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_____________________________________________________________ 
 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 
2. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Pēdējo desmit gadu laikā Eiropā ir 
strauji pieaudzis gāzes patēriĦš. 
Samazinoties iekšzemes ieguves 
apjomiem, gāzes imports pieauga vēl 
straujāk, palielinot atkarību no importētās 
gāzes un liekot pievērst uzmanību piegādes 
drošības aspektiem. 

(2) Pēdējo desmit gadu laikā Eiropā ir 
strauji pieaudzis gāzes patēriĦš. 
Samazinoties iekšzemes ieguves 
apjomiem, gāzes imports pieauga vēl 
straujāk, palielinot atkarību no importētās 
gāzes un liekot pievērst uzmanību piegādes 
drošības aspektiem. Dažas dalībvalstis, 
kurās dabasgāze ir dominējošais enerăijas 
veids, uzskata sevi par izolētām 
enerăētikas jomā, jo tās lielā mērā ir 
atkarīgas no trešo valstu gāzes importa un 
tām trūkst infrastruktūras savienojumu ar 
pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 
4. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Tomēr atbilstīgi pašreizējiem gāzes (4) Tomēr atbilstīgi pašreizējiem gāzes 
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piegādes drošības pasākumiem, kas veikti 
Kopienas mērogā, dalībvalstīm joprojām ir 
liela rīcības brīvība attiecībā uz pasākumu 
izvēli. Ja ir apdraudēta kādas dalībvalsts 
piegādes drošība, pastāv skaidrs risks, ka 
šīs dalībvalsts vienpusēji izstrādātie 
pasākumi var apdraudēt iekšējā gāzes 
tirgus pareizu darbību. Nesen gūtā pieredze 
ir parādījusi, ka šāds risks pastāv. Lai 
iekšējais gāzes tirgus varētu darboties arī 
piegādes traucējumu gadījumā, atbildes 
reakcijai uz piegādes krīzi jābūt 
saskaĦotākai gan attiecībā uz 
preventīvajiem pasākumiem, gan reaăējot 
uz konkrētiem piegādes traucējumiem. 

piegādes drošības pasākumiem, kas veikti 
Savienības mērogā, dalībvalstīm joprojām 
ir liela rīcības brīvība attiecībā uz 
pasākumu izvēli. Ja ir apdraudēta kādas 
dalībvalsts piegādes drošība, pastāv skaidrs 
risks, ka šīs dalībvalsts vienpusēji 
izstrādātie pasākumi var apdraudēt iekšējā 
gāzes tirgus pareizu darbību un aizsargāto, 
tostarp mazāk aizsargāto, patērētāju 
drošību. Nesen gūtā pieredze ir parādījusi, 
ka šāds risks pastāv. Lai iekšējais gāzes 
tirgus varētu darboties arī piegādes 
traucējumu gadījumā, atbildes reakcijai uz 
piegādes krīzi jābūt solidārai un 
koordinētai gan attiecībā uz 
preventīvajiem pasākumiem, gan reaăējot 
uz konkrētiem piegādes traucējumiem. 

Pamatojums 

Tiek uzskatīts, ka patērētāju aizsardzības jēdziens šajā priekšlikumā ir ietverts nepilnīgi. Tā kā 
šī regula attiecas uz gāzes piegādes drošību, ir svarīgi, lai, sagatavojot reaăēšanas pasākumus 
piegādes traucējumu gadījumā, tiktu Ħemta vērā patērētāju aizsardzība un dalībvalstu 
solidaritāte. 
 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 
5. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Gāzes piegādes ceĜiem un avotiem 
jābūt tādiem, kas uzlabo piegādes drošību 
Kopienā un dalībvalstīs atsevišėi. Nākotnē 
piegādes drošība būs atkarīga no izmaiĦām 
izmantotās enerăijas veidos, attīstības 
gaitas ieguves jomā Kopienā un trešās 
valstīs, kas apgādā Kopienu, ieguldījumiem 
uzglabāšanas sistēmās un piegādes ceĜos 
Kopienā un ārpus tās, tostarp sašėidrinātās 
dabasgāzes iekārtās. 

