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1. PROBLĒMAS IZKLĀSTS 

Komisija 2. stratēģiskajā enerģētikas pārskatā izklāstīja ES energoapgādes drošības 
koncepciju, tostarp ES Energoapgādes drošības un solidaritātes rīcības plānu1, kurš 
aptver piecus punktus. Šo koncepciju un rīcības plānu vienprātīgi atbalstīja Padome, 
Parlaments un Eiropadome2, kā arī ieinteresētās aprindas3. Šis ietekmes novērtējums 
attiecas uz vienu rīcības plāna komponentu — krīzes novēršanai un reaģēšanai uz 
situācijas attīstību gāzes nozarē paredzēto noteikumu stiprināšana un jo īpaši Direktīvas 
2004/67 pārskatīšana attiecībā uz gāzes piegādes drošības pasākumiem. 

Minētajā direktīvā — tāpat kā agrākajās un turpmākajās iekšējā gāzes tirgus direktīvās — 
paustā galvenā ideja ir tāda, ka iekšējam gāzes tirgum ir labi jādarbojas un jābūt gana 
elastīgam un ar pietiekamu infrastruktūru, lai mazinātu vairuma gāzes piegādes 
traucējumu sekas. Vienlaikus attiecībā uz piegādes traucējumiem, kuru sekas tirgus vairs 
nespēj mazināt, 2004. gada direktīvā noteikts ar iekšējo tirgu saderīgs regulējums 
ārkārtas pasākumiem. Šī kopīgā koncentrēšanās uz tirgus darbību un nepieciešamības 
gadījumā veicamajiem ārkārtas pasākumiem ir Eiropas gāzes piegādes drošības politikas 
pamatiezīme.  

Pēdējo gadu laikā Eiropas gāzes piegādes drošības jomā daudz kas ir mainījies. 
Vienlaikus pieaug gan atkarība no importa, gan piegādes un tranzīta riski. Krievijas-
Ukrainas gāzes krīze 2009. gada janvārī radīja bezprecedenta apmēru traucējumus gāzes 
piegādē Eiropai. Tie būtiski pārsniedza visus iepriekš pieredzētos traucējumus. Divas 
nedēļas gāzes imports Eiropā tika samazināts par 30 %. Tagad tas ir kļuvis par reālistisku 
gāzes piegādes traucējuma scenāriju. Situācija ir mainījusies arī pašā Eiropā. Pieaugot pa 
maģistrālajiem tīkliem nodrošināto gāzes plūsmu nozīmei un attīstoties iekšējam gāzes 
tīklam, gāzes piegādes krīzes sekas drīz vien ir jūtamas plašās Eiropas daļās; vienlaikus 
iekšējais gāzes tirgus kļūst par arvien efektīvāku līdzekli gāzes piegādes traucējumu seku 
mazināšanai. Eiropas dimensijai kļūstot arvien nozīmīgākai, vajadzīgs atbilstošs ES 
līmeņa tiesiskais regulējums piegādes drošībai. 

Būtiskākie šeit ir divi jautājumi. Pirmkārt, vai iekšējā gāzes tirgus elastīgums attīstās 
pietiekamā mērā, lai mazinātu gāzes piegādes traucējumu sekas, piemēram, kā 
2009. gada janvāra situācijā? Vai nepieciešams atjaunināt standartus vai radīt kādus citus 
stimulus? Otrs jautājums attiecas uz to, cik efektīvi ir ārkārtas pasākumi, kurus patlaban 
piemēro valstu, reģionu un ES mērogā, un kāda ir to ietekme uz iekšējā gāzes tirgus 
iespējām mazināt traucējumu sekas un uz solidaritāti. Vai vajadzīga labāka organizēšana?  

2009. gada gāzes krīze uzskatāmi nodemonstrēja praksē Eiropas dimensiju, kas 
mūsdienās raksturo gāzes piegādes traucējumus un reakciju uz tiem. Kad Eiropu no jauna 
sasniedza caur Ukrainu piegādātā Krievijas dabasgāze, Eiropā veikto pasākumu rezultātā 
gāzes deficīts jau lielā mērā bija kompensēts. Vienlaikus krīze parādīja, ka visā Eiropā 

                                                 
1 COM(2008)781, "2. stratēģiskais enerģētikas pārskats — ES Energoapgādes drošības un 

solidaritātes rīcības plāns". 
2 Eiropas Parlamenta 2009. gada 2. februāra rezolūcija par otro stratēģisko enerģētikas pārskatu 

(2008/2239(INI)); Enerģētikas Padomes secinājumi, 2009. gada 19. februāris (6692/09); 
Prezidentūras secinājumi, Eiropadomes sanāksme 2009. gada 19. martā. 

