu, ACER, ENTSO-G 
pārstāvji un attiecīgo nozari un attiecīgos 
patērētājus pārstāvošas organizācijas. 
Komisija pieņem lēmumu par grupas 
sastāvu, nodrošinot Komisijas 
pārstāvniecību, un vada grupas sanāksmes. 
Grupa pieņem savu reglamentu.

1. Gāzes koordinācijas grupu izveido, lai 
atvieglotu to pasākumu koordinēšanu, kas 
attiecas uz piegādes drošību. Grupā ir 
kompetento iestāžu, valstu regulatīvo 
iestāžu, ja tās nav kompetento iestāžu 
sastāvdaļa, ACER, ENTSO-G pārstāvji, kā 
arī gāzes un elektroenerģijas nozari un 
attiecīgos patērētājus pārstāvošas 
organizācijas. Komisija pieņem lēmumu 
par grupas sastāvu, nodrošinot Komisijas 
pārstāvniecību, un vada grupas sanāksmes. 
Grupa pieņem savu reglamentu.
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Or. de

Pamatojums

Iepriekšējā gāzes krīzē Gāzes koordinācijas grupa bija nozīmīgākā struktūra. Katrā ziņā būs 
lietderīgi, ja Komisija pārbaudīs valstu plānus un panāks zināmu saskaņotību. Tomēr Gāzes 
koordinācijas grupai arī turpmāk vajadzētu būt vadošajai struktūrai. Gāzes koordinācijas 
grupas pilnvaras būtu jāpalielina.

Grozījums Nr. 434
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gāzes koordinācijas grupu izveido, lai 
atvieglotu to pasākumu koordinēšanu, kas 
attiecas uz piegādes drošību. Grupā ir 
kompetento iestāžu, ACER, ENTSO-G 
pārstāvji un attiecīgo nozari un attiecīgos 
patērētājus pārstāvošas organizācijas. 
Komisija pieņem lēmumu par grupas 
sastāvu, nodrošinot Komisijas 
pārstāvniecību, un vada grupas sanāksmes. 
Grupa pieņem savu reglamentu.

1. Gāzes koordinācijas grupu izveido, lai 
atvieglotu to pasākumu koordinēšanu, kas 
attiecas uz piegādes drošību. Grupā ir 
kompetento iestāžu, ACER, ENTSO-G 
pārstāvji un attiecīgo nozari un attiecīgos 
patērētājus pārstāvošas organizācijas, kā 
arī elektroenerģijas ražošanas nozares 
pārstāvji. Komisija pieņem lēmumu par 
grupas sastāvu, nodrošinot Komisijas 
pārstāvniecību, un vada grupas sanāksmes. 
Grupa pieņem savu reglamentu.

Or. en

Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa ir ļoti nozīmīga struktūra, un, tā kā tai nav tikai padomdevēja 
funkcijas, jo tā novērtē gāzes piegādes stāvokli un ir piemērota platforma visu ieinteresēto 
personu sadarbībai, grupas sastāvā vajadzētu būt arī elektroenerģijas ražošanas nozares 
pārstāvjiem .
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Grozījums Nr. 435
Takis Hadjigeorgiou

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gāzes koordinācijas grupu izveido, lai 
atvieglotu to pasākumu koordinēšanu, kas 
attiecas uz piegādes drošību. Grupā ir 
kompetento iestāžu, ACER, ENTSO-G 
pārstāvji un attiecīgo nozari un attiecīgos 
patērētājus pārstāvošas organizācijas. 
Komisija pieņem lēmumu par grupas 
sastāvu, nodrošinot Komisijas 
pārstāvniecību, un vada grupas 
sanāksmes. Grupa pieņem savu 
reglamentu.

1. Gāzes koordinācijas grupu izveido, lai 
atvieglotu to pasākumu koordinēšanu, kas 
attiecas uz piegādes drošību. Grupā ir visu 
dalībvalstu, ACER, ENTSO-G pārstāvji un 
attiecīgo nozari un attiecīgos patērētājus 
pārstāvošas organizācijas. Nodrošina, ka ir 
pārstāvētas visas dalībvalstis.

Or. en

Grozījums Nr. 436
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Grupa nodrošina, ka pārstāvētas ir 
visas attiecīgās personas, pamatojoties uz 
drošības jautājumu īpatnībām vai —
ārkārtas situācijā — ņemot vērā, kuri 
reģioni ir iesaistīti ārkārtas procedūrā.

Or. it

Pamatojums

Koordinācijas grupas sastāvs mainīsies atkarībā no tā, kādi jautājumi jāizskata.
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Grozījums Nr. 437
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gāzes koordinācijas grupa palīdz
Komisijai, jo īpaši jautājumos, kas saistīti 
ar: 

2. Saskaņā ar šīs regulas noteikumiem 
Gāzes koordinācijas grupa cieši sadarbojas 
ar Komisiju, jo īpaši jautājumos, kas 
saistīti ar:

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 438
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gāzes koordinācijas grupa palīdz
Komisijai, jo īpaši jautājumos, kas saistīti 
ar: 

2. Saskaņā ar šīs regulas noteikumiem 
Gāzes koordinācijas grupa cieši sadarbojas 
ar Komisiju, jo īpaši jautājumos, kas 
saistīti ar:

Or. en

Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa (GKG) kā ekspertu struktūra, kurā pārstāvētas dažādas 
ieinteresētās personas (gāzes nozares pārstāvji, ENTSO-G, attiecīgie klienti, valstu 
kompetentās iestādes un ACER), šķiet, rada ieinteresētajām pusēm labākās iespējas rīkot 
diskusijas, pieredzes apmaiņu, kā arī oficiālas apspriedes un koordināciju. Tādēļ GKG 
jāveicina ar piegādes drošību saistīto pasākumu koordinēšana. Šajā ziņā GKG saskaņā ar šīs 
regulas noteikumiem ir regulāri jāapspriežas ar Komisiju.
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Grozījums Nr. 439
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gāzes koordinācijas grupa palīdz 
Komisijai, jo īpaši jautājumos, kas saistīti 
ar: 

2. Saskaņā ar šīs regulas noteikumiem 
Gāzes koordinācijas grupa cieši sadarbojas 
ar Komisiju, jo īpaši jautājumos, kas 
saistīti ar:

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 440
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gāzes koordinācijas grupa palīdz 
Komisijai, jo īpaši jautājumos, kas saistīti 
ar: 

2. Saskaņā ar šīs regulas noteikumiem 
Gāzes koordinācijas grupa cieši sadarbojas 
ar Komisiju, jo īpaši jautājumos, kas 
saistīti ar:

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 441
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gāzes koordinācijas grupa palīdz 
Komisijai, jo īpaši jautājumos, kas saistīti 
ar: 

2. Gāzes koordinācijas grupa sadarbojas ar 
Komisiju, jo īpaši jautājumos, kas saistīti 
ar:

Or. de

Pamatojums

Iepriekšējā gāzes krīzē Gāzes koordinācijas grupa bija nozīmīgākā struktūra. Katrā ziņā būs 
lietderīgi, ja Komisija pārbaudīs valstu plānus un panāks zināmu saskaņotību. Tomēr Gāzes 
koordinācijas grupai arī turpmāk jābūt vadošajai struktūrai. Ir jāpalielina Gāzes 
koordinācijas grupas pilnvaras.

