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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par gāzes piegādes drošības 
aizsardzības pasākumiem un Direktīvas 2004/67/EK atcelšanu
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0363),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0097/2009),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Ekonomikas 
un monetārās komitejas, Ārlietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus 
(A7-0000/2009),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai 
aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Gāzes piegādes ceļu un avotu
dažādošana ir būtiski svarīga piegādes 
drošības uzlabošanai Kopienā un 
dalībvalstīs atsevišķi. Nākotnē piegādes 
drošība būs atkarīga no izmaiņām 
izmantotās enerģijas veidos, attīstības 
gaitas ieguves jomā Kopienā un trešās 
valstīs, kas apgādā Kopienu, 
ieguldījumiem uzglabāšanas sistēmās un 
piegādes ceļu un avotu dažādošanā
Kopienā un ārpus tās, tostarp sašķidrinātās 
dabasgāzes iekārtās. Šo iemeslu dēļ ir 
jāpieņem pasākumi, ar kuriem ilgtermiņa 
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tiek veicināta šāda dažādošana.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Par prioritāti vajadzētu kļūt jaunai 
pārrobežu infrastruktūras izveidei, kas 
nepieciešama, lai varētu sasniegt 
Prezidentūras 2007. gada marta 
secinājumos izvirzīto mērķi līdz 
2010. gadam par vismaz 10 % palielināt 
elektroenerģijas un gāzes 
starpsavienojumu jaudu.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) Svarīgi noslēgt iepriekšējus 
nolīgumus par līdzsvarošanu un piegādi 
starp savienotajām sistēmām, lai ārkārtas 
gadījumos tiktu nodrošināta pieejamo 
starpsavienojumu optimāla izmantošana.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Jādefinē pietiekami saskaņoti piegādes 
drošības standarti, kuri attiecas vismaz uz 
2009. gada janvāra situāciju, ņemot vērā 
atšķirības dalībvalstīs un neradot 
nepamatotu un nesamērīgu slogu 
dabasgāzes uzņēmumiem, tostarp jauniem 
tirgus dalībniekiem un maziem 
uzņēmumiem.

(16) Jādefinē pietiekami saskaņoti piegādes 
drošības standarti, kuri attiecas vismaz uz 
2009. gada janvāra situāciju, ņemot vērā 
atšķirības dalībvalstīs un neradot 
nepamatotu un nesamērīgu slogu 
dabasgāzes uzņēmumiem, tostarp jauniem 
tirgus dalībniekiem, maziem uzņēmumiem 
un tiešajiem lietotājiem.

Or. en

Pamatojums

Lielajiem tiešajiem lietotājiem ar savām pārslēgšanās iespējām ir lielas iespējas līdzdarboties 
ārkārtas situāciju atrisināšanā. Slogam uz šādiem potenciāliem situācijas risinātājiem 
nevajadzētu būt vienlīdz lielam.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Piegādes drošības aspekti ieguldījumu 
ilgtermiņa plānošanā saistībā ar pārrobežu 
iespējām un citu infrastruktūru, kas 
nodrošina sistēmas spēju garantēt piegādes 
drošību ilgtermiņā un atbilst pamatotām 
prasībām, ir izskatīti Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā .../…/EK [par 
kopīgiem noteikumiem attiecībā uz 
dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 
2003/55/EK atcelšanu]. Piegādes drošības 
standartu ievērošanai var būt vajadzīgs 
pārejas periods, lai ļautu veikt vajadzīgos 
ieguldījumus. Tīkla attīstības desmit gadu 
plāns, ko izstrādāja ENTSO-G un 
uzraudzīja ACER, ir galvenais instruments 
Kopienas mērogā vajadzīgo ieguldījumu 

(20) Piegādes drošības aspekti ieguldījumu 
ilgtermiņa plānošanā saistībā ar pārrobežu 
iespējām un citu infrastruktūru, kas 
nodrošina sistēmas spēju garantēt piegādes 
drošību ilgtermiņā un atbilst pamatotām 
prasībām, ir izskatīti Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 13. jūlija 
Direktīvā 2009/73/EK par kopīgiem 
noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes 
iekšējo tirgu. Piegādes drošības standartu 
ievērošanai var būt vajadzīgs pārejas 
periods, lai ļautu veikt vajadzīgos 
ieguldījumus. Tīkla attīstības desmit gadu 
plāns, ko izstrādāja ENTSO-G un 
uzraudzīja ACER, ir galvenais instruments 
Kopienas mērogā vajadzīgo ieguldījumu 
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identificēšanai. identificēšanai, lai izpildītu šajā regulā 
iekļautās infrastruktūras prasības un 
veiktu riska novērtējumu Kopienas līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Normālos apstākļos ar ražotājvalstīm sadarbojas uzņēmumi, un dalībvalstis uzrauga šo 
sadarbību. Komisija savas pilnvaras var īstenot tikai Eiropas Savienībā. Attiecībā uz gāzes 
ražotājvalstīm ārpus ES Komisijai jāpieprasa nosūtīt darba grupu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