3 Skatīt ziņojumu par sabiedrisku apspriešanu, 5. pielikums. 
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vēl ir vajadzīgi ieguldījumi infrastruktūrās, lai nepieļautu piegādes traucējumu 
pārvēršanos krīzē (piemēram, nodrošinot uzglabāšanas iespējas, divvirzienu plūsmas, 
dažus jaunus starpsavienojumus), un ka turpmāka tirgus integrācija uzlabotu piegādes 
drošību. Ir radies jautājums par dalībvalstu veikto ārkārtas pasākumu saderību ar iekšējo 
tirgu. Tādējādi krīze ir apstiprinājusi abu minēto jautājumu aktualitāti.  

Šķiet, ka bez tiem riskiem, kas saistīti ar nepietiekamiem ieguldījumiem infrastruktūrā un 
piegādēs, kurām būtu jāpalīdz novērst krīzi piegādes traucējumu gadījumā, pastāv 
nepilnīga regulējuma/īstenošanas problēma. Jēdzieni, kas izmantoti 2004. gada direktīvā 
piegādes standartu noteikšanai un ārkārtas risinājumu plānošanai, šodienas kontekstā nav 
pietiekami precīzi un efektīvi. Turklāt, kā redzams Komisijas ziņojumā par 
Direktīvas 2004/67 īstenošanu4, tā nav noritējusi vienmērīgi visā ES.  
Neefektīvu gāzes piegādes drošības pasākumu rezultātā cieš Eiropas iedzīvotāji (kuri 
izmanto gāzi ēdiena gatavošanai un apkurei, saņemot to ar individuālām vai 
centralizētām siltumapgādes sistēmām; daudzi ir atkarīgi arī no elektroenerģijas, kas 
ražota, izmantojot dabasgāzi) un rūpniecība (piemēram, enerģētikas, ķīmijas, mēslojuma 
ražošanas nozares). Lai gan ar piegādes drošību saistītās izmaksas, domājams, tiks 
iekļautas tarifos, piegādes traucējumu ietekme, šķiet, būs daudz lielāka. Ja Eiropā 
turpinās piemērot neatbilstīgus gāzes piegādes drošības pasākumus, rezultātā var 
ievērojami samazināties darbavietu skaits. Turklāt tas var radīt arī būtisku ietekmi uz 
vidi, klimatu un ilgtspējīgu attīstību. Pastāvot nedrošībai attiecībā uz gāzes piegādi, 
aktualizējas jautājums par citiem kurināmajiem, bieži vien tādiem, kas saistīti ar lielākām 
oglekļa emisijām. Šaubas par piegādes drošību varētu mazināt gaidāmo ieguldījumu, ko 
gāze var sniegt pārejā uz augstas efektivitātes un zemu oglekļa emisiju enerģētikas 
sistēmu, jo īpaši periodā, kamēr no atjaunojamiem avotiem iegūta enerģija vēl nebūs 
kļuvusi konkurētspējīga.  

2. SUBSIDIARITĀTES ANALĪZE 
Energoapgādes drošības iekļaušana Lisabonas līguma pantā par enerģētiku un otrā 
stratēģiskā enerģētikas pārskata apstiprināšana apliecina ES nozīmi, kas ir atbilstoša 
situācijai, kurā iekšējais enerģijas tirgus arvien vairāk kļūst par realitāti.  
Iekšējā enerģijas tirgus 3. tiesību aktu paketes pieņemšana stiprinās tirgu. Valstu tirgu 
integrācijas gaitā piegādes drošību nevar primāri uzskatīt par valsts nozīmes jautājumu. 
Tādējādi attiecīgo ES tiesību aktu juridiskajam pamatam nevajadzētu arī turpmāk būt 
nošķirtam no ES līgumā paredzētajiem iekšējā tirgus noteikumiem. Katram 
priekšlikumam — saskaņā ar iekšējā enerģijas tirgus juridisko pamatu, kuru tas 
papildina, — jābūt balstītam uz 95. pantu. Tas ir juridiskais pamats arī līdzīgam 
instrumentam, ko pieņēma 2005. gadā elektroenerģijas jomā (Direktīva 2005/89/EK). 