Grozījums Nr. 442
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) piegādes drošības līmeni, kritērijiem un 
metožu novērtējumiem;

d) piegādes drošības līmeni, kritērijiem un 
riska un ietekmes metožu novērtējumiem;

Or. en

Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa (GKG) kā ekspertu struktūra, kurā pārstāvētas dažādas 
ieinteresētās personas (gāzes nozares pārstāvji, ENTSO-G, attiecīgie klienti, valstu 
kompetentās iestādes un ACER), šķiet, rada ieinteresētajām pusēm labākās iespējas rīkot 
diskusijas, pieredzes apmaiņu, kā arī oficiālas apspriedes un koordināciju. Tādēļ GKG 
jāveicina ar piegādes drošību saistīto pasākumu koordinēšana. Šajā ziņā saskaņā ar šīs 
regulas noteikumiem ir regulāri jāapspriežas GKG.
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Grozījums Nr. 443
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) piegādes drošības līmeni, kritērijiem un 
metožu novērtējumiem;

d) piegādes drošības līmeni, kritērijiem un 
riska un ietekmes metožu novērtējumiem;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 444
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) piegādes drošības līmeni, kritērijiem un 
metožu novērtējumiem;

d) piegādes drošības līmeni, kritērijiem un 
riska un ietekmes metožu novērtējumiem;

Or. en

Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa (GKG) kā ekspertu struktūra, kurā pārstāvētas dažādas 
ieinteresētās personas (gāzes nozares pārstāvji, ENTSO-G, attiecīgie klienti, valstu 
kompetentās iestādes un ACER), šķiet, rada ieinteresētajām pusēm labākās iespējas rīkot 
diskusijas, pieredzes apmaiņu, kā arī oficiālas apspriedes un koordināciju. Tādēļ GKG 
jāveicina ar piegādes drošību saistīto pasākumu koordinēšana. Šajā ziņā GKG saskaņā ar šīs 
regulas noteikumiem ir regulāri jāapspriežas ar Komisiju. 
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Grozījums Nr. 445
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) piegādes drošības līmeni, kritērijiem un 
metožu novērtējumiem;

d) piegādes drošības līmeni, kritērijiem un 
riska un ietekmes metožu novērtējumiem;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 446
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) plānu īstenošanu; g) preventīvas un ārkārtas rīcības plānu 
īstenošanu un pārskatīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 447
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) plānu īstenošanu; g) plānu īstenošanu, pārskatīšanu un 
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atcelšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 448
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) plānu īstenošanu; g) plānu pārskatīšanu un īstenošanu;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 449
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) plānu īstenošanu; g) plānu pārskatīšanu un īstenošanu;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 450
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) plānu īstenošanu; g) plānu pārskatīšanu un īstenošanu;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 451
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) plānu īstenošanu; g) plānu pārskatīšanu un īstenošanu;

Or. en

Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa (GKG) kā ekspertu struktūra, kurā pārstāvētas dažādas 
ieinteresētās personas (gāzes nozares pārstāvji, ENTSO-G, attiecīgie klienti, valstu 
kompetentās iestādes un ACER), šķiet, rada ieinteresētajām pusēm labākās iespējas rīkot 
diskusijas, pieredzes apmaiņu, kā arī oficiālas apspriedes un koordināciju. Tādēļ GKG 
jāveicina ar piegādes drošību saistīto pasākumu koordinēšana. Šajā ziņā GKG saskaņā ar šīs 
regulas noteikumiem ir regulāri jāapspriežas ar Komisiju.
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Grozījums Nr. 452
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Piemērojot šo regulu, Gāzes 
koordinācijas grupai iesniedz tikai tās 
informācijas versijas, kas nav 
konfidenciālas.

Or. en

Grozījums Nr. 453
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija regulāri sasauc Gāzes 
koordinācijas grupas sanāksmes.

3. Gāzes koordinācijas grupa regulāri rīko
sanāksmes.

Or. de

Pamatojums

Iepriekšējā gāzes krīzē Gāzes koordinācijas grupa bija nozīmīgākā struktūra. Katrā ziņā būs 
lietderīgi, ja Komisija pārbaudīs valstu plānus un panāks zināmu saskaņotību. Tomēr Gāzes 
koordinācijas grupai arī turpmāk jābūt vadošajai struktūrai. Ir jāpalielina Gāzes 
koordinācijas grupas pilnvaras.

Grozījums Nr. 454
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Var izveidot Gāzes koordinācijas 
grupas reģionālās apakšgrupas, iesaistot 
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attiecīgā reģiona dalībniekus. Gāzes 
koordinācijas grupa pārrauga reģionālo 
apakšgrupu darbu.

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu regulas priekšlikumā izvirzītos reģionālos mērķus, ir būtiski, lai visas iesaistītās 
iestādes, kā arī dabasgāzes uzņēmumi, apsvērtu to, kā efektīvi strādāt kopā un sadarboties. 
Piemēram, GKG efektivitāti varētu palielināt, radot iespēju izveidot īpašas apakšgrupas, 
kuras piegādes drošības jautājumus risina reģionālā mērogā.

Grozījums Nr. 455
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Piemērojot šo regulu, Gāzes 
koordinācijas grupai iesniedz tikai tās 
informācijas versijas, kas nav 
konfidenciālas.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā Gāzes koordinācijas grupas dalībnieku sastāvu, konfidenciālas informācijas 
izpaušana var būtiski kaitēt uzņēmumu komercinteresēm, apdraudēt līgumu izpildi, radīt 
traucējumus tirgū un pat apgrūtināt piegādes drošību (jo īpaši attiecībā uz nepieciešamību 
saglabāt ES gāzes piegādātāju spēju vadīt sarunas ar ārvalstu ražotājiem).

Grozījums Nr. 456
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ārkārtas stāvokļa laikā kompetentās 
iestādes rīcībā ik dienu jābūt jo īpaši šādai 

1. Sākot no..* ārkārtas stāvokļa laikā 
kompetentās iestādes rīcībā ik dienu jābūt 
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informācijai: jo īpaši šādai informācijai:
* OV, lūdzu, ievietot datumu: 6 mēneši pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai krīzes situācijā 12. panta 1. punktā minētā informācija ik dienu būtu pieejama 
kompetentajai iestādei. Tā kā starp kompetento iestādi un tirgus dalībniekiem ir jāizveido 
vajadzīgo datu paziņošanas kārtība, lai varētu pārraidīt datus, jāparedz 6 mēnešu ieviešanas 
periods.

Grozījums Nr. 457
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par gāzes plūsmu stundā visos pārrobežu 
ieplūdes un izplūdes punktos, kā arī visos 
punktos, kas savieno ieguves sistēmu ar 
tīklu, uzglabāšanas sistēmu, sašķidrinātās 
dabasgāzes plūsmu miljonos m3 dienā;

b) par gāzes plūsmu stundā visos pārrobežu 
ieplūdes un izplūdes punktos, kā arī visos 
punktos, kas savieno pārvades tīklu ar 
ieguves sistēmu, uzglabāšanas sistēmu vai
sašķidrinātās dabasgāzes termināli;

Or. en

Grozījums Nr. 458
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par gāzes plūsmu stundā visos pārrobežu 
ieplūdes un izplūdes punktos, kā arī visos 
punktos, kas savieno ieguves sistēmu ar 
tīklu, uzglabāšanas sistēmu, sašķidrinātās 
dabasgāzes plūsmu miljonos m3 dienā;

b) par gāzes plūsmu stundā visos pārrobežu 
ieplūdes un izplūdes punktos, kā arī visos 
punktos, kas savieno pārvades tīklu ar 
ieguves sistēmu, uzglabāšanas sistēmu vai
sašķidrinātās dabasgāzes termināli;

Or. en
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Pamatojums

Ar grozījumu precizē ierosināto 12. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Groza arī ierosināto 
12. panta 1. punkta c) apakšpunktu, lai nodrošinātu tā atbilstību faktiskajai situācijai tirgū, 
kurā parasti būs pieejami tikai labākie novērtējumi. Turklāt PGNiG ierosinātajā tekstā nav 
norādīti daudzumi, bet ir pašsaprotami, ka gāzes plūsmai stundā jābūt izteiktai miljonos 
m3 dienā, kā tas minēts EK ierosinātajā tekstā.