piegādes drošības aizsardzībai, lai 
garantētu pareizu un nepārtrauktu iekšējā 
gāzes tirgus darbību, paredzot pienākumu 
skaidru definīciju un noteikšanu un rīcības
saskaņošanu dabasgāzes uzņēmumu,
dalībvalstu un Kopienas mērogā attiecībā 
uz preventīviem pasākumiem un 
reaģēšanas pasākumiem saistībā ar 
konkrētiem piegādes traucējumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
2. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā izmanto Direktīvas 
2009/xxx/EK („Gāzes direktīva”) un 
Regulas 2009/xxx/EK („Aģentūras regula”) 
definīcijas.

Šajā regulā izmanto Direktīvas 2009/97/EK
(„Gāzes direktīva”), Regulas (EK) 
Nr. 715/2009 („Gāzes regula”) un Regulas 
(EK) Nr. 713/2009 („Aģentūras regula”) 
definīcijas.

Or. en

Pamatojums

Lai saglabātu viendabību un skaidras definīcijas, jāatsaucas arī uz iekšējā enerģētikas tirgus 
3. paketes gāzes regulu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts izraugās kompetento 
iestādi, kas ir atbildīga par šajā regulā 
paredzēto gāzes piegādes drošības 
pasākumu īstenošanu. Šie pasākumi ietver 
riska novērtēšanu, ko veic ik pēc diviem 
gadiem, preventīvas rīcības plānu un 

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

preventīvas rīcības plānu un ārkārtas 
rīcības plānu izveidi un nepārtrauktu gāzes 
piegādes drošības uzraudzību valsts 
mērogā. Kompetentās iestādes savstarpēji 
sadarbojas, lai nepieļautu piegādes 
traucējumus un mazinātu kaitējumus 
piegādes traucējumu gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Lai būtu uzticība dalībvalsts kompetentajai iestādei un jebkādiem priekšlikumiem, ko tā 
ierosina, ir ārkārtīgi svarīgi, lai tā varētu brīvi darboties bez politiskas iejaukšanās.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Komisija ar 10. pantā minēto Gāzes 
koordinācijas grupas starpniecību Kopienas 
mērogā saskaņo kompetento iestāžu 
darbības, jo īpaši Kopienas mēroga 
ārkārtas situācijā, kā arī 2. punktā minēto 
pasākumu novērtēšanai.

Or. en

Pamatojums

Tā kā Gāzes koordinācijas grupa būs iesaistīta ārkārtas situāciju risināšanā, tai jāiesaistās 
arī preventīvajā posmā.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Ilgtermiņa piegādes drošības pasākumi
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Ne vēlāk kā gadu pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisija nāk klajā ar ziņojumu, 
kurā iekļauti ierosinātie regulācijas 
pasākumi, kurus varētu īstenot, lai 
Kopienas līmenī dažādotu gāzes 
ģeogrāfiskās izcelsmes avotus un piegādes 
ceļus ES.  Ziņojumā jo īpaši jāiekļauj 
sašķidrinātās dabasgāzes plūsmas iekārtu 
novērtējums.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams turpināt izstrādāt Kopienas līmeņa ilgtermiņa gāzes piegādes drošības 
stratēģiju.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Plānu izstrādei vajadzīga nopietna koordinācija, īpaši tas sakāms par dalībvalstīm vai 
reģioniem, kuriem ir daudz kaimiņos esošas dalībvalstu. Ja plānu izstrādei atvēlēts tikai viens 
gads, nav iespējamas apspriedes un efektīva koordinācija ar kaimiņos esošajām valstīm vai 
reģioniem.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai pienācīgi atrisinātu krīzi, jāstiprina Gāzes koordinācijas grupas loma.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa, ACER un ENTSO-G ir ārkārtīgi svarīgi reģionālās sadarbības 
jomu identificēšanā, tādēļ tie pilnībā jāiesaista šajā procesā.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Tā kā ir definēta Kopienas ārkārtas situācija, ir jābūt Kopienas plānam.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Tā kā ir definēta Kopienas ārkārtas situācija, ir jābūt Kopienas plānam. Jāizstrādā arī 
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noteikumi gadījumiem, kad tiek veidoti reģionālie plāni.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Trīs gadi, lai sasniegtu 6. panta 1. punktā minētos standartus, neatbilst jaunas infrastruktūras 
izveides grafikiem. Jo īpaši nav ņemts vērā administratīvo procedūru ilgums, kuru dēļ jaunas 
gāzes piegādes infrastruktūras izveidei vajadzīgi 5 līdz 6 gadi.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

7. pantā minēto piegādes standartu. Ja ir 
vajadzīgas papildu investīcijas tālākiem 
piegādes sistēmas posmiem, uz šīm 
investīcijām attiecas 7. punkts.