Neviena dalībvalsts, darbodamās atsevišķi, nespēj nodrošināt gāzes piegādes drošībai 
pietiekamu tiesisko regulējumu un ieguldījumus iekšējā tirgū. Tas panākams tikai ar ES 
mēroga pasākumiem. Neviena dalībvalsts atsevišķi nespēj nodrošināt, ka visas 
dalībvalstis piemēro efektīvus noteikumus ārkārtas situāciju risināšanai gāzes piegādes 
jomā. Turklāt dalībvalstu atsevišķi un nesaskaņoti veikti pasākumi var kavēt iekšējā 
tirgus turpmāko attīstību, radīt diskrimināciju un pat apdraudēt citu dalībvalstu piegādes 
drošību. 

                                                 
4 2008. gada novembra novērtējuma ziņojums par Direktīvas 2004/67 īstenošanu. 
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3. ES INICIATĪVAS MĒRĶI — KĀDI IR GALVENIE POLITIKAS UZDEVUMI?  
Vispārējs politikas mērķis ir nodrošināt, lai Eiropa būtu pienācīgi sagatavota gāzes 
piegādes traucējumiem. Vēl pirms rodas jaunas krīzes situācijas, ir ātri jānovērš tās 
nepilnības, kuras izgaismojās 2009. gada krīzes laikā.  
Šī iniciatīva papildina iekšējā enerģijas tirgus 3. tiesību aktu paketi, kuras mērķis ir 
uzlabot tirgus pārredzamību, atvieglot pārrobežu tirdzniecību un ieguldījumu veikšanu un 
veicināt solidaritāti starp ES valstīm.  

Atbilstoši abiem minētajiem jautājumiem konkrētie/operatīvie mērķi ir šādi: 

i) panākt pietiekamu iekšējā gāzes tirgus elastīgumu, lai spētu mazināt vairuma 
gāzes piegādes traucējumu sekas, radot vajadzīgos stimulus ieguldījumu veikšanai 
infrastruktūrā un gāzē un labai tirgus darbībai;  

ii) nodrošināt efektīvu sadarbību ārkārtas situācijās, kas Eiropā varētu rasties gāzes 
piegādes jomā, iepriekš izstrādājot dalībvalstu un ES mēroga ārkārtas rīcības plānus, 
kuros iesaistītas visas ieinteresētās aprindas un kurus paredzēts piemērot tāda apmēra un 
rakstura piegādes traucējumiem, kādi radās 2009. gada janvārī.  

4. POLITIKAS RISINĀJUMI — KĀDI RISINĀJUMI IR APSVĒRTI UN KURI NO TIEM 
TIKUŠI SĪKI IZVĒRTĒTI?  

Ir noteikti pieci iespējamie risinājumi: 

1. jauni ES mēroga pasākumi netiek veikti; 

2. labāka 2004. gada direktīvas īstenošana; 

3. brīvprātīgi nozares pasākumi; 

4. jauna direktīva; 

5. jauna regula. 

Pamata scenārija gadījumā, t.i., ja jauni ES mēroga pasākumi netiek veikti, mērķi 
nākamo gadu laikā gan varētu daļēji tikt sasniegti ar iekšējā enerģijas tirgus 3. tiesību 
aktu paketes palīdzību, īstenojot Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu, pārskatot 
Padomes Regulu (EK) Nr. 736/96 par informēšanu par investīciju projektiem naftas, 
dabasgāzes un elektroenerģijas sektoros, ar TEN-E programmas palīdzību, īstenojot esošo 
2004. gada direktīvu par gāzes piegādes drošību un sadarbojoties ārkārtas situāciju 
plānošanā pēc janvāra gāzes krīzes. Kas attiecas uz savlaicīgu plānošanu, tā kā 3. tiesību 
aktu pakete nebūs pilnībā piemērojama līdz 2011. gadam un jauni gāzes piegādes 
traucējumi var rasties jebkurā brīdī, sadarbība tīkla attīstības plānošanā ir uzsākta jau 
iepriekš. Tomēr noteikti pastāv nepieciešamība pēc skaidrām norādēm un atbalsta ES 
līmenī, piemēram, pēc vienošanās par piegādes drošības standartu infrastruktūrām, lai 
regulatori un pārvades sistēmu operatori varētu dalībvalstu, reģionālā un ES līmenī 
risināt sarežģītos jautājumus par to, kādi papildu ieguldījumi būtu vispiemērotākie un 
kam par tiem būtu jāmaksā. Patlaban spēkā esošie 2004. gada direktīvā iekļautie piegādes 
drošības standarti ir pārāk neprecīzi.  
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Attiecībā uz 2. risinājumu Komisijas ziņojums par 2004. gada direktīvas īstenošanu 
liecināja par ļoti neviendabīgiem rezultātiem un nevienmērīgu īstenošanas gaitu. Ar tik 
neprecīziem standartiem un neskaidri noteiktiem pienākumiem nav iespējams nodrošināt 
direktīvas striktu īstenošanu, tāpēc 2. risinājums „labāka 2004. gada direktīvas 
īstenošana” nav analizēts sīkāk.  