Grozījums Nr. 459
Aldo Patriciello

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par gāzes plūsmu stundā visos pārrobežu 
ieplūdes un izplūdes punktos, kā arī visos 
punktos, kas savieno ieguves sistēmu ar 
tīklu, uzglabāšanas sistēmu, sašķidrinātās 
dabasgāzes plūsmu miljonos m3 dienā;

b) par gāzes plūsmu stundā visos pārrobežu 
ieplūdes un izplūdes punktos, kā arī visos 
punktos, kas savieno pārvades tīklu ar 
ieguves sistēmu, uzglabāšanas sistēmu vai
sašķidrinātās dabasgāzes termināli;

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu precizē ierosināto 12. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Groza arī ierosināto 
12. panta 1. punkta c) apakšpunktu, lai nodrošinātu tā atbilstību faktiskajai situācijai tirgū, 
kurā parasti būs pieejami tikai labākie novērtējumi.

Grozījums Nr. 460
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par gāzes plūsmu stundā visos pārrobežu 
ieplūdes un izplūdes punktos, kā arī visos 
punktos, kas savieno ieguves sistēmu ar 
tīklu, uzglabāšanas sistēmu, sašķidrinātās 
dabasgāzes plūsmu miljonos m3 dienā;

b) par gāzes plūsmu stundā visos pārrobežu 
ieplūdes un izplūdes punktos, kā arī visos 
punktos, kas savieno pārvades tīklu ar 
ieguves sistēmu, uzglabāšanas sistēmu vai
sašķidrinātās dabasgāzes termināli;

Or. en
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Pamatojums

Ar grozījumu precizē ierosināto 12. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Groza arī ierosināto 
12. panta 1. punkta c) apakšpunktu, lai nodrošinātu tā atbilstību faktiskajai situācijai tirgū, 
kurā parasti būs pieejami tikai labākie novērtējumi.

Grozījums Nr. 461
Patrizia Toia, Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par gāzes plūsmu stundā visos pārrobežu 
ieplūdes un izplūdes punktos, kā arī visos 
punktos, kas savieno ieguves sistēmu ar 
tīklu, uzglabāšanas sistēmu, sašķidrinātās 
dabasgāzes plūsmu miljonos m3 dienā;

b) par gāzes plūsmu stundā visos pārrobežu 
ieplūdes un izplūdes punktos, kā arī visos 
punktos, kas savieno pārvades tīklu ar 
ieguves sistēmu, uzglabāšanas sistēmu vai
sašķidrinātās dabasgāzes termināli;

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu precizē ierosināto 12. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Groza arī ierosināto 
12. panta 1. punkta c) apakšpunktu, lai nodrošinātu tā atbilstību faktiskajai situācijai tirgū, 
kurā parasti būs pieejami tikai labākie novērtējumi.

Grozījums Nr. 462
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) par periodu, kas izteikts dienās, kura 
laikā ir iespējams nodrošināt gāzes piegādi 
aizsargātajiem patērētājiem.

c) par periodu, kas izteikts dienās, kura 
laikā ir pamats uzskatīt, ka var nodrošināt 
gāzes piegādi aizsargātajiem patērētājiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 463
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) par periodu, kas izteikts dienās, kura 
laikā ir iespējams nodrošināt gāzes piegādi 
aizsargātajiem patērētājiem.

c) par periodu, kas izteikts dienās, kura 
laikā ir pamats uzskatīt, ka var nodrošināt 
gāzes piegādi aizsargātajiem patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu precizē ierosināto 12. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Groza arī ierosināto 
12. panta 1. punkta c) apakšpunktu, lai nodrošinātu tā atbilstību faktiskajai situācijai tirgū, 
kurā parasti būs pieejami tikai labākie novērtējumi. Turklāt PGNiG ierosinātajā tekstā nav 
norādīti daudzumi, bet ir pašsaprotami, ka gāzes plūsmai stundā jābūt izteiktai miljonos 
m3 dienā, kā tas minēts EK ierosinātajā tekstā.

Grozījums Nr. 464
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) par periodu, kas izteikts dienās, kura 
laikā ir iespējams nodrošināt gāzes piegādi 
aizsargātajiem patērētājiem.

c) par periodu, kas izteikts dienās, kura 
laikā ir pamats uzskatīt, ka var nodrošināt 
gāzes piegādi aizsargātajiem patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu precizē ierosināto 12. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Groza arī ierosināto 
12. panta 1. punkta c) apakšpunktu, lai nodrošinātu tā atbilstību faktiskajai situācijai tirgū, 
kurā parasti būs pieejami tikai labākie novērtējumi.
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Grozījums Nr. 465
Amalia Sartori, Lara Comi

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) par periodu, kas izteikts dienās, kura 
laikā ir iespējams nodrošināt gāzes piegādi 
aizsargātajiem patērētājiem.

c) par periodu, kas izteikts dienās, kura 
laikā ir pamats uzskatīt, ka var nodrošināt 
gāzes piegādi aizsargātajiem patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu precizē ierosināto 12. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Groza arī ierosināto 
12. panta 1. punkta c) apakšpunktu, lai nodrošinātu tā atbilstību faktiskajai situācijai tirgū, 
kurā parasti būs pieejami tikai labākie novērtējumi.

Grozījums Nr. 466
Patrizia Toia, Anni Podimata

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) par periodu, kas izteikts dienās, kura 
laikā ir iespējams nodrošināt gāzes piegādi 
aizsargātajiem patērētājiem.

c) par periodu, kas izteikts dienās, kura 
laikā ir pamats uzskatīt, ka var nodrošināt 
gāzes piegādi aizsargātajiem patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu precizē ierosināto 12. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Groza arī ierosināto 
12. panta 1. punkta c) apakšpunktu, lai nodrošinātu tā atbilstību faktiskajai situācijai tirgū, 
kurā parasti būs pieejami tikai labākie novērtējumi.
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Grozījums Nr. 467
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc ārkārtas stāvokļa pārvarēšanas 
kompetentā iestāde Komisijai bez 
kavēšanās iesniedz detalizētu novērtējumu 
par ārkārtas stāvokli un īstenoto pasākumu 
efektivitāti, tostarp novērtējumu par 
ārkārtas stāvokļa ekonomisko ietekmi, 
kurināmā maiņas ietekmi emisiju 
izteiksmē, ietekmi uz elektroenerģijas 
nozari un par palīdzību, kas sniegta un/vai 
saņemta no Kopienas un dalībvalstīm. 