Kompetentās iestādes nodrošina, ka 
starpsavienojumu novērtējums tiek 
regulāri pārskatīts, ja mainās apstākļi, 
īpaši atjauninot dalībvalstu preventīvo 
rīcības plānu.

Or. en

Pamatojums

Divu gadu grafiku, lai nodrošinātu pastāvīgu fizisko jaudu gāzes pārvadīšanai abos virzienos 
visos starpsavienojumos, var izpildīt tikai tad, ja infrastruktūrā tiek veiktas tikai nelielas 
izmaiņas. Ja ir nepieciešams veikt lielas izmaiņas, piemēram, pievienot kompresijas vienību, 
jaunas infrastruktūras izveidošanai atvēlētajā grafikā nav iespējams iekļauties.  Šajā pantā 
vajadzētu ņemt vērā investīcijas, kas nepieciešamas tālākos pārvades sistēmas posmos. 
Pēdējais teikums ir lieks.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Jāizveido stimuli, lai veicinātu tādas investīcijas infrastruktūrā, kurām ir ar apgādes drošību 
saistīta pievienotā vērtība. Komisijas priekšlikumā nav konkretizēts, kā notiks izmaksu 
proporcionālā dalīšana gadījumos, kad investīcijas tiek veiktas citas dalībvalsts (vai 
dalībvalstu) labā.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Kompetentā iestāde veic piemērotus
pasākumus, lai nodrošinātu gāzes piegādi 
aizsargātajiem patērētājiem sešdesmit 
dienu periodā, kā arī ārkārtas stāvokļa 
gadījumā atbilstīgi 9. panta 2. punktam.
Pēc sešdesmit dienām vai tad, ja apstākļi 
ir smagāki nekā 1. pantā minētie,
kompetentā iestāde, cik vien tas iespējams 
un cik ilgi iespējams, cenšas saglabāt 
piegādi aizsargātajiem patērētājiem, cik ilgi 
vien vajadzīgs.

Or. en

Pamatojums

Regulas priekšlikumā ņemts vērā tikai viens scenārijs. Tajā jāņem vērā, ka pamatscenārijs 
var ievērojami atšķirties ar situācijas nopietnību vai ilgumu; tādēļ jābūt līdzsvaram, lai 
kompetentās iestādes varētu pārvarēt cita veida krīzi, atzīstot, ka var būt arī ierobežojumi.
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ņemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reģionālos apstākļus; 

b) ņemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reģionālos apstākļus, tostarp gāzes 
izmantošanu elektroenerģijas un 
centralizētās apkures nodrošināšanā 
aizsargātajiem patērētājiem;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) tajā ir identificēta to pasākumu 
lietderība, kas nav balstīti uz tirgus 
principiem (III pielikums) un kas paredzēti 

(7) pamatojoties uz pārredzamu izmaksu 
un ieguvumu analīzi, tajā ir identificēta to 
pasākumu lietderība un salīdzinošā 
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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;

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 
drošības nodrošināšanai izmanto tikai tad, 
ja nav citu iespēju;

Or. en

Pamatojums

Skaidri jānosaka, ka ārpustirgus pasākumus vajadzētu izmantot tikai tad, ja citu iespēju nav.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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) izveidots saraksts, kurā ir uzskaitītas 
iepriekšēji noteiktas darbības gāzes 
piegādes nodrošināšanai ārkārtas situācijā.
Šādas darbības var būt pārrobežu nolīgumi 
starp dalībvalstīm un/vai dabasgāzes 
uzņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

No Komisijas priekšlikuma var saprast, ka kompensācijas mehānismus vajadzētu piemērot 
tikai tādām gāzes izmaksām, kas nav piegādāta patērētājiem ārkārtas pasākumu dēļ. Šādā 
situācijā kompetentajai iestādei saskaņā ar 12. pantu jau būs iesniegti komerciāli līgumi, 
tādēļ nav nekādas vajadzības tos atsevišķi uzskaitīt sarakstā.
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Grozījums Nr. 25

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

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; šajā līmenī tirgus var 
atrisināt problēmu bez kompetentās 
iestādes iejaukšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 26

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

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 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, 
un atbilstīgi ārkārtas plānam ir jāiejaucas 
kompetentajai iestādei.
Pat ārkārtas situācijās priekšroka jādod 
tirgus instrumentiem (valstu, reģionālā 
vai kopienu līmenī), lai tie mazina piegāžu 
pārtraukšanas sekas.