Ir iedomājami dažu ieinteresēto personu veikti brīvprātīgi pasākumi attiecībā uz 
konkrētiem gāzes piegādes drošības aspektiem, kuri minētajā direktīvā nav pienācīgi 
ņemti vērā; dažas iniciatīvas šajā jomā jau ir uzsāktas. Brīvprātīgu pasākumu negatīvais 
aspekts ir tas, ka tikai ierobežotā mērā var paļauties uz to, ka gāzes piegādes drošību 
nodrošinās tirgus spēki. Ārkārtas gadījumā piemērojamus veicamos pasākumus nedrīkst 
atstāt tirgus ziņā. Vēl viens negatīvs aspekts ir tas, ka nav iespējams garantēt visu 
ieinteresēto personu līdzdalību. Vairāki piegādes drošības aspekti ir atkarīgi no kopīgiem 
centieniem. Izmantojot standartu izstrādes jomā veikto nozares darbu, būtu jāizveido 
saistošs instruments. Tāpēc 3. risinājums nav analizēts sīkāk.  

Abu politikas risinājumu (4. un 5.) gadījumā tiek ieviesti jauni elementi — precīzi 
noteikti piegādes drošības standarti un pārliecība, ka tie tiks ievēroti, kā arī skaidri 
definēti ārkārtas rīcības plāni dalībvalstu un ES līmenī. Abi šie politikas risinājumi, kā arī 
risinājums “jauni ES mēroga pasākumi netiek veikti” ir sīki izvērtēti 5. un 6. iedaļā.  

5. IETEKMES NOVĒRTĒJUMS — KĀDA IR KATRA RISINĀJUMA BŪTISKĀKĀ 
IETEKME EKONOMIKAS, VIDES UN SOCIĀLAJĀ JOMĀ, JO ĪPAŠI ATTIECĪBĀ UZ 
IEGUVUMIEM (DAUDZUMA/NAUDAS IZTEIKSMĒ) UN IZMAKSĀM (TOSTARP 
APLĒSES PAR ADMINISTARTĪVO SLOGU), KĀ ARĪ CITĀM AR ATBILSTĪBAS 
NODROŠINĀŠANU UN ĪSTENOŠANU SAISTĪTAJĀM IZMAKSĀM , KO SEDZ VALSTS 
PĀRVALDES IESTĀDES?  

Abu minēto politikas risinājumu ekonomiskā ietekme izpaustos galvenokārt kā 
ieguldījumu izmaksas un labumi, kas gūti, piemērojot n-1 standartu un vēlāk īstenojot 
preventīvas rīcības plānus. Provizoriski aprēķini attiecībā uz n-1 ļauj novērtēt, kādi 
infrastruktūru un piegādes uzlabojumi var būt nepieciešami visā Eiropā, lai samazinātu 
nekontrolējamu gāzes piegādes traucējumu risku. Turpmākajā tabulā iekļauti Eiropas 
ekonomikas atveseļošanas plānam atbilstīgie projekti, izņemot divvirzienu plūsmas 
projektus (nepietiekamu datu dēļ).  