(5) Gāzes piegādes ceĜu un avotu 
dažādošana ir būtiski svarīga piegādes 
drošības uzlabošanai Savienībā un 
dalībvalstīs atsevišėi. Nākotnē piegādes 
drošība būs atkarīga no izmaiĦām 
izmantotās enerăijas veidos, attīstības 
gaitas ieguves jomā Savienībā un trešās 
valstīs, kas apgādā Savienību, 
ieguldījumiem uzglabāšanas sistēmās un 
piegādes ceĜu un avotu dažādošanā 
Savienībā un ārpus tās, tostarp 
sašėidrinātās dabasgāzes iekārtās. TādēĜ ir 
jāpieĦem pasākumi, ar kuriem ilgtermiĦā 
tiek veicināta šāda dažādošana. 
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Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 
5.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) Lai mazinātu gāzes piegādes 
traucējumu radīto iespējamo krīžu 
ietekmi, dalībvalstīm būtu jāizstrādā 
kopēja stratēăija, kas Ĝautu izmantot 
dažādus energoresursus un dažādus gāzes 
piegādes ceĜus un avotus. Turklāt 
Komisijai kopā ar attiecīgajām Savienības 
un valsts iestādēm būtu jāveic 
nepieciešamie pasākumi, lai ātri pabeigtu 
pašreizējos projektus, ko Savienība 
apstiprinājusi gāzes piegādes ceĜu un 
avotu dažādošanai, un lai būtiski uzlabotu 
piegādes drošību. 

Pamatojums 

 
 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 
6. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Būtiski gāzes piegādes traucējumi 
Kopienā var ietekmēt visas dalībvalstis un 
Enerăētikas kopienas līguma 
līgumslēdzējas puses un radīt smagus 
kaitējumus Kopienas ekonomikai. Gāzes 
piegādes traucējumi var būtiski ietekmēt 
arī sabiedrību, jo īpaši mazāk aizsargātas 
patērētāju grupas. 

(6) Būtiski gāzes piegādes traucējumi 
Savienībā ietekmē ES stratēăiskās 
intereses un var skart visas dalībvalstis un 
Enerăētikas kopienas līguma 
līgumslēdzējas puses un radīt smagu 
kaitējumu visas Savienības ekonomikai, kā 
arī netieši ietekmēt apakšnozares. Gāzes 
piegādes traucējumi var būtiski ietekmēt 
arī sabiedrību, jo īpaši mazāk aizsargātas 
patērētāju grupas. 

 

Grozījums Nr.  6 
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Regulas priekšlikums 
7.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Savienības gāzes tirgus ilgtermiĦa 
stabilitātei ir īpaši būtiski, lai gāzes 
piegādes drošībai veiktie pasākumi 
nepamatoti nekropĜotu konkurenci vai 
iekšējā tirgus efektīvu darbību. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 
8. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

Pamatojums 

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

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 
9. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Piemērota gāzes infrastruktūra 
dalībvalstī un Kopienā ir svarīgs elements 
piegādes traucējumu rezultātā radīto 
problēmu risināšanai. Kopīgiem 
obligātajiem kritērijiem gāzes piegādes 
drošības jomā jānodrošina vienlīdzīgi 
apstākĜi attiecībā uz gāzes piegādes drošību 
un būtiski jāmotivē izveidot vajadzīgo 
infrastruktūru un uzlabot sagatavotību 

(9) Piemērota un dažādota gāzes 
infrastruktūra dalībvalstīs, jo īpaši 
reăionos, kuriem nav piekĜuves enerăijas 
piegādes avotiem, ir svarīgs elements 
piegādes traucējumu rezultātā radīto 
problēmu risināšanai. Kopīgiem 
obligātajiem kritērijiem gāzes piegādes 
drošības jomā jānodrošina vienlīdzīgi 
apstākĜi attiecībā uz gāzes piegādes 
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krīzes gadījumos. Pasākumiem 
pieprasījuma jomā, piemēram, kurināmā 
aizstāšanai, var būt liela nozīme, rūpējoties 
par energoapgādes drošību, ja tos var ātri 
piemērot un ja ar to palīdzību var būtiski 
samazināt pieprasījumu, reaăējot uz 
piegādes traucējumiem. 

drošību, Ħemot vērā valsts vai reăionālās 
īpatnības, un būtiski jāmotivē izveidot 
vajadzīgo infrastruktūru un uzlabot 
sagatavotību krīzes gadījumos. 
Pasākumiem pieprasījuma jomā, 
piemēram, kurināmā aizstāšanai, var būt 
liela nozīme, rūpējoties par energoapgādes 
drošību, ja tos var ātri piemērot un ja ar to 
palīdzību var būtiski samazināt 
pieprasījumu, reaăējot uz piegādes 
traucējumiem. Tomēr vajadzētu Ħemt vērā, 
ka, pārejot uz fosilā kurināmā 
izmantošanu, palielinātos siltumnīcefekta 
gāzu emisijas apjoms. Kā pieprasījuma 
jomas pasākumu vajadzētu vēl vairāk 
veicināt enerăijas efektīvu izmantošanu. 
Pienācīgi būtu jāĦem vērā ierosināto 
pieprasījuma un piedāvājuma jomas 
pasākumu ietekme uz vidi, un priekšroka 
būtu jādod pasākumiem, kuri vismazāk 
ietekmē vidi. Jebkādus ieguldījumus 
infrastruktūrā vajadzētu veikt, pienācīgi 
Ħemot vērā vides aspektus un attiecīgos 
ES tiesību aktus. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 
10. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