Or. en



PE430.654v01-00 20/32 PR\795949LV.doc

LV

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ārkārtas plānā jānosaka arī tie 
pasākumi un rīcība, kas jāīsteno ārkārtas 
situācijā, lai mazinātu gāzes piegādes 
pārtraukšanas ietekmi uz elektroenerģijas 
un centralizētās apkures nodrošināšanu 
aizsargātajiem patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Vairākās dalībvalstīs gāze ir galvenā izejviela elektroenerģijas un arī siltuma ražošanā, ko 
piegādā aizsargātiem patērētājiem. Jācenšas nodrošināt, lai gāzes krīzes gadījumā 
aizsargātie patērētāji neciestu no elektroenerģijas piegādes pārtraukšanas.

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ārkārtas plānu atjaunina ik pēc 
diviem gadiem.

Or. en

Pamatojums

Riska novērtējums jāveic ik pēc diviem gadiem, attiecīgi atjauninot arī preventīvās rīcības 
plānu. Ar šo grozījumu attiecīgā prasība tiek attiecināta arī uz ārkārtas plānu.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var izsludināt Kopienas 1. Komisija izsludina Kopienas mēroga 
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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.

ārkārtas stāvokli, ja vairāk nekā viena
kompetentā iestāde saskaņā ar 9. panta 
6. punktu ir pasludinājusi ārkārtas 
stāvokli vai ja Kopiena zaudē vairāk nekā 
10 % no ikdienas gāzes importa no trešām 
valstīm atbilstīgi ENTSO-G aplēsēm. Pēc 
kompetentās iestādes pieprasījuma tā var 
izsludināt Kopienas mēroga ārkārtas 
stāvokli attiecībā uz īpaši skartiem 
ģeogrāfiskajiem reģioniem, kurā ietilpst 
vairākas dalībvalstis.

Or. en

Pamatojums

Lai atrisinātu piegādes krīzi, bieži vien efektīvāka ir krīzes pārvarēšana valsts vai reģionālā 
līmenī. Šie limiti ne vienmēr pilnībā atspoguļo iespējamo reģionālo krīzi, jo nav pārsniegti 
10 % no ES līmeņa, kad būtu jāiejaucas arī Kopienai.

Grozījums Nr. 30

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 
Kopienas mēroga ārkārtas stāvokli. Veicot 
savus pienākumus, Komisija un Gāzes 
koordinācijas grupa ņem vērā: 
(a) pasākumus, ko gāzes nozare veikusi kā 
pirmo reakciju uz vispārēju piegāžu 
pārtraukšanu;
(b) pasākumus, ko veikušas dalībvalstis, 
piemēram, pasākumus, kas ietverti 
preventīvajos un ārkārtas plānos.

Or. en

Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupas sasaukšanai nevajadzētu būt izvēles pasākumam. Kopienas 
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ārkārtas situācijā Komisijai tā jāsasauc, lai varētu rīkoties ātri.

Grozījums Nr. 31

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 ar Gāzes koordinācijas 
grupas starpniecību 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 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

Gāzes koordinācijas grupas sasaukšanai nevajadzētu būt izvēles pasākumam. Kopienas 
ārkārtas situācijā Komisijai tā jāsasauc, lai varētu rīkoties ātri. Krīzes koordinācijas grupa 
regulāri sniedz informāciju Gāzes koordinācijas grupai.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Komisija uzskata, ka Kopienas 
mēroga ārkārtas stāvokļa gadījumā 

4. Ja Komisija uzskata, ka Kopienas 
mēroga ārkārtas stāvokļa gadījumā 
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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.

kompetentās iestādes vai dabasgāzes 
uzņēmumu veiktie pasākumi ir nepiemēroti 
ārkārtas stāvokļa risināšanai vai ka tie 
nopietni apdraud situāciju citā dalībvalstī, 
Komisija informē kompetento iestādi vai 
dabasgāzes uzņēmumu par iemesliem, 
kādēļ tā uzskata, ka attiecīgajai iestādei 
vajadzētu 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 šī paziņojuma
attiecīgā kompetentā iestāde maina 
pasākumus un paziņo par to Komisijai vai 
nosūta pienācīgi pamatotu atbildi, kurā 
paskaidrots, kādēļ attiecīgā darbība ir 
pamatota, pilnībā ņemot vērā komerciālo 
ietekmi uz dabasgāzes uzņēmumiem un 
norādot, kādi kompensācijas mehānismi 
ir pieejami. 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. 

Ja trīs dienu laikā Komisija izlemj negrozīt 
vai neatsaukt prasību, tā informē 
kompetento iestādi par to, kāpēc tā 
uzskata, ka pamatojums nav pietiekams.
Tādā gadījumā kompetentā iestāde bez 
kavēšanās izpilda Komisijas prasību.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma formulējums ir pārāk kategorisks un neliek Komisijai pamatot, kādēļ 
tā noraidījusi kompetentās iestādes iesniegtos argumentus. Arī Komisijai ir jāpamato savi 
lēmumi.