5. Pēc ārkārtas stāvokļa pārvarēšanas 
kompetentā iestāde Komisijai bez 
kavēšanās iesniedz detalizētu novērtējumu 
par ārkārtas stāvokli un īstenoto pasākumu 
efektivitāti, tostarp novērtējumu par 
ārkārtas stāvokļa ekonomisko ietekmi, 
kurināmā maiņas ietekmi emisiju 
izteiksmē, ietekmi uz elektroenerģijas 
nozari un par palīdzību, kas sniegta un/vai 
saņemta no Savienības un dalībvalstīm. 
Komisija izanalizē dalībvalstu 
novērtējumus un rezultātu apkopojumu 
iesniedz Gāzes koordinācijas grupai.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 468
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc ārkārtas stāvokļa pārvarēšanas 
kompetentā iestāde Komisijai bez 
kavēšanās iesniedz detalizētu novērtējumu 
par ārkārtas stāvokli un īstenoto pasākumu 
efektivitāti, tostarp novērtējumu par 
ārkārtas stāvokļa ekonomisko ietekmi, 

5. Pēc ārkārtas stāvokļa pārvarēšanas 
kompetentā iestāde Komisijai bez 
kavēšanās iesniedz detalizētu novērtējumu 
par ārkārtas stāvokli un īstenoto pasākumu 
efektivitāti, tostarp novērtējumu par 
ārkārtas stāvokļa ekonomisko ietekmi, 
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kurināmā maiņas ietekmi emisiju 
izteiksmē, ietekmi uz elektroenerģijas 
nozari un par palīdzību, kas sniegta un/vai 
saņemta no Kopienas un dalībvalstīm. 

kurināmā maiņas ietekmi emisiju 
izteiksmē, ietekmi uz elektroenerģijas 
nozari un par palīdzību, kas sniegta un/vai 
saņemta no Savienības un dalībvalstīm. 
Komisija izanalizē dalībvalstu 
novērtējumus un rezultātu apkopojumu 
iesniedz Gāzes koordinācijas grupai.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 469
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc ārkārtas stāvokļa pārvarēšanas 
kompetentā iestāde Komisijai bez 
kavēšanās iesniedz detalizētu novērtējumu 
par ārkārtas stāvokli un īstenoto pasākumu 
efektivitāti, tostarp novērtējumu par 
ārkārtas stāvokļa ekonomisko ietekmi, 
kurināmā maiņas ietekmi emisiju 
izteiksmē, ietekmi uz elektroenerģijas 
nozari un par palīdzību, kas sniegta un/vai 
saņemta no Kopienas un dalībvalstīm. 

5. Pēc ārkārtas stāvokļa pārvarēšanas 
kompetentā iestāde Komisijai bez 
kavēšanās iesniedz detalizētu novērtējumu 
par ārkārtas stāvokli un īstenoto pasākumu 
efektivitāti, tostarp novērtējumu par 
ārkārtas stāvokļa ekonomisko ietekmi, 
kurināmā maiņas ietekmi emisiju 
izteiksmē, ietekmi uz elektroenerģijas 
nozari un par palīdzību, kas sniegta un/vai 
saņemta no Savienības un dalībvalstīm. 
Komisija izanalizē dalībvalstu 
novērtējumus un rezultātu apkopojumu 
iesniedz Gāzes koordinācijas grupai.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 470
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) dalībvalstis ziņo Eiropas Komisijai par 
visiem starpvaldību nolīgumiem, kas 
noslēgti ar trešām valstīm un kuriem ir 
ietekme uz gāzes infrastruktūras attīstību 
un piegādi; pirms jaunu starpvaldību 
nolīgumu slēgšanas dalībvalstis apspriežas 
ar Komisiju, lai novērtētu nolīgumu 
atbilstību tiesību aktiem, kas attiecas uz 
iekšējo tirgu; 

Or. hu

Pamatojums

Jebkādu ar trešām valstīm noslēgtu nolīgumu iesniegšana rada bažas, vai netiek apdraudēta 
komerciālas informācijas konfidencialitāte.

Grozījums Nr. 471
Aldo Patriciello

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstis Komisijai nosūta spēkā 
esošos starpvaldību nolīgumus, kas 
noslēgti ar trešām valstīm un kuriem ir 
ietekme uz gāzes infrastruktūras attīstību 
un piegādi; pirms jaunu starpvaldību 
nolīgumu slēgšanas dalībvalstis 

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

Or. en

Pamatojums

Regulas projektā paredzēts pieprasīt informāciju, kas nevis ir vajadzīga saistībā ar piegādes 
drošības garantēšanu, bet gan drīzāk apdraud datu konfidencialitāti. Tādēļ grozījumā 
galvenā uzmanība pievērsta informācijai, kas ir noderīga šīs regulas mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr. 472
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) dalībvalstis Komisijai nosūta spēkā 
esošos starpvaldību nolīgumus, kas 
noslēgti ar trešām valstīm un kuriem ir 
ietekme uz gāzes infrastruktūras attīstību 
un piegādi;

Or. en

Pamatojums

Regulas projektā paredzēts pieprasīt informāciju, kas nevis ir vajadzīga saistībā ar piegādes 
drošības garantēšanu, bet gan drīzāk apdraud datu konfidencialitāti. Tādēļ grozījumā 
galvenā uzmanība pievērsta informācijai, kas ir noderīga šīs regulas mērķu sasniegšanai.
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Grozījums Nr. 473
Patrizia Toia, Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) dalībvalstis Komisijai nosūta spēkā 
esošos starpvaldību nolīgumus, kas 
noslēgti ar trešām valstīm un kuriem ir 
ietekme uz gāzes infrastruktūras attīstību 
un piegādi;

Or. en

Pamatojums

Regulas projektā paredzēts pieprasīt informāciju, kas nevis ir vajadzīga saistībā ar piegādes 
drošības garantēšanu, bet gan drīzāk apdraud datu konfidencialitāti. Tādēļ grozījumā 
galvenā uzmanība pievērsta informācijai, kas ir noderīga šīs regulas mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr. 474
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) dalībvalstis Komisijai nosūta spēkā 
esošos starpvaldību nolīgumus, kas 
noslēgti ar trešām valstīm un kuriem ir 
ietekme uz gāzes infrastruktūras attīstību 
un piegādi;

Or. en
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Pamatojums

Regulas projektā paredzēts pieprasīt informāciju, kas nevis ir vajadzīga saistībā ar piegādes 
drošības garantēšanu, bet gan drīzāk apdraud datu konfidencialitāti. Tādēļ grozījumā 
galvenā uzmanība pievērsta informācijai, kas ir noderīga šīs regulas mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr. 475
Takis Hadjigeorgiou

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) dalībvalstis Komisijai nosūta spēkā 
esošos starpvaldību nolīgumus, kas 
noslēgti ar trešām valstīm un kuriem ir 
ietekme uz gāzes infrastruktūras attīstību 
un piegādi; pēc jaunu starpvaldību 
nolīgumu noslēgšanas dalībvalstis 
apspriežas ar Komisiju;

Or. en

Grozījums Nr. 476
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) Komisija, apspriežoties ar dalībvalstīm 
un Gāzes koordinācijas grupu, nosaka, 
kāda informācija ir būtiski svarīga, lai 
novērtētu gāzes piegādes drošību. 
Pamatojoties uz šo informāciju, 
kompetentās iestādes kopsavilkuma veidā
Komisijai var paziņot šādu informāciju par 
līgumiem, kurus attiecīgo dalībvalstu 
dabasgāzes uzņēmumi ir noslēguši ar 
piegādātājiem no trešām valstīm:
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- līgumu termiņi un pagarināšanas 
noteikumi,

– līgumu termiņi un pagarināšanas 
noteikumi,

- līgumā norādītais kopējais ikgadējais 
daudzums un vidējais daudzums mēnesī,

– līgumā norādītais kopējais ikgadējais 
daudzums un vidējais daudzums mēnesī,

- elastīgums attiecībā uz līgumā 
norādītajiem daudzumiem, tostarp 
noteikumi par garantētā pirkuma („take-
or-pay”) saistībām,
- līgumā norādītie piegādes punkti. - līgumā norādītie piegādes punkti.