(10) Aktīvi jāatbalsta ieguldījumi jaunas 
gāzes infrastruktūras izveidē, un tā jāveido 
tikai pēc tam, kad ir veikts atbilstošs 
novērtējums par ietekmi uz vidi. Ar šādas 
jaunas infrastruktūras palīdzību jāuzlabo 
gāzes piegādes drošība, vienlaikus 
nodrošinot dabasgāzes iekšējā tirgus 
pareizu darbību. Ieguldījumi principā būtu 
jāveic uzĦēmumiem, un to pamatā 
vajadzētu būt ekonomiskiem stimuliem. 
Būtu jāveicina no atjaunojamiem 
enerăijas avotiem iegūtas gāzes 
iekĜaušana gāzes tīkla infrastruktūrā. Ja 
ieguldījumiem infrastruktūrā ir pārrobežu 
raksturs, cieši jāiesaista Energoregulatoru 
sadarbības aăentūra (ACER), kas izveidota 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
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(EK) Nr. 713/2009 1, un gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkls (ENTSO-
G), lai labāk Ħemtu vērā pārrobežu 
jautājumus. 

_______________ 
1 OV L 211, 14.8.2009., 1. lpp. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 
10.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 
10.b apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10b) Ja ir vajadzīgi jauni pārrobežu 
starpsavienojumi vai jāpaplašina 
pašreizējie starpsavienojumi, būtu 
savlaicīgi jāīsteno cieša attiecīgo 
dalībvalstu, kompetento iestāžu un 
regulatīvo iestāžu (ja tās nav kompetentās 
iestādes) sadarbība. 
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Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 
10.c apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 
11. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

Pamatojums 

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

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 
12. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Šai regulai jābūt tādai, kas piegādes 
traucējumu gadījumā Ĝauj dabasgāzes 

(12) Šai regulai jābūt tādai, kas piegādes 
traucējumu gadījumā Ĝauj dabasgāzes 
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uzĦēmumiem un patērētājiem pēc iespējas 
ilgāk paĜauties uz tirgus mehānismiem. 
Turklāt tajā jāparedz ārkārtas mehānismi, 
kurus izmanto, kad tirgus vairs nespēj 
atbilstoši reaăēt uz gāzes piegādes 
traucējumiem. Pat ārkārtas situācijā jādod 
priekšroka instrumentiem, kas balstīti uz 
tirgus principiem, lai mazinātu piegādes 
traucējumu radīto ietekmi.  

uzĦēmumiem un patērētājiem pēc iespējas 
ilgāk paĜauties uz tirgus mehānismiem. 
Turklāt tajā jāparedz ārkārtas mehānismi, 
kurus izmanto, kad tirgus viens pats vairs 
nespēj atbilstoši reaăēt uz gāzes piegādes 
traucējumiem. Pat ārkārtas situācijā jādod 
priekšroka instrumentiem, kas balstīti uz 
tirgus principiem, lai mazinātu piegādes 
traucējumu radīto ietekmi. 

Pamatojums 

Paredzams, ka pirmajos divos krīzes līmeĦos problēmu pilnībā atrisinās tirgus, taču patiesas 
krīzes/ārkārtas stāvokĜa gadījumā ar tirgus mehānismiem vien nebūs pietiekami krīzes 
atrisināšanai un vajadzētu iejaukties dalībvalstīm. Tirgus un ārpustirgus mehānismi ārkārtas 
situācijā var darboties vienlaicīgi. 
 

Grozījums Nr.   15 

Regulas priekšlikums 
12.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12a) Ar dalībvalstu un Komisijas 
centieniem būtu jāatbalsta ES ieguldījumi 
infrastruktūrā un atjaunojamās enerăijas 
ražošanā, lai sadarbībā ar trešām valstīm 
veicinātu iekšējā tirgus principu un 
normu attiecināšanu arī uz ES 
kaimiĦvalstīm atbilstoši Enerăētikas 
hartas noteikumiem. Komisijai vajadzības 
gadījumā būtu jāapsver iespēja paplašināt 
Eiropas Enerăētikas kopienu, kurā 
pašlaik ietilpst Savienība un 
Dienvidaustrumeiropas valstis, tajā 
atbilstoši iekĜaujot citas trešās valstis un 
veidojot tādus jaunus atbilstošus 
reăionālās energoapgādes tirgus kā, 
piemēram, Eiropas un Vidusjūras reăiona 
valstu Enerăētikas kopiena, lai 
nodrošinātu piegādes drošību. 