Grozījums Nr. 33

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. Kompetentā iestāde vai dabasgāzes
uzņēmumi, neskarot to tiesību aktos 
noteiktos pienākumus attiecībā uz 
veselību, drošību un vides jautājumiem,
neievieš pasākumus, kas kādā brīdi varētu 
ierobežot gāzes plūsmu iekšējā tirgū.
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Or. en

Pamatojums

Uzņēmumiem ir jāievēro daudzi tiesību aktos iekļauti noteikumi attiecībā uz iepriekš 
minētajām jomām. Jauniem noteikumiem nevajadzētu būt tiem pretrunā.

Grozījums Nr. 34

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

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka piekļuve tiek nodrošināta, balstoties uz noslēgtajiem komerciālajiem līgumiem, 
lai aizsargātu šos līgumus.

Grozījums Nr. 35

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. 

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 arī kompetentās 
iestādes, ACER, ENTSO-G pārstāvji un 
attiecīgo nozari un attiecīgos patērētājus 
pārstāvošas organizācijas. Komisija 
pieņem lēmumu par grupas sastāvu, 
nodrošinot Komisijas pārstāvniecību, un 
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Grupa pieņem savu reglamentu. vada grupas sanāksmes. Grupa pieņem 
savu reglamentu.

Or. en

Pamatojums

Atbilst pārējam Komisijas priekšlikuma tekstam.

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) plānu īstenošanu; (g) plānu īstenošana un pārskatīšana;

Or. en

Pamatojums

Gāzes koordinācijas grupa ir lielisks forums, kurā var pārskatīt plānus, lai ņemtu vērā citu 
dalībvalstu labas prakses piemērus un pārbaudītu, vai ir iespējams novērst neatbilstības ES 
līmenī.

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Gāzes koordinācijas grupa sniedz savu 
ieguldījumu reģionu noteikšanā, lai būtu 
iespējams efektīvāk īstenot pasākumus, ar 
kuriem nodrošina gāzes piegādi. 
To darot, tā ņem vērā: 
(a) riska novērtējumā iegūtos rezultātus; 
(b) esošās un plānotās infrastruktūras un 
piegādes ceļu atrašanās vietu;
(c) pastāvošās vai dalībvalstu starpā 
veidotās solidaritātes saiknes.
Lai panāktu solidaritāti reģionālā līmenī, 
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Gāzes koordinācijas grupa izveido īpašas 
apakšgrupas, kas risina reģionālā līmeņa 
gāzes piegādes drošības jautājumus.

Or. en

Pamatojums

Atbilst iepriekšējam grozījumam par reģionu noteikšanu reģionālo plānu vajadzībām.

Grozījums Nr. 38

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 ieguves 
sistēmu ar tīklu, uzglabāšanas sistēmu, 
sašķidrinātās dabasgāzes plūsmu miljonos 
m3 stundā;

Or. en

Pamatojums

Stundas plūsma jāizsaka nevis vienībās dienā, bet vienībās stundā.

Grozījums Nr. 39

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 Komisijai paziņo šādu informāciju 
par līgumiem, kurus dabasgāzes 
uzņēmumi savā teritorijā ir noslēguši ar 
piegādātājiem no trešām valstīm:

Or. en
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Pamatojums

Lai ārkārtas situācijā veiktu piemērotus pasākumus, visām attiecīgajām iestādēm gan valsts, 
gan kopienas līmenī vajadzētu būt pieejamiem visiem nepieciešamajiem datiem. Tomēr 
komerciāli ar komerciāli jutīgu informāciju jāapietas ārkārtīgi uzmanīgi, jo jebkuras šādas 
informācijas noplūdes gadījumā var rasties nopietnas problēmas gāzes uzņēmumiem gan 
Eiropas Savienībā, gan ārpus tās.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts – b apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai ārkārtas situācijā veiktu piemērotus pasākumus, visām attiecīgajām iestādēm gan valsts, 
gan kopienas līmenī vajadzētu būt pieejamiem visiem nepieciešamajiem datiem. Tomēr ar 
komerciāli jutīgu informāciju jāapietas ārkārtīgi uzmanīgi, jo jebkuras šādas informācijas 
noplūdes gadījumā var rasties nopietnas problēmas gāzes uzņēmumiem gan Eiropas 
Savienībā, gan ārpus tās.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. saraksts "Pieprasījuma puse" – 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 (šajā gadījumā papildu SEG 
emisijām, kas rodas sakarā ar obligātu 
pāreju uz alternatīvu kurināmo, 
nepiemēro emisiju kvotu tirdzniecības 
sistēmu)
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Or. en

Pamatojums

Ražotāju piespiedu pāreju uz alternatīvu kurināmo, kā rezultātā tiek izmantoti enerģijas avoti 
ar lielākām emisijām, neiekļauj emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. saraksts "Pieprasījuma puse" – 3. aizzīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- Lielāka efektivitāte svītrots