Or. en

Grozījums Nr. 477
Aldo Patriciello

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) kompetentās iestādes kopsavilkuma 
veidā Komisijai paziņo šādu informāciju 
par līgumiem, kurus dabasgāzes 
uzņēmumi savā teritorijā ir noslēguši ar 
ražotājiem no trešām valstīm:

- līgumu termiņi un pagarināšanas 
noteikumi,

– līgumu termiņi,

- līgumā norādītais kopējais ikgadējais 
daudzums un vidējais daudzums mēnesī,

– līgumā norādītais pieejamais ikgadējais 
un ikmēneša daudzums, un vidējais 
daudzums mēnesī,

- elastīgums attiecībā uz līgumā 
norādītajiem daudzumiem, tostarp 
noteikumi par garantētā pirkuma („take-
or-pay”) saistībām,
- līgumā norādītie piegādes punkti. – līgumā norādītie piegādes punkti.

Or. en

Pamatojums

Regulas projektā paredzēts pieprasīt informāciju, kas nevis ir vajadzīga saistībā ar piegādes 
drošības garantēšanu, bet gan drīzāk apdraud datu konfidencialitāti. Tādēļ grozījumā 
galvenā uzmanība pievērsta informācijai, kas ir noderīga šīs regulas mērķu sasniegšanai.
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Grozījums Nr. 478
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) kompetentās iestādes kopsavilkuma 
veidā Komisijai paziņo šādu informāciju 
par līgumiem, kurus dabasgāzes 
uzņēmumi savā teritorijā ir noslēguši ar 
ražotājiem no trešām valstīm:

- līgumu termiņi un pagarināšanas 
noteikumi,

– līgumu termiņi,

- līgumā norādītais kopējais ikgadējais 
daudzums un vidējais daudzums mēnesī,

– līgumā norādītais pieejamais ikgadējais 
un ikmēneša daudzums, un vidējais 
daudzums mēnesī,

- elastīgums attiecībā uz līgumā 
norādītajiem daudzumiem, tostarp 
noteikumi par garantētā pirkuma („take-
or-pay”) saistībām,
- līgumā norādītie piegādes punkti. – līgumā norādītie piegādes punkti.

Or. en

Pamatojums

Regulas projektā paredzēts pieprasīt informāciju, kas nevis ir vajadzīga saistībā ar piegādes 
drošības garantēšanu, bet gan drīzāk apdraud datu konfidencialitāti. Tādēļ grozījumā 
galvenā uzmanība pievērsta informācijai, kas ir noderīga šīs regulas mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr. 479
Patrizia Toia, Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) kompetentās iestādes kopsavilkuma 
veidā Komisijai paziņo šādu informāciju 
par līgumiem, kurus dabasgāzes 
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valstīm: uzņēmumi savā teritorijā ir noslēguši ar 
ražotājiem no trešām valstīm:

- līgumu termiņi un pagarināšanas 
noteikumi,

– līgumu termiņi,

- līgumā norādītais kopējais ikgadējais 
daudzums un vidējais daudzums mēnesī,

– līgumā norādītais pieejamais ikgadējais 
un ikmēneša daudzums, un vidējais 
daudzums mēnesī,

- elastīgums attiecībā uz līgumā 
norādītajiem daudzumiem, tostarp 
noteikumi par garantētā pirkuma („take-
or-pay”) saistībām,
- līgumā norādītie piegādes punkti. – līgumā norādītie piegādes punkti.

Or. en

Pamatojums

Regulas projektā paredzēts pieprasīt informāciju, kas nevis ir vajadzīga saistībā ar piegādes 
drošības garantēšanu, bet gan drīzāk apdraud datu konfidencialitāti. Tādēļ grozījumā 
galvenā uzmanība pievērsta informācijai, kas ir noderīga šīs regulas mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr. 480
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) kompetentās iestādes kopsavilkuma 
veidā Komisijai paziņo šādu informāciju 
par līgumiem, kurus dabasgāzes 
uzņēmumi savā teritorijā ir noslēguši ar 
ražotājiem no trešām valstīm:

līgumu termiņi un pagarināšanas 
noteikumi,

– līgumu termiņi,

- līgumā norādītais kopējais ikgadējais 
daudzums un vidējais daudzums mēnesī,

– līgumā norādītais pieejamais ikgadējais 
un ikmēneša daudzums, un vidējais 
daudzums mēnesī,

- elastīgums attiecībā uz līgumā 
norādītajiem daudzumiem, tostarp 
noteikumi par garantētā pirkuma („take-
or-pay”) saistībām,
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- līgumā norādītie piegādes punkti. – līgumā norādītie piegādes punkti.

Or. en

Pamatojums

Regulas projektā paredzēts pieprasīt informāciju, kas nevis ir vajadzīga saistībā ar piegādes 
drošības garantēšanu, bet gan drīzāk apdraud datu konfidencialitāti. Tādēļ grozījumā 
galvenā uzmanība pievērsta informācijai, kas ir noderīga šīs regulas mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr. 481
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) kompetentās iestādes kopsavilkuma 
veidā, kas Komisijai sniedz vajadzīgo 
informāciju un nodrošina iespēju rīkoties,
paziņo šādu informāciju par līgumiem, 
kurus attiecīgo dalībvalstu dabasgāzes 
uzņēmumi ir noslēguši ar piegādātājiem 
no trešām valstīm:

Or. en

Grozījums Nr. 482
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) kompetentās iestādes Komisijai paziņo 
šādu informāciju par līgumiem, kurus 
attiecīgo dalībvalstu dabasgāzes 
uzņēmumi ir noslēguši ar piegādātājiem 
no trešām valstīm:

Or. en
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Pamatojums

Ja kompetentajai iestādei ir jāapkopo 12. panta 6. punkta b) apakšpunktā minētie dati, 
dabasgāzes uzņēmumiem šie dati obligāti ir jāsniedz kompetentajai iestādei. Pretējā 
gadījumā, ja dabasgāzes uzņēmumi atsakās tos sniegt, kompetentajai iestādei nav likumīgu 
iespēju šādus datus saņemt.

Grozījums Nr. 483
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts – b apakšpunkts – 1.a daļa (jauna) (aiz ievilkumiem)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai kompetentā iestāde varētu izpildīt 
savus šajā punktā minētos pienākumus, 
dabasgāzes uzņēmumi sniedz 
kompetentajai iestādei pirmajā daļā 
minētos datus, lai kompetentā iestāde tos 
apkopotu.

Or. en

Pamatojums

Ja kompetentajai iestādei ir jāapkopo 12. panta 6. punkta b) apakšpunktā minētie dati, 
dabasgāzes uzņēmumiem šie dati obligāti ir jāsniedz kompetentajai iestādei. Pretējā 
gadījumā, ja dabasgāzes uzņēmumi atsakās tos sniegt, kompetentajai iestādei nav likumīgu 
iespēju šādus datus saņemt.

Grozījums Nr. 484
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus uzraudzības un ziņošanas 
pienākumiem, kas paredzēti Gāzes 
direktīvas 5. pantā, kompetentā iestāde 
publicē un līdz katra gada 31. jūlijam 
nosūta Komisijai ziņojumu, kurā iekļauta 
šāda informācija: 

1. Papildus uzraudzības un ziņošanas 
pienākumiem, kas paredzēti Gāzes 
direktīvas 5. pantā, kompetentā iestāde līdz 
katra gada 31. jūlijam nosūta Komisijai 
ziņojumu, kurā iekļauta šāda informācija: 
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a) N-1 rādītāja aprēķini un dati, kas 
vajadzīgi aprēķinu veikšanai, sasniegtais 
attiecībā uz ieguldījumiem, kas vajadzīgi, 
lai ievērotu N-1 standartu, sarežģījumi, 
kas konkrētajai valstij radušies, īstenojot 
jaunus alternatīvus risinājumus; 

a) N-1 rādītāja aprēķini un dati, kas 
vajadzīgi aprēķinu veikšanai; 

b) gāzes piegādes importa līgumos 
norādītie ikgadējie daudzumi, ilgums un 
piegādes valsts;

b) gāzes piegādes importa līgumos 
norādītie ikgadējie daudzumi, ilgums un 
piegādes valsts kopsavilkuma veidā;

c) katra ieplūdes un izplūdes punkta 
maksimālā starpsavienojuma jauda virzienā 
uz gāzes sistēmām un no tām;

c) katra ieplūdes un izplūdes punkta 
maksimālā starpsavienojuma jauda virzienā 
uz gāzes sistēmām un no tām;

d) galvenie aspekti attiecīgajos 
starpvaldību nolīgumos, kas noslēgti ar 
trešām valstīm. 

d) galvenie aspekti attiecīgajos 
starpvaldību nolīgumos, kas noslēgti ar 
trešām valstīm. 