 

Grozījums Nr.  16 
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Regulas priekšlikums 
13. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Pēc trešā iekšējās enerăētikas tirgus 
dokumentu kopuma pieĦemšanas gāzes 
nozarē tiks ieviesti jauni noteikumi, kuros 
precīzi noteikta dalībvalstu, regulatoru, 
pārvades sistēmu operatoru un ACER loma 
un pienākumi, kā arī uzlabota tirgus 
pārredzamība tā pareizas darbības un 
piegādes drošības nolūkā. 

(13) Pēc trešā iekšējās enerăētikas tirgus 
dokumentu kopuma pieĦemšanas gāzes 
nozarē tiks ieviesti jauni noteikumi, kuros 
precīzi noteikta dalībvalstu, regulatoru, 
pārvades sistēmu operatoru un ACER loma 
un pienākumi, kā arī uzlabota tirgus 
pārredzamība tā pareizas darbības, 
piegādes drošības un patērētāju tiesību 
aizsardzības nolūkā. 

Pamatojums 

Tiek uzskatīts, ka patērētāju aizsardzības jēdziens šajā priekšlikumā ir ietverts nepilnīgi. Tā kā 
šī regula attiecas uz gāzes piegādes drošību, ir svarīgi, lai, sagatavojot reaăēšanas pasākumus 
piegādes traucējumu gadījumā, tiktu Ħemta vērā patērētāju aizsardzība un dalībvalstu 
solidaritāte. 
 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 
14. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Iekšējā gāzes tirgus izveide un 
efektīva konkurence šajā tirgū sniedz 
augstākā līmeĦa piegādes drošību visām 
dalībvalstīm, ja tirgum Ĝauj pilnībā 
darboties piegādes traucējumu gadījumā, 
kas ietekmē Kopienas daĜu, neatkarīgi no 
traucējumu iemesla. Šim nolūkam ir 
vajadzīga visaptveroša un efektīva vienota 
pieeja piegādes drošības jautājumiem, jo 
īpaši izmantojot pārredzamu un 
nediskriminējošu politiku, kas ir saderīga 
ar tirgus prasībām, izvairoties no tirgus 
izkropĜošanas un tirgus reakcijas 
ierobežošanas traucējumu gadījumā.  

(14) Iekšējā gāzes tirgus izveide un 
efektīva konkurence šajā tirgū sniedz 
augstākā līmeĦa piegādes drošību visām 
dalībvalstīm, ja tirgum Ĝauj pilnībā 
darboties piegādes traucējumu gadījumā, 
kas ietekmē Savienības daĜu, neatkarīgi no 
traucējumu iemesla. Šim nolūkam ir 
vajadzīga visaptveroša un efektīva vienota 
pieeja piegādes drošības jautājumiem, jo 
īpaši izmantojot pārredzamību, solidaritāti 
un nediskriminējošu politiku, kas atbilst 
iekšējā tirgus darbībai, izvairoties no 
tirgus izkropĜošanas un tirgus reakcijas 
ierobežošanas traucējumu gadījumā. 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu precizē, ka politikai vajadzētu būt saskaĦā ar iekšējā tirgus darbību, nevis 
tirgus prasībām. 
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Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 
15. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Tāpēc izšėiroša nozīme ir precīzai 
visu dabasgāzes uzĦēmumu un 
kompetento iestāžu lomu un pienākumu 
definīcijai, lai iekšējais tirgus turpinātu 
darboties pareizi, jo īpaši piegādes 
traucējumu un krīzes gadījumos. 

(15) Lomas un pienākumi būtu jānosaka 
tā, lai nodrošinātu, ka tiek ievērota triju 
līmeĦu pieeja, kas vispirms iekĜauj 
attiecīgos uzĦēmumus un nozari, tad 
dalībvalstis valsts vai reăionālā līmenī un 
pēc tam Savienību. Gāzes piegādes 
pārtraukuma gadījumā tirgus 
dalībniekiem vajadzētu būt pienācīgai 
iespējai reaăēt uz situāciju, veicot tādus 
tirgus pasākumus kā, piemēram, 
II pielikumā minētos. Ja tirgus dalībnieki 
reaăē neatbilstīgi, dalībvalstīm un to 
kompetentajām iestādēm būtu jāveic tādi 
pasākumi kā, piemēram, III pielikumā 
minētie, lai novērstu vai mazinātu 
piegādes pārtraukuma sekas. Tikai tad, ja 
ar šiem pasākumiem nepietiek, būtu 
jāveic pasākumi reăionālā vai Savienības 
līmenī, lai novērstu vai mazinātu piegādes 
pārtraukuma sekas. Priekšroka pēc 
iespējas būtu jādod risinājumiem 
reăionālā līmenī, nevis rīcībai Savienības 
līmenī. 