Or. en

Pamatojums

Energoefektivitāte ir ilgtermiņa politikas mērķis, kas nav saistīts ar tūlītēju reaģēšanu uz 
krīzi.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. saraksts "Pieprasījuma puse" – 4. aizzīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- Atjaunojamas enerģijas avotu plašāka 
izmantošana

- No alternatīviem enerģijas avotiem, kas 
nav gāze, ražotas elektroenerģijas plašāka 
izmantošana 

Or. en

Pamatojums

Atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana ir ilgtermiņa politikas mērķis, kas nav saistīts ar 
tūlītēju reaģēšanu uz krīzi.
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PASKAIDROJUMS

I. Ievads

Vesels Eiropas politisko pasākumu kopums, kas galvenokārt izriet no 2007. gada janvāra 
paziņojuma „Enerģētikas politika Eiropai”1, ir reakcija uz energoapgādes drošības 
problēmām. Gāzes nozarē bez Direktīvas 2004/67/EK šī mērķa izpildi netieši veicina 
tiesiskais regulējums, kas attiecas uz infrastruktūru un starpsavienojumiem un sastāv no i) 
pamatnostādnēm par Eiropas energotīkliem (TEN-E projekti)2, ii) tā saucamo 3. enerģētikas 
paketi par elektroenerģijas un gāzes iekšējo tirgu, ko pieņēma 2009. gada jūnijā. Tiesību akti, 
kas pieņemti gāzes tirgus integrēšanai, nosakot noteikumus par trešo pušu piekļuvi gāzes 
krātuvēm un sašķidrinātas dabas gāzes iekārtām un pārredzamību attiecībā uz gāzes 
rezervēm3, palīdzēs uzlabot energodrošību. Parlaments tāpat uzskata, ka tiesību aktu paketes4

svarīgākie punkti ir reģionālās solidaritātes veicināšana, gāzes starpsavienojumu izveide 
saskaņā ar tīkla attīstības plānu 10 gadiem, kā arī nosacījumu par piekļuvi tīkliem nopietna 
saskaņošana, izmantojot piegādes sistēmu operatoru sadarbību.

Energoapgādes drošības starptautiskie aspekti tika risināti arī rezolūcijās5, uzsverot 
nepieciešamību turpināt kopīgas Eiropas enerģētikas stratēģijas izveidi, kura aptvertu 
ražotājus, piegādātājus un patērētājus, lai būtu iespējama vienota nostāja un varētu izveidot 
pārredzamu un ilgtspējīgu enerģētikas sistēmu, kas veicina energoapgādes reģionālo 
daudzveidību. Parlaments aktīvi aicināja izstrādāt „ES energoapgādes drošības un 
solidaritātes rīcības plānu”, kā arī pārskatīt mehānismus reaģēšanai uz krīzi.

Šajā sakarībā referents atzinīgi vērtē regulas par gāzes piegādes drošību, ar kuru atceļ 
Direktīvu 2004/67/EK priekšlikumu, jo tā ir tiesību akts, kas patiesi dod atbildes uz 
problēmām, ar kurām saskaras Eiropas Savienība. Tās kļuva skaidras pagājušajā ziemā, kad 
radās gāzes krīze starp Krieviju un Ukrainu, no kuras smagi cieta miljoni Eiropas iedzīvotāju 
un mūsu tautsaimniecība. Šajā ziņā Eiropas Parlaments iepriekš minētajās rezolūcijās aicināja 
pieņemt šādu iniciatīvu, un referents ir pārliecināts, ka deputāti tuvāko mēnešu laikā sniegs 
vērā ņemamu ieguldījumu.

Referents ir pilnīgi pārliecināts, ka šādas regulas piemērošana pilnībā un bez kavēšanās kopā 
ar citiem tiesību aktiem par enerģētikas iekšējo tirgu var ievērojami samazināt ES 
neaizsargātību attiecībā uz ārējo piegāžu pārtraukumiem, kā arī nostiprināt Eiropas gāzes 
uzņēmumu vadošo lomu pasaulē un Eiropas Savienības kā pasaulē stratēģiski svarīga partnera 
ģeopolitisko pozīciju. 

                                               
1 COM(2007)001
2 Lēmums 1364/2006, OV L 262, 22.09.2009., 1.-23. lpp.
3 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un 
par Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu, OV L 211, 14.08.2009., 94. lpp., OV L 211, 14.08.2009., 36. lpp.
4 Regula (EK) Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu, OV L 211, 14.08.2009., 36. lpp.
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II. Galvenie referenta argumenti