Or. en

Pamatojums

Konfidenciālas informācijas izpaušana var būtiski kaitēt uzņēmumu komercinteresēm, 
apdraudēt līgumu izpildi, radīt traucējumus tirgū un pat apgrūtināt piegādes drošību (jo īpaši 
attiecībā uz nepieciešamību saglabāt ES gāzes piegādātāju spēju vadīt sarunas ar ārvalstu 
ražotājiem).

Grozījums Nr. 485
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus uzraudzības un ziņošanas 
pienākumiem, kas paredzēti Gāzes 
direktīvas 5. pantā, kompetentā iestāde 
publicē un līdz katra gada 31. jūlijam 
nosūta Komisijai ziņojumu, kurā iekļauta 
šāda informācija: 

1. Papildus uzraudzības un ziņošanas 
pienākumiem, kas paredzēti Gāzes 
direktīvas 5. pantā, kompetentā iestāde līdz 
katra gada 31. jūlijam nosūta Komisijai 
ziņojumu, kurā iekļauta šāda informācija: 

a) N-1 rādītāja aprēķini un dati, kas 
vajadzīgi aprēķinu veikšanai, sasniegtais 
attiecībā uz ieguldījumiem, kas vajadzīgi, 
lai ievērotu N-1 standartu, sarežģījumi, 
kas konkrētajai valstij radušies, īstenojot 

a) N-1 rādītāja aprēķini un dati, kas 
vajadzīgi aprēķinu veikšanai; 
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jaunus alternatīvus risinājumus; 
b) gāzes piegādes importa līgumos 
norādītie ikgadējie daudzumi, ilgums un 
piegādes valsts;

b) gāzes piegādes importa līgumos 
norādītie ikgadējie daudzumi, ilgums un 
piegādes valsts kopsavilkuma veidā;

c) katra ieplūdes un izplūdes punkta 
maksimālā starpsavienojuma jauda virzienā 
uz gāzes sistēmām un no tām;

c) katra ieplūdes un izplūdes punkta 
maksimālā starpsavienojuma jauda virzienā 
uz gāzes sistēmām un no tām;

d) galvenie aspekti attiecīgajos 
starpvaldību nolīgumos, kas noslēgti ar 
trešām valstīm. 

d) galvenie aspekti attiecīgajos 
starpvaldību nolīgumos, kas noslēgti ar 
trešām valstīm. 

Or. en

Grozījums Nr. 486
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus uzraudzības un ziņošanas 
pienākumiem, kas paredzēti Gāzes 
direktīvas 5. pantā, kompetentā iestāde 
publicē un līdz katra gada 31. jūlijam 
nosūta Komisijai ziņojumu, kurā iekļauta 
šāda informācija: 

1. Papildus uzraudzības un ziņošanas 
pienākumiem, kas paredzēti Gāzes 
direktīvas 5. pantā, kompetentā iestāde 
publicē un līdz katra gada 31. jūlijam 
nosūta Komisijai ziņojumu, kurā 
neapkopotā veidā iekļauta šāda 
informācija:

Or. en

Grozījums Nr. 487
Fiorello Provera, Lara Comi

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes un Komisija 
ievēro konfidencialitāti attiecībā uz 
komerciāli svarīgu informāciju. 

2. Kompetentās iestādes un Komisija visos 
gadījumos ievēro konfidencialitāti attiecībā 
uz komerciāli svarīgu informāciju, kas tām 
iesniegta šīs regulas piemērošanas 
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nolūkā.

Or. en

Pamatojums

Konfidenciālas informācijas izpaušana var būtiski kaitēt uzņēmumu komercinteresēm, 
apdraudēt līgumu izpildi, radīt traucējumus tirgū un pat apgrūtināt piegādes drošību (jo īpaši 
attiecībā uz nepieciešamību saglabāt ES gāzes piegādātāju spēju vadīt sarunas ar ārvalstu 
ražotājiem).

Grozījums Nr. 488
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes un Komisija 
ievēro konfidencialitāti attiecībā uz 
komerciāli svarīgu informāciju. 

2. Kompetentās iestādes un Komisija 
ievēro konfidencialitāti attiecībā uz 
komerciāli svarīgu informāciju, kas tām 
iesniegta šīs regulas piemērošanas 
nolūkā.

Or. en

Pamatojums

Konfidenciālas informācijas izpaušana var būtiski kaitēt uzņēmumu komercinteresēm, 
apdraudēt līgumu izpildi, radīt traucējumus tirgū un pat apgrūtināt piegādes drošību (jo īpaši 
attiecībā uz nepieciešamību saglabāt ES gāzes piegādātāju spēju vadīt sarunas ar ārvalstu 
ražotājiem).

Grozījums Nr. 489
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija izveido gāzes piegādes 
drošības nepārtrauktas uzraudzības un 
ziņošanas sistēmu, kurā ietver šādus 
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pasākumus:
a) gada ziņojumu sagatavošanu par to, kā 
trešo valstu uzņēmumi, jo īpaši galvenie 
piegādātāji un viņu meitasuzņēmumi, 
ievēro noteikumus, ar kuriem regulē 
iekšējo tirgu energoapgādes nozarē, jo 
īpaši attiecībā uz pārredzamību un 
atbilstību ES konkurences tiesībām;
b) novērtējumu par trešo valstu vertikāli 
integrēto energoapgādes uzņēmumu 
ietekmi uz iekšējo tirgu un savstarpības 
principa ievērošanu;
c) atbilstīgu pasākumu piemērošanu, kuru 
mērķis ir atturēt ārvalstu publiskos 
uzņēmumus no nekontrolētu ieguldījumu 
veikšanas ES energoapgādes nozarē, jo 
īpaši gāzes un elektroenerģijas pārvades 
tīklos;
d) starp dalībvalstīm un trešām valstīm 
noslēgto dabasgāzes nolīgumu uzraudzību 
attiecībā uz to atbilstību ES iekšējā tirgus 
noteikumiem. Komisija atceļ visas 
klauzulas, kuru sekas ir realizācijas 
klauzulas piemērošana, ja šādas klauzulas 
aizliedz ES likumi.

Or. en

Grozījums Nr. 490
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Ražošanas iekārtām, kuras nodrošina 
piegādi (spēkstacijas, pārstrādes rūpnīcas, 
gāzes uzglabāšanas iekārtas utt.), 
jādarbojas pēc iespējas netraucēti, lai 
garantētu dabasgāzes, elektroenerģijas un 
siltumenerģijas piegādi. Noteiktās 
robežvērtības drīkst pārkāpt tādā apmērā, 
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par kuru vēl jāvienojas. 
Ūdenssaimniecības tiesību aktos 
paredzētos nosacījumus drīkst grozīt tādā 
apmērā, par kuru vēl jāvienojas. 
Vienojoties par šīm atkāpēm, nedrīkst 
radīt kaitējumu videi.