 
 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 
16. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Jādefinē pietiekami saskaĦoti piegādes 
drošības standarti, kuri attiecas vismaz uz 
2009. gada janvāra situāciju, Ħemot vērā 
atšėirības dalībvalstīs un neradot 
nepamatotu un nesamērīgu slogu 
dabasgāzes uzĦēmumiem, tostarp jauniem 
tirgus dalībniekiem un maziem 
uzĦēmumiem. 

(16) Ievērojot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvas 
2009/73/EK 1 par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu 
3. pantā noteiktās sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistības un 
patērētāju aizsardzības pasākumus, būtu 
jādefinē pietiekami saskaĦoti piegādes 
drošības standarti, kuri attiecas vismaz uz 
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2009. gada janvāra situāciju, Ħemot vērā 
atšėirības dalībvalstīs un neradot 
nepamatotu un nesamērīgu slogu 
dabasgāzes uzĦēmumiem, tostarp jauniem 
tirgus dalībniekiem un maziem 
uzĦēmumiem. 

 _____ 
1 OV L 211, 14.8.2009., 94. lpp. 

Pamatojums 

Lielie tiešie lietotāji ar savām pārslēgšanās iespējām var būtiski līdzdarboties ārkārtas 
situāciju atrisināšanā. TādēĜ slogam uz šādiem potenciāliem situācijas risinātājiem nevajadzētu 
būt lielam. 
 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 
17. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Tirgus pareizai darbībai ir svarīgi, lai 
dabasgāzes uzĦēmumi laicīgi veiktu 
ieguldījumus vietējā ieguves rūpniecībā un 
infrastruktūrā, piemēram, 
starpsavienojumos, iekārtās, kas nodrošina 
fizisku divvirzienu plūsmu cauruĜvados, 
uzglabāšanas sistēmās un sašėidrinātās 
dabasgāzes regazifikācijas iekārtās, Ħemot 
vērā iespējamos piegādes traucējumus, 
piemēram, tādus, kādi tika novēroti 
2009. gada janvārī. 

(17) Tirgus pareizai darbībai ir svarīgi, lai 
dabasgāzes uzĦēmumi laicīgi veiktu 
ieguldījumus vietējā ieguves rūpniecībā un 
infrastruktūrā, piemēram, 
starpsavienojumos, jo īpaši tādos, kas 
nodrošina piekĜuvi ES gāzes tīklam, 
iekārtās, kas nodrošina fizisku divvirzienu 
plūsmu cauruĜvados, uzglabāšanas sistēmās 
un sašėidrinātās dabasgāzes regazifikācijas 
iekārtās, Ħemot vērā iespējamos piegādes 
traucējumus, piemēram, tādus, kādi tika 
novēroti 2009. gada janvārī. Ja gāzes 
uzĦēmumi nevar finansiāli realizēt 
vajadzīgo starpsavienojumu izveidi, bet 
attiecībā uz gāzes piegādes drošību šiem 
starpsavienojumiem ir skaidra pievienotā 
vērtība, Komisijai vajadzētu ierosināt 
atbilstīgus finansiālus stimulus, lai 
nodrošinātu visu dalībvalstu pieslēgšanos 
ES gāzes tīklam. 

 

Grozījums Nr.  21 
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Regulas priekšlikums 
18. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

(18) Ir svarīgi, lai gadījumos, kad tirgus 
nespēj turpināt gāzes piegādi, tā tiktu 
saglabāta īpaši mājsaimniecībām, kā arī 
ierobežotam skaitam citu patērētāju, 
kurus nosaka attiecīgās dalībvalstis, jo 
īpaši patērētājiem, kas sniedz svarīgus 
sabiedriskos pakalpojumus. Ir būtiski, lai 
krīzes gadījumā veicamie pasākumi tiktu 
definēti pirms krīzes iestāšanās. 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 
20. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Piegādes drošības aspekti ieguldījumu 
ilgtermiĦa plānošanā saistībā ar pārrobežu 
iespējām un citu infrastruktūru, kas 
nodrošina sistēmas spēju garantēt piegādes 
drošību ilgtermiĦā 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 Ĝautu veikt vajadzīgos 
ieguldījumus. Tīkla attīstības desmit gadu 
plāns, ko izstrādāja ENTSO-G un 
uzraudzīja ACER, ir galvenais instruments 
Kopienas mērogā vajadzīgo ieguldījumu 
identificēšanai.  