1. Ziņojuma projektā skartie jautājumi

Referents uzskata, ka vairākus regulas priekšlikuma punktus vajadzētu uzlabot, tādēļ ir 
ierosinājis dažus grozījumus šādās jomās:

a. Uzņēmumu loma

Lai gan apsvērumos un ietekmes novērtējumos skaidri norādīts, ka ir trīs krīzes pārvarēšanas 
līmeņi (1.  tirgus; 2.  dalībvalstis; 3. Kopiena), tiesību aktu tekstā ir pazudusi uzņēmumu 
loma, tādēļ vairākās vietās tekstā tā jāizceļ, īpaši attiecībā uz Gāzes koordinācijas lomu, kā arī 
pantā par trim trauksmes līmeņiem.

b. Divvirzienu plūsma

Pašreizējā teksta formulējumā ierosināts aprīkot starpsavienojumus ar divvirziena plūsmas 
jaudu. Referents uzskata, ka šis noteikums ir pārāk stings gan attiecībā uz izmaksām, gan 
piegādes drošību. Piemēram, nav vajadzības pēc divvirzienu plūsmas jaudas 
starpsavienojumos, kas apgādā valstis. Kompetentajai iestādei dalībvalsts līmenī un Gāzes 
koordinācijas grupai ES līmenī vajadzētu noteikt, kuros starpsavienojumos divvirzienu 
plūsmas jauda ir rentabla un dod pievienoto vērtību piegādes drošībai krīzes laikā. 

c. Preventīvie un ārkārtas plāni

Referents uzskata, ka tāpat kā dalībvalstīm arī Komisijai vajadzētu izstrādāt ES līmeņa 
preventīvos un ārkārtas plānus, lai labāk pārvarētu apstākļus, kuros pasludināta Kopienas 
ārkārtas situācija.

d. Kopienas ārkārtas stāvoklis

Pašreizējā formulējumā paredzēts, ka gadījumā, ja par 10 % samazinās piegāžu imports, 
automātiski tiek pasludināta Kopienas ārkārtas situācija. Tomēr referents uzskata, ka šis limits 
neaptver daudzus scenārijus, kad kādā dalībvalstī var būt 100 % piegādes pārtraukums, taču 
ES līmenī 10 % nav sasniegti. Šī iemesla dēļ referents ir pastiprinājis šī panta noteikumus par 
iespēju izsludināt Kopienas ārkārtas situāciju kādā noteiktā ģeogrāfiskā reģionā. Tādā 
gadījumā jābūt kādam Kopienas solidaritātes mehānismam, kas tiek īstenots reģionālā līmenī. 

e. Izmaksu dalīšana, ja tiek investēts jaunā starpvalstu infrastruktūrā

Vairums deputātu ir pauduši bažas par infrastruktūras izveides vai modernizācijas izmaksām. 
Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo šīs regulas īstenošana daudzās situācijās būs saistīta ar to, ka kādai 
dalībvalstij jāveido infrastruktūras citu dalībvalstu labā. Trešajā enerģētikas iekšējā tirgus 
paketē jau ir paredzēti mehānismi specifiskiem ar pārrobežu starpsavienojumiem saistītiem 
jautājumiem. Šajā sakarībā referents uzskata, ka šos mehānismus varētu izmantot arī cita 
veida infrastruktūrai, piemēram, divvirziena jaudas starpsavienojumiem. Referents īpaši 
iekļāvis atsauci uz proporcionalitātes principu, dalot izmaksas, kas radušās sakarā ar piegādes 
drošību.
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f. Ārpustirgus pasākumi

Referents vairākkārt paudis vēlmi paredzēt skaidrākas robežas dalībvalstu iespējām iejaukties 
tirgus darbībā. Lai gan referents atzīst, ka šos pasākumus drīkst piemērot tikai ārkārtas 
gadījumos, ja tos piemēro kompetentās iestādes, var rasties īslaicīgi vai vidēja termiņa tirgus 
darbības traucējumi. Tādēļ referents attiecīgajās teksta daļās uzsver, ka ārpustirgus 
mehānismus vajadzētu lietot tikai tad, ja citu iespēju nav. 

g. Informācijas apmaiņa

Referents cieši turas pie principa — lai ārkārtas situācijā veiktu piemērotus pasākumus, visām
attiecīgajām iestādēm gan valsts, gan Kopienas līmenī vajadzētu būt pieejamiem visiem 
nepieciešamajiem datiem. Tomēr ar komerciāli jutīgu informāciju jāapietas ārkārtīgi 
uzmanīgi, jo jebkuras šādas informācijas noplūdes gadījumā var rasties nopietnas problēmas 
gāzes uzņēmumiem gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Šī iemesla dēļ referents ierosina 
apkopot šos datus centralizēti valsts līmenī, lai kompetentā iestāde varētu tos nosūtīt 
Komisijai kopsavilkuma veidā. 

h. Elektroenerģijas nozares loma

Referents atzīst, ka tajās valstīs, kurās mājsaimniecībām piegādāto elektroenerģiju ražo 
galvenokārt no gāzes, jāveic konkrēti pasākumi, lai nodrošinātu, ka krīzes laikā aizsargātie 
patērētāji necieš no elektroenerģijas piegādes pārtraukuma. Šī iemesla dēļ referents iekļāvis 
riska novērtēšanas un ārkārtas plānu izstrādes elementu.