Or. de

Pamatojums

Parasto siltumstaciju un arī hidroelektrostaciju un citu attiecīgo piegādes iekārtu 
izmantošanu — vai pastiprinātu izmantošanu — krīzes situācijā nedrīkst ierobežot citas 
tiesību normas.

Grozījums Nr. 491
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzība Eiropas Komisijas veiktā uzraudzība

Komisija veic pastāvīgu uzraudzību un 
ziņo par gāzes piegādes drošības 
pasākumiem, tostarp tā uzrauga starp 
dalībvalstīm un trešām valstīm noslēgtos 
gāzes piegādes nolīgumus, lai nodrošinātu 
to atbilstību ES iekšējā tirgus 
noteikumiem, piegādes drošībai un 
konkurences tiesībām.

Komisija pēc paziņoto plānu novērtēšanas 
un apspriešanās ar Gāzes koordinācijas 
grupu izdara secinājumus par varbūtējām 
iespējām uzlabot piegādes drošību 
Kopienas līmenī un ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs regulas 
īstenošanu līdz […]. Vajadzības gadījumā 
ziņojumā iekļauj ieteikumus par šīs regulas 
uzlabojumiem.

Komisija pēc paziņoto plānu novērtēšanas 
un apspriešanās ar Gāzes koordinācijas 
grupu izdara secinājumus par varbūtējām 
iespējām uzlabot piegādes drošību 
Savienības līmenī un ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs regulas 
īstenošanu līdz […]. Vajadzības gadījumā 
ziņojumā iekļauj ieteikumus par šīs regulas 
uzlabojumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 492
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pēc paziņoto plānu novērtēšanas 
un apspriešanās ar Gāzes koordinācijas 
grupu izdara secinājumus par varbūtējām 
iespējām uzlabot piegādes drošību 
Kopienas līmenī un ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs regulas 
īstenošanu līdz […]. Vajadzības gadījumā 
ziņojumā iekļauj ieteikumus par šīs regulas 
uzlabojumiem.

Komisija pēc paziņoto plānu novērtēšanas 
un apspriešanās ar Gāzes koordinācijas 
grupu izdara secinājumus par varbūtējām 
iespējām uzlabot piegādes drošību 
Savienības līmenī un ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs regulas 
īstenošanu līdz […]. Vajadzības gadījumā 
ziņojumā iekļauj ieteikumus par šīs regulas 
uzlabojumiem. Pamatojoties uz visu 
dalībvalstu riska un ietekmes 
novērtējumiem un galīgajiem plāniem, 
Komisija var izstrādāt darba programmu, 
lai novērtētu to, vai ir vajadzīgi saistoši 
kopējie piegādes drošības standarti un vai 
ir iespējams tos īstenot.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā pieeja beidzot varētu radīt iespēju izmēģināt kategoriskāku pieeju, pamatojoties uz 
Eiropas kopējiem saistošiem piegādes drošības standartiem, ar noteikumu, ka to pamatā būtu 
rūpīgs ietekmes novērtējums, kā rezultātā ieviestu proporcionālus pasākumus, kurus būtu 
iespējams īstenot tehniskā un ekonomiskā ziņā un kuri nodrošinātu vajadzīgo elastīgumu, lai 
ņemtu vērā valstu un/vai reģionālās īpatnības.

Grozījums Nr. 493
Algirdas Saudargas

Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pēc paziņoto plānu novērtēšanas 
un apspriešanās ar Gāzes koordinācijas 
grupu izdara secinājumus par varbūtējām 
iespējām uzlabot piegādes drošību 
Kopienas līmenī un ziņo Eiropas 

Komisija pēc paziņoto plānu novērtēšanas 
un apspriešanās ar Gāzes koordinācijas 
grupu izdara secinājumus par varbūtējām 
iespējām uzlabot piegādes drošību 
Savienības līmenī un ziņo Eiropas 
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Parlamentam un Padomei par šīs regulas 
īstenošanu līdz […]. Vajadzības gadījumā 
ziņojumā iekļauj ieteikumus par šīs regulas 
uzlabojumiem.

Parlamentam un Padomei par šīs regulas 
īstenošanu līdz […]. Lai dalībvalstis, 
kurām nav pietiekami attīstīta 
infrastruktūra, varētu sasniegt N-
1 standartu, Komisija uzrauga tirgu 
savienojamības jomā panāktos 
sasniegumus un pēc apspriešanās ar 
Gāzes koordinācijas grupu ierosina 
vajadzīgos instrumentus, lai sekmētu 
tirgus attīstību. Vajadzības gadījumā 
ziņojumā iekļauj ieteikumus par šīs regulas 
uzlabojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 494
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

I PIELIKUMS — N-1 RĀDĪTĀJA APRĒĶINĀŠANA

1. N-1 rādītāja aprēķināšana

N-1 rādītājs raksturo gāzes infrastruktūras spēju piegādāt gāzi maksimālā pieprasījuma laikā
aprēķinātajā platībā, ja rodas traucējumi lielākajā infrastruktūrā.

„Aprēķinātā platība” ir ģeogrāfiska platība, kurai aprēķināta N-1 rādītāja piemērošana.

Lielākās infrastruktūras darbības traucējumu gadījumā visas pārējās pieejamās gāzes piegādes
infrastruktūras tehniskajai jaudai jābūt vismaz līdzvērtīgai aprēķinātās platības kopējam gāzes 
pieprasījumam sešdesmit dienu aukstākajā periodā, kad ir ārkārtīgi liels gāzes pieprasījums 
un ko statistiski novēro ik pēc divdesmit gadiem.

N-1 rādītājam (skatīt aprēķina formulu) jābūt vismaz vienādam ar 100 %.

                                     .IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout
N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, N-1 ≥ 100%

                                                                            .Dmax

Definīcijas, ko izmanto N-1 rādītāja aprēķināšanā.

Ar piegādi saistītās definīcijas
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IPm – importētās gāzes cauruļvadu maksimālā tehniskā jauda (miljonos m3 dienā) ir to 
gāzesvadu maksimālās tehniskās jaudas summa, pa kuriem piegādā gāzi aprēķinātajai 
platībai.

Pm – maksimālā ieguves jauda (miljonos m3 dienā) ir maksimālā iespējamā ieguves ātruma 
summa aprēķinātajā platībā no visām gāzes ieguves rūpniecības iekārtām, ņemot vērā 
kritiskos elementus, piemēram, gāzes atguvi;

Sm – daudzums (miljonos m3 dienā), kuru iespējams piegādāt krīzes gadījumā, ir visu 
uzglabāšanas sistēmu maksimālais atdeves ātrums aprēķinātajā platībā, ko ir iespējams 
saglabāt katrā no traucējumu perioda sešdesmit dienām. Šo ātrumu ir iespējams noteikt, 
kombinējot dažādu uzglabāšanas sistēmu atdeves ātrumus, ko izmanto sešdesmit dienu 
periodā.

LNGm – maksimālā sašķidrinātās dabasgāzes iekārtas jauda (miljonos m3 dienā) ir visu 
sašķidrinātās dabasgāzes termināļu maksimāli iespējamās jaudas summa attiecībā uz 
dabasgāzes sašķidrināšanu vai SDG importēšanu, izņemšanu, papildpakalpojumiem, 
uzglabāšanai uz laiku un regazifikācijai, ņemot vērā kritiskos elementus, piemēram, kuģu 
jaudu un uzglabāšanas jaudu un tehniskās iespējas palaist gāzi sistēmā, piegādājot gāzi 
aprēķinātajai platībai 60 dienu periodā.

Im – lielākās gāzes infrastruktūras jauda (miljonos m3 dienā), kas aprēķināto platību 
apgādā ar lielāko daļu gāzes.