(20) Piegādes drošības aspekti ieguldījumu 
ilgtermiĦa plānošanā saistībā ar pārrobežu 
iespējām un citu infrastruktūru, kas 
nodrošina sistēmas spēju garantēt piegādes 
drošību ilgtermiĦā un atbilst pamatotām 
prasībām, ir izskatīti Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā 2009/73/EK. 
Piegādes drošības standartu ievērošanai var 
būt vajadzīgs pārejas periods, lai Ĝautu 
veikt vajadzīgos ieguldījumus. Tīkla 
attīstības desmit gadu plāns, ko izstrādāja 
ENTSO-G un uzraudzīja ACER, ir 
galvenais instruments Savienības mērogā 
vajadzīgo ieguldījumu identificēšanai, lai 
izpildītu šajā regulā iekĜautās 
infrastruktūras prasības un veiktu riska 
novērtējumu Savienības līmenī. 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 
22. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22) Lai nodrošinātu augstākā līmeĦa (22) Lai nodrošinātu augstākā līmeĦa 
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gatavību piegādes traucējumu gadījumā, 
visiem dabasgāzes uzĦēmumiem kopā ar 
kompetentajām iestādēm ir jāizveido 
ārkārtas rīcības plāni. Šādiem plāniem 
jābūt savstarpēji saskaĦotiem. Tajos jāĦem 
vērā labākā prakse esošajos plānos un 
skaidri jādefinē visu attiecīgo dabasgāzes 
uzĦēmumu un kompetento iestāžu loma un 
pienākumi. Vajadzības gadījumā un iespēju 
robežās jāizveido kopīgi reăionālā mēroga 
ārkārtas rīcības plāni.  

gatavību piegādes traucējumu gadījumā, 
kompetentajām iestādēm pēc apspriešanās 
ar dabasgāzes uzĦēmumiem ir jāizveido 
ārkārtas rīcības plāni. Šādiem plāniem 
jābūt savstarpēji saskaĦotiem valsts, 
reăionālā un Savienības līmenī. Tajos 
jāĦem vērā labākā prakse esošajos plānos 
un skaidri jādefinē visu attiecīgo 
dabasgāzes uzĦēmumu un kompetento 
iestāžu loma un pienākumi. Vajadzības 
gadījumā un iespēju robežās jāizveido 
kopīgi reăionālā mēroga ārkārtas rīcības 
plāni. 

Pamatojums 

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

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 
23. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Lai stiprinātu dalībvalstu solidaritāti 
Kopienas mēroga ārkārtas situācijā un jo 
īpaši lai atbalstītu dalībvalstis, kuru 
ăeogrāfiskie un ăeoloăiskie apstākĜi ir 
mazāk labvēlīgi, dalībvalstīm ir jāizstrādā 
īpaši pasākumi solidaritātes veicināšanai, 
tostarp tirdzniecības nolīgumi starp 
dabasgāzes uzĦēmumiem, kompensācijas 
mehānismi, gāzes eksporta palielināšana 
vai plūsmas palielināšana no uzglabāšanas 
sistēmām. Solidaritātes pasākumi var būt 
īpaši piemēroti dalībvalstīm, kurām 
Komisija iesaka izveidot kopīgus reăionāla 
mēroga preventīvas rīcības plānus vai 
ārkārtas rīcības plānus. 

(23) Lai stiprinātu dalībvalstu solidaritāti 
Savienības mēroga ārkārtas situācijā un jo 
īpaši lai atbalstītu dalībvalstis, kuru 
ăeogrāfiskie un ăeoloăiskie apstākĜi ir 
mazāk labvēlīgi, dalībvalstīm ir jāizstrādā 
pasākumi solidaritātes veicināšanai. 
Dabasgāzes uzĦēmumiem būtu jāizstrādā, 
piemēram, tirdzniecības nolīgumi, kas var 
ietvert gāzes eksporta vai plūsmas 
palielināšanu no uzglabāšanas sistēmām. 
Ir svarīgi veicināt iepriekšējas vienošanās 
starp dabasgāzes uzĦēmumiem. 
Dabasgāzes uzĦēmumi vienmēr būtu 
taisnīgi un atbilstīgi jāatlīdzina par 
pasākumiem, kas tiem jāveic, lai 
sagatavotos ārkārtas gadījumiem. 
Solidaritātes pasākumi var būt īpaši 
piemēroti dalībvalstīm, kurām Komisija 
iesaka izveidot kopīgus reăionāla mēroga 
preventīvas rīcības plānus vai ārkārtas 
rīcības plānus. 



 

 
 PE446.602/ 14 

 LV 

Pamatojums 

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

Grozījums Nr.  25 

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 jāsaskaĦo 
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 dēĜ 
sarežăījumiem trešās valstīs, darboties kā 
starpniecei un veicinātājai.  