i. Citi jautājumi

Referents ierosina jaunu pantu par ilgtermiņa gāzes piegādes drošības pasākumiem, saskaņā 
ar kuru Komisijai ir jāizstrādā ziņojums par iespējamajiem veidiem, kā Kopienas līmenī 
dažādot ģeogrāfisko izcelsmi un piegādes ceļus Eiropas Savienībai, kā arī pilnībā jānovērtē 
sašķidrinātas dabasgāzes iekārtu loma. Konkretizētas tās teksta daļas, kurās ir runa par to, cik 
svarīgi palielināt starpsavienojumu jaudu starp dalībvalstīm.

Referents uzskata, ka pašreizējā tekstā paredzēti preventīvie pasākumi tikai atsevišķiem 
scenārijiem un ka tekstam būtu jābūt tādam, kas ļauj rīkoties elastīgāk, ja krīzes ilgums vai 
intensitāte atšķiras.

2. Jautājumi, kas šajā procedūras stadijā ziņojuma projektā nav iekļauti

Referents nolēma ar nolūku neiekļaut ziņojuma projektā divus īpašus jautājumus, jo, pēc viņa 
domām, to sarežģītības dēļ tie detalizēti jāapspriež ar deputātiem. Tomēr referents vēlas 
paskaidrot, ko attiecībā uz šiem jautājumiem viņš vēlas panākt teksta gala versijā.

a. „Aizsargāto patērētāju” definīcija

Pašreizējā tekstā definīcija ir pārāk neskaidra un šaura. Neskaidra tādēļ, ka iespēja iekļaut šajā 
kategorijā gāzes tīklam pieslēgtos MVU nozīmē ļaut iekļaut šajā kategorijā nozares, ko krīzes 
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laikā nevajadzētu uzskatīt par būtiski svarīgām. Pārāk šaura tādēļ, ka tajā kā iespējamie 
izņēmumi minētas tikai skolas un slimnīcas, bet nav nosaukti citi dienesti, piemēram, 
ugunsdzēsēju stacijas. Referents uzskata, ka tā kā definīcija ir ārkārtīgi svarīga, lai noteiktu 
7. pantā paredzētos piegādes līmeņa standartus, tekstam jābūt tādam, lai dalībvalstīm būtu 
iespējams pielāgot to saviem apstākļiem ar skaidri noteiktiem kritērijiem. Šī iemesla dēļ 
referents uzskata, ka gala tekstam, par kuru vienojas Parlaments, obligāti jābūt tādam, kas, cik 
vien iespējams, neierobežo iespēju iekļaut šajā kategorijā atsevišķas nozares vai operatorus, 
lai nodrošinātu, piemēram, valsts drošību vai sabiedrības veselības aizsardzību. Ja mēs 
izveidosim ierobežotu nozaru sarakstu, mēs riskējam neiekļaut tajā svarīgas nozares, tādēļ 
piemērotāks būtu skaidri definētu kritēriju saraksts.

b. Infrastruktūras standarts (N-1)

Referents uzskata, ka šis ļoti tehniskais jautājums vēl ir neskaidrs. Daudzas iesaistītās puses 
no ļoti dažādām jomām ir paudušas nopietnas bažas par to, cik efektīvs būs N-1 standarts, ja 
tas būs tāds, kāds paredzēts Komisijas tekstā. Tā kā tas ir viens no svarīgākajiem šīs regulas 
mehānismiem, referents vēlas vairāk laika tā izpētei, lai varētu iesniegt pamatotu 
priekšlikumu grozījumu veidā, kas N-1 standartu padarītu tik uzticamu, cik vien iespējams.

Referents uzskata, ka N-1 standartam būtu jābūt vienam no šīs regulas galvenajiem 
subsidiaritātes elementiem, lai būtu iespējams atspoguļot visu dalībvalstu apstākļus. Pastāv 
iespēja, ka kādai dalībvalstij nav pārāk labs „N-1 rādītājs”, taču gāzes piegādes pārtraukumam 
nebūtu liela ietekme uz tās enerģijas tirgu vai enerģijas veidiem, jo tā nav pārāk atkarīga no 
gāzes. Dalībvalstīm jādod iespēja izlemt, kā tās risinās gāzes piegādes krīzi — vai tās 
palielinās gāzes infrastruktūru vai arī turpinās veidot enerģijas ražošanu no izejvielām, kas 
sastopamas uz vietas. Tie ir tikai divi piemēri iespējamajiem risinājumiem. Referents pilnībā 
atbalsta standartu izveidi, taču uzskata, ka dalībvalstīm vajadzēs vairāk laika, lai izpētītu šī 
svarīgā regulas aspekta detaļas.