Ja aprēķinātajā platībā pastāv iespējas pārvadīt gāzi no vairākiem gāzes vadiem vai 
ieplūdes punktiem un ja tā nav lielākā infrastruktūra (Ipm ≠ Im), skaitītājā jāatskaita arī 
pārējās aprēķinātās platības pārvades jauda.

Tout – izejošās plūsmas pārvades jauda (miljonos m3 dienā) ir atlikušās tehniskās jaudas 
summa saistībā ar gāzes pārvadi cauri aprēķinātajai platībai lielākās infrastruktūras 
darbības traucējumu gadījumā.

Pieprasījuma aprēķināšana

Dmax – ir iespējas apgādāt aprēķināto platību ar ikdienā vajadzīgo gāzes daudzumu, kas ir 
saistīts ar aukstāko dienu, kurā ir ārkārtīgi liels gāzes pieprasījums un ko statistiski novēro 
ik pēc divdesmit gadiem.

Grozījums

I PIELIKUMS — N-1 FORMULAS APRĒĶINĀŠANA

1. N-1 formulas definīcija
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N-1 formula raksturo gāzes infrastruktūras tehnisko jaudu1 apmierināt gāzes kopējo 
pieprasījumu aprēķinātajā platībā, ja rodas traucējumi lielākajā kopējā gāzes infrastruktūrā 
dienā, kad ir ārkārtīgi liels gāzes pieprasījums, ko statistiski novēro reizi divdesmit gados.

Gāzes infrastruktūra ietver ar aprēķināto platību savienotos dabasgāzes pārvades tīklus, kā 
arī ieguvi, sašķidrināto dabasgāzi un uzglabāšanas sistēmas.  

Lielākās kopējās gāzes infrastruktūras darbības traucējumu gadījumā visas pārējās pieejamās 
gāzes infrastruktūras tehniskajai jaudai2 jābūt vismaz līdzvērtīgai aprēķinātās platības 
kopējam ikdienas gāzes pieprasījumam dienā, kad ir ārkārtīgi liels gāzes pieprasījums un ko 
statistiski novēro ik pēc divdesmit gadiem.

N-1 formulas rezultātam (skatīt aprēķina formulu) jābūt vismaz vienādam ar 100 %.

2. N-1 formulas aprēķināšanas metode

  %1001,100%1 


 N
D

ILNGSPEPN
max

mmmmm

3. N-1 formulas parametru definīcijas. 

„Aprēķinātā platība” ir ģeogrāfiska platība, kurai aprēķināta N-1 formula. Aprēķinātā 
platība var būt valsts vai reģionāla mēroga platība. 

Ar pieprasījumu saistītās definīcijas

Dmax—kopējais ikdienas gāzes pieprasījums (miljonos m3 dienā) aprēķinātajā platībā 
dienā, kad ir ārkārtīgi liels gāzes pieprasījums, ko statistiski novēro reizi divdesmit gados. 

Ar piegādi saistītās definīcijas

EPm — ieplūdes punktu tehniskā jauda (miljonos m3 dienā) ir kopējā tehniskā jauda, 
tostarp reversīvā jauda, visos ieplūdes punktos, no kuriem gāzi var piegādāt aprēķinātajai 
platībai. 

Pm — maksimālā ieguves spēja (miljonos m3 dienā) ir visu gāzes ieguves rūpniecības 
iekārtu kopējā maksimālā ikdienas ieguves spēja ieplūdes punktos aprēķinātajā platībā.

Sm — daudzums (miljonos m3 dienā), kuru iespējams piegādāt krīzes gadījumā, ir visu 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas (EK) Nr. 1775/2005 

atcelšanu 2. panta 18. punktā „tehniskā jauda” ir maksimāli iespējamā konstantā jauda, ko pārvades sistēmas operators var piedāvāt tīkla lietotājiem, ņemot vērā sistēmas 

viengabalainību un pārvades tīkla vadīšanas prasības.
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uzglabāšanas sistēmu kopējā maksimālā ikdienas atdeves jauda aprēķinātajā platībā, ņemot 
vērā uzglabāšanas sistēmu attiecīgos raksturlielumus.

LNGm — maksimālā sašķidrinātās dabasgāzes iekārtas jauda (miljonos m3 dienā) ir visu 
sašķidrinātās dabasgāzes iekārtu kopējās maksimālās ikdienas tehniskās iespējas palaist 
gāzi sistēmā aprēķinātajā platībā, ņemot vērā kritiskos elementus, piemēram, sašķidrinātās 
dabasgāzes izņemšanu, papildpakalpojumus, uzglabāšanu uz laiku un regazifikāciju, kā arī 
tehniskās iespējas palaist gāzi sistēmā.

Im — tehniskā jauda lielākajā gāzes infrastruktūrā (miljonos m3 dienā) ar lielāko kopējo 
jaudu apgādāt aprēķināto platību.

Or. en

Grozījums Nr. 495
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. saraksts “Pasākumi piegādes jomā” (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi infrastruktūras jomā
• Pārvades un reversīvās plūsmas 
palielināšana
• Sašķidrinātās dabasgāzes terminālis 
(uzglabāšanas un regazifikācijas jaudas 
palielināšana)
• Pazemes gāzes krātuve (komerciālie un 
stratēģiskie aspekti)

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā regulas projektā piegādes drošība risināta, izmantojot divus dažādus standartus —
infrastruktūras standartu (N-1) un piegādes standartu. Lai panāktu piegādes drošību, 
piemēroti ir pasākumi infrastruktūras, piegādes un pieprasījuma jomā.
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Grozījums Nr. 496
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. saraksts “Pasākumi piegādes jomā” – 4. aizzīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

• Sašķidrinātās dabasgāzes termināla 
jauda un maksimālā palaišanas jauda

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā regulas projektā piegādes drošība risināta, izmantojot divus dažādus standartus —
infrastruktūras standartu (N-1) un piegādes standartu. Lai panāktu piegādes drošību, 
piemēroti ir pasākumi infrastruktūras, piegādes un pieprasījuma jomā.

Grozījums Nr. 497
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. saraksts “Pasākumi piegādes jomā” – 6. aizzīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

• Divvirzienu plūsma svītrots

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā regulas projektā piegādes drošība risināta, izmantojot divus dažādus standartus —
infrastruktūras standartu (N-1) un piegādes standartu. Lai panāktu piegādes drošību, 
piemēroti ir pasākumi infrastruktūras, piegādes un pieprasījuma jomā.
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Grozījums Nr. 498
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. saraksts “Pasākumi piegādes jomā”– 9. aizzīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

• Ieguldījumi infrastruktūrā svītrots

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā regulas projektā piegādes drošība risināta, izmantojot divus dažādus standartus —
infrastruktūras standartu (N-1) un piegādes standartu. Lai panāktu piegādes drošību, 
piemēroti ir pasākumi infrastruktūras, piegādes un pieprasījuma jomā.

Grozījums Nr. 499
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. saraksts “Pasākumi pieprasījuma jomā” – 2. aizzīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

• Kurināmā aizstāšanas iespēja –
alternatīva rezerves kurināmā izmantošana 
rūpnieciskajās un enerģijas ražošanas 
iekārtās

• Kurināmā aizstāšanas iespēja —
alternatīva rezerves kurināmā izmantošana 
rūpnieciskajās un enerģijas ražošanas 
iekārtās, neskarot spēkā esošos ES tiesību 
aktus par SEG emisiju

Or. en

Grozījums Nr. 500
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. saraksts “Pasākumi piegādes jomā” – 2. aizzīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

• Kurināmā aizstāšana piespiedu kārtā • Kurināmā aizstāšana piespiedu kārtā, 
neskarot spēkā esošos ES tiesību aktus 
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par SEG emisiju

Or. en