PROVIZORISKS APRĒĶINS PAR N-1 ATTIECĪBĀ UZ DALĪBVALSTĪM 
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Liels infrastruktūras objekts jeb „1“ rādītājā „n-1“ vairumā dalībvalstu ir galvenais gāzes 
importa cauruļvads. Apvienotajā Karalistē, Nīderlandē un Dānijā tā ir galvenā ieguves 
iekārta. Spānijā un Portugālē tas ir galvenais SDG terminālis. Daudzās importējošās 
valstīs uzglabāšana ir svarīga, bet parasti galvenajam importa cauruļvadam ir lielāka 
kapacitāte nekā galvenajai uzglabāšanas iekārtai.  
Ņemot vērā šo provizorisko aprēķinu, ierosinātajam n-1 standartam neatbilst deviņas 
dalībvalstis. Šo dalībvalstu situācijas ir atšķirīgas, un tām var būt vajadzīgi dažādi 
pasākumi piegādes drošības jomā. Ir iespējams gūt labu priekšstatu par nepieciešamo 
infrastruktūras attīstību. Daudzi, ja ne visi nepieciešamie infrastruktūras projekti ir 
iekļauti Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānam atbilstīgo projektu sarakstā. Kopējais 
atbalsta apjoms, kas sniedzams Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānam atbilstīgajiem 
gāzes infrastruktūras projektiem, ir 1440 miljoni euro 2 gadu laikposmā, sedzot 
augstākais 50 % no atbilstīgā projekta izmaksām. Tādējādi n-1 standarta piemērošana 
Eiropā varētu būt saistīta ar ieguldījumu izmaksām dažu miljardu euro apmērā. Tomēr, ja 
projektu īstenošana jau būtu uzsākta saskaņā ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu, 
papildu ieguldījumu izmaksas saistībā ar n-1 standarta piemērošanu visā Eiropā būtu 
mazākas.  
Rastos pozitīva mijiedarbība ar iekšējo tirgu, palielinot stimulus ieguldījumu veikšanai, 
radot līdzvērtīgus konkurences apstākļus piegādes drošības pienākumu ziņā un skaidri 
definējot ārkārtas situācijas, kurās varētu izmantot instrumentus, kas nav tirgus 
instrumenti. Infrastruktūras uzlabojumiem, piemēram, elastīgākiem starpsavienojumiem, 
vajadzētu uzlabot tirdzniecības iespējas, likviditāti un cenu veidošanu iekšējā tirgū, kā arī 
piegādes drošību.  
Abu minēto politikas risinājumu gadījumā uzņēmumu un iestāžu administratīvās 
izmaksas salīdzinājumā ar ieguldījumu un citām izmaksām būtu nelielas.  
Kas attiecas uz nodarbinātību, ņemot vērā ievērojamo gāzes patēriņu rūpniecībā, 
domājams, ka neuzticība piegādēm varētu būt tiešs darbavietu zuduma izraisītājs. 
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Aptuveni 25 % no ES kopējā gāzes patēriņa veido rūpniecības nozaru (mākslīgā 
mēslojuma un citu ķimikāliju ražošana utt.) gāzes patēriņš.  
Attiecībā uz vides aizsardzību — neatbilstīgs regulējums gāzes piegādes drošības jomā 
veicinās citu kurināmo ad hoc izmantošanu. Attiecībā uz enerģijas ražošanu — kamēr no 
atjaunojamu energoresursu avotiem iegūta enerģija vēl nebūs konkurētspējīga, nebūs 
notikusi vajadzīgā tīkla attīstība un oglekļa uztveršana un atdalīšana vēl nebūs komerciāli 
pieejamas, tas varētu nozīmēt lielākus ieguldījumus enerģijas ražošanā no oglēm un 
neatteikšanos no tehnoloģijām ar augstu CO2 emisiju līmeni.  

6. RISINĀJUMU SALĪDZINĀJUMS — KĀDS BŪTU LABĀKAIS RISINĀJUMS, ŅEMOT 
VĒRĀ DAŽĀDUS KRITĒRIJUS/PAMATOJUMUS?  

Ietekme, piemērojot pamata risinājumu un abus minētos risinājumus, salīdzināma šādi:  

Politikas 
risinājums 

Rezultativitāte mērķu 
sasniegšanas ziņā 

Efektivitāte Saskaņotība 

ES politika 
netiek 
mainīta 

Mērķus iespējams 
daļēji sasniegt ar 
iekšējā enerģijas tirgus 
3. tiesību aktu paketes 
palīdzību, īstenojot 
Eiropas ekonomikas 
atveseļošanas plānu un 
TEN-E programmu un 
informējot par 
nepieciešamību pēc 
efektīvas sadarbības 
krīzes gadījumā. Tomēr 
pastāv termiņu 
problēma, jo 3. tiesību 
aktu paketi nebūs 
iespējams pilnībā 
piemērot līdz 
2011. gadam. Pārvades 
sistēmu operatoru un 
regulatoru darbu tīkla 
attīstības jomā varētu 
apgrūtināt arī tas, ka 
nav precīzu piegādes 
drošības standartu. 