(30) Tā kā gāzes piegāde no trešām valstīm 
ir nozīmīgs elements Savienības drošībai 
gāzes piegādes jomā, Komisijai jāsaskaĦo 
darbības ārkārtas situācijās attiecībā uz 
trešām valstīm, kopā ar ieguves un tranzīta 
valstīm izstrādājot noteikumus krīzes 
situācijas pārvarēšanai un nemainīgas 
gāzes plūsmas nodrošināšanai uz 
Savienību. Komisijai jābūt tiesīgai prasīt, 
lai tiek nosūtīta darba grupa uzraudzīt 
gāzes plūsmu krīzes situācijās Savienībā 
un, apspriežoties ar iesaistītajām trešām 
valstīm, ārpus tās un, ja krīze izveidojas dēĜ 
sarežăījumiem trešās valstīs, darboties kā 
starpniecei un veicinātājai, iesaistot 
enerăētikas komisāru un Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieku /Savienības 
augsto pārstāvi ārlietās un drošības 
politikas jautājumos. 

Pamatojums 

Katrā regulas īstenošanas posmā būtu jāiesaista Savienības augstais pārstāvis/Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks, kā arī enerăētikas 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. Enerăētikas komisāram jo īpaši vajadzētu 
koordinēt darbības, ko veic Gāzes koordinācijas grupa, ar kuru būtu obligāti jāapspriežas 
krīzes situācijā. 
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Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 
30.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (30a) SaskaĦā ar šīs regulas noteikumiem 
Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jāpastiprina trešo valstu gāzes piegāžu 
drošības uzraudzība. Komisijai būtu 
jākoordinē strīdu izšėiršanas sistēmas ar 
trešām valstīm un jāpastiprina dialogs 
enerăētikas jomā, tostarp ievērojot 
Enerăētikas hartas nolīgumu un 
Enerăētikas kopienas līgumu. 

 
 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 
30.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (30a) Līgumos par gāzes piegādi no 
trešām valstīm nevajadzētu paredzēt 
noteikumus, ar kuriem pārkāpj ES iekšējā 
tirgus noteikumus, jo īpaši noteikumus 
par atkārtotu eksportu vai klauzulas, 
kurām ir klauzulai par aizliegumu pārdot 
tālāk piegādāto gāzi līdzīga ietekme.  

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 
31.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (31a) ES iestādēm būtu jāpiešėir īpaša 
prioritāte gāzes cauruĜvadu projektam 
„Nabucco”. 

 

Grozījums Nr.  29 



 

 
 PE446.602/ 16 

 LV 

Regulas priekšlikums 
1. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

Šajā regulā ir noteikti pasākumi gāzes 
piegādes drošības aizsardzībai, garantējot 
pareizu un nepārtrauktu iekšējā gāzes 
tirgus darbību un ieviešot ārkārtas 
pasākumus, kas īstenojami gadījumos, 
kad tirgus vairs nevar nodrošināt 
pieprasīto gāzes piegādi, dalībvalstīm 
solidāri paredzot pienākumu skaidru 
definēšanu un noteikšanu un atbildes 
pasākumu saskaĦošanu, izmantojot 
pārredzamas procedūras dabasgāzes 
uzĦēmumu, dalībvalstu, attiecīgo reăionu 
un Savienības mērogā attiecībā uz 
preventīviem pasākumiem un 
pretpasākumiem saistībā ar konkrētiem 
piegādes traucējumiem vai šādu 
traucējumu nopietnu un ticamu 
iespējamību. 

 
 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 
2. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) „aizsargātie patērētāji” ir visi 
mājsaimniecības patērētāji, kas jau ir 
pieslēgti gāzes sadales tīklam, un, ja 
attiecīgā dalībvalsts tā izlemj, tie var būt 
arī mazie un vidējie uzĦēmumi, skolas un 
slimnīcas ar nosacījumu, ka tie jau ir 
pieslēgti gāzes sadales tīklam; 

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

 
 

Grozījums Nr.  31 
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Regulas priekšlikums 
2. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) „kompetentā iestāde” ir dalībvalstu 
izraudzīta valsts regulatīvā iestāde vai 
valsts iestāde, kas ir atbildīga par gāzes 
piegādes drošību. Tas neskar dalībvalstu 
izvēli uzticēt dažus šajā regulā paredzētos 
uzdevumus iestādēm, kas nav kompetentā 
iestāde. Šos uzdevumus veic kompetentās 
iestādes uzraudzībā un norāda 4. pantā 
minētajos plānos.  