3. tiesību aktu paketes 
īstenošanai varētu būt 
vajadzīgs atbalsts, jo 
īpaši, veicot ES 
mēroga novērtējumu 
par iespējamajiem 
gāzes piegādes 
traucējumiem un 
sniedzot praktiskas 
norādes regulatoriem; 
patlaban spēkā esošie 
2004. gada direktīvā 
iekļautie piegādes 
drošības standarti ir 
pārāk neprecīzi. 

Neattiecas. 

Direktīvas 
pārskatīšan
a  

Jā Risinājums saistīts ar 
mērķtiecīgām, 
ierobežotām 
ieguldījumu 
izmaksām, vajadzīgi 
arī tirgus dalībnieku 
veikti mērķtiecīgi 
pasākumi, kas 
orientēti uz 

Risinājumam būtu pozitīva 
ietekme uz iekšējā enerģijas 
tirgus attīstību un darbību, kā 
arī uz vides aizsardzību, jo 
īpaši, samazinot citu 
kurināmo ar augstāku emisiju 
līmeni neplānotu 
izmantošanu, uz 
konkurētspēju un 
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vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu 
radīšanu. Tiktu 
mazināti bremzējošie 
faktori, kas nestimulē 
tirgus dalībniekus 
veikt ieguldījumus 
piegādes drošības 
labad, tādējādi 
mazinot slogu 
sabiedrībai un 
iestādēm. Risinājums 
radītu administratīvo 
slogu valsts iestādēm 
saistībā ar ārkārtas 
pasākumiem.  

nodarbinātības situāciju gāzi 
izmantojošās nozarēs un uz 
mājsaimniecībām.  

Jauna 
regula  

Jā Salīdzinājumā ar 
direktīvas 
pārskatīšanu šā 
risinājuma 
priekšrocība ir tā, ka 
tas ir ātrāk īstenojams; 
lielāki gāzes piegādes 
traucējumi var rasties 
jebkurā brīdī. Turklāt 
risinājums tiešākā 
veidā ietekmētu tirgus 
dalībnieku veiktos 
pasākumus un 
ieguldījumus, tas būtu 
efektīvāks, panākot 
skaidrākus 
noteikumus sadarbībai 
ārkārtas situācijās un 
nosakot 
nepārprotamus 
sadarbības 
pienākumus. 
Risinājums radītu 
zināmu administratīvo 
slogu valsts iestādēm 
saistībā ar ārkārtas 
pasākumiem.  

Risinājums, ja to ir iespējams 
īstenot, paredz valsts iestāžu 
un tirgus dalībnieku tiešāku 
iesaistīšanos gāzes piegādes 
nodrošināšanā ES 
perspektīvā, jau iepriekš 
izveidojot attiecīgās sistēmas. 
Izmaksas īpaši neatšķirtos no 
direktīvas pārskatīšanas 
izmaksām.  

 

Salīdzinājumā ar risinājumu, saskaņā ar kuru jauni ES mēroga pasākumi netiek veikti, 
abu minēto politikas risinājumu piemērošana radītu līdzīgu ietekmi ekonomikas, 
sociālajā un vides aizsardzības jomā. Lielākā atšķirība starp tiem ir saistīta ar to 
īstenošanas ātrumu un efektivitāti. Regulas risinājums, šķiet, ir efektīvāks (tirgus 
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dalībniekiem tiek noteikti konkrēti pienākumi) un taisnīgāks (vienlīdzīgi konkurences 
apstākļi piegādes drošības pienākumu ziņā). Tas ir arī ātrāk īstenojams, un ātrāk ir 
sasniedzama vēlamā ietekme.  

7. 7. UZRAUDZĪŠANA UN NOVĒRTĒŠANA — KĀDI PASĀKUMI TIEK VEIKTI, LAI 
NOTEIKTU FAKTISKĀS IZMAKSAS UN LABUMUS UN PANĀKTU VĒLAMO 
IETEKMI? 

Iekšējam enerģijas tirgum piemēro ziņošanas un uzraudzības sistēmu. Turklāt varētu 
paplašināt Gāzes koordinācijas grupas uzdevumu klāstu, iekļaujot tajā regulāru 
uzraudzību un novērtēšanu, par pamatu ņemot plānotos dalībvalstu pārskatus par riska 
novērtējumu. Novērtējumi par piegādes drošību apdraudošiem riskiem jāpapildina ar ES 
mērogā veiktiem pētījumiem. 