(2) „kompetentā iestāde” ir katras 
dalībvalsts izraudzīta regulatīvā iestāde vai 
valsts iestāde, kas ir atbildīga par gāzes 
piegādes drošību un šajā regulā noteikto 
pasākumu un plānu piemērošanu un 
īstenošanu. Tas neskar dalībvalstu izvēli 
uzticēt dažus šajā regulā paredzētos 
uzdevumus iestādēm, kas nav kompetentā 
iestāde. Šos uzdevumus veic kompetentās 
iestādes uzraudzībā un norāda 4. pantā 
minētajos plānos. 

 
 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 
3. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 
3. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

rīcības plānu izveidi un nepārtrauktu gāzes 
piegādes drošības uzraudzību valsts 
mērogā. Ja valsts regulatīvā iestāde nav 
kompetentā iestāde, tad regulatīvā iestāde 
oficiāli iesaistās šo pasākumu izstrādē un 
īstenošanā. Kompetentās iestādes 
savstarpēji sadarbojas, lai nepieĜautu 
piegādes traucējumus un mazinātu 
kaitējumus piegādes traucējumu gadījumā.  

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 
3. pants – 5. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Pasākumi piegādes drošības aizsardzībai 
ir skaidri definēti, pārredzami, 
proporcionāli, nediskriminējoši, 
pārbaudāmi un nedrīkst nepamatoti kropĜot 
konkurenci vai traucēt pareizai iekšējā 
tirgus darbībai. 

5. Pasākumi piegādes drošības aizsardzībai 
ir skaidri definēti, pārredzami, 
proporcionāli, nediskriminējoši, 
pārbaudāmi un nedrīkst nepamatoti kropĜot 
konkurenci vai traucēt pareizai iekšējā 
tirgus darbībai. Komisija kopā ar 
kompetento iestādi nodrošina, ka starp 
dalībvalstīm vai to dabasgāzes 
uzĦēmumiem un trešām valstīm 
noslēgtajos dabasgāzes nolīgumos 
nepastāv citas klauzulas, kurām ir 
klauzulai par aizliegumu pārdot tālāk 
piegādāto gāzi līdzīga ietekme. Tas neskar 
konkurences iestāžu kompetences. 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 
3.a pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  3.a pants 

 IlgtermiĦa pasākumi piegādes drošības 
aizsardzībai 

 1. Ne vēlāk kā ...* Komisija nāk klajā ar 
ziĦojumu par instrumentiem un 
pasākumiem, kurš ir viens no ilgtermiĦa 
piegādes stratēăijas izveidošanas 
elementiem un kura mērėis ir vēl vairāk 
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dažādot gāzes piegādes avotus un ceĜus 
Savienībā. Šajā ziĦojumā iekĜauj 
priekšlikumus dažādām dalībvalstīm par 
darbībām un pasākumiem, kas veicami, 
lai uzlabotu gāzes piegādes drošību. Tajā 
jo īpaši iekĜauj novērtējumu par 
sašėidrinātās dabasgāzes iekārtu nozīmi, 
un tam pievieno pārskatu par gāzes 
glabātavu ietilpību dažādās dalībvalstīs. 

 Turklāt ziĦojumā iekĜauj pašreizējās 
reăionālās sadarbības novērtējumu (kā 
noteikts 4. panta 3. un 4. punktā un 
IIIa pielikumā) un ieteikumus kopīgu 
preventīvās un ārkārtas rīcības plānu 
uzlabošanai. Reăionālo sadarbību saistībā 
ar šīs regulas īstenošanu, kā noteikts 
4. panta 3. un 4. punktā, vada dalībvalstu 
kompetentās iestādes, tajā iesaistot 
dabasgāzes uzĦēmumus, regulatīvās 
iestādes un rūpnieciskos patērētājus un 
cieši sadarbojoties ar Komisiju. Šāda 
reăionālā sadarbība veicina Eiropas 
solidaritātes vispārīgos principus, un tā 
nedrīkst būt pretrunā tiem. 

 2. Savienība sadarbojas ar trešām valstīm, 
kas nodrošina gāzes piegādi un tranzītu, 
lai apmainītos ar paraugpraksi 
energoefektivitātes jomā, piemēram, 
saistībā ar tādiem pašreizējiem sadarbības 
nolīgumiem enerăētikas jomā kā 
Enerăētikas hartas nolīgums. 

 _______________ 
* OV: viens gads pēc šīs Regulas stāšanās 
spēkā. 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 
4. pants – 1. punkts – ievaddaĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

mājsaimniecības un rūpniecisko patērētāju 
intereses, izveido: 

 

Grozījums Nr.  37 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 
4. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

2. Pirms šo plānu pieĦemšanas 
kompetentās iestādes apmainās ar 
informāciju un apspriežas savā starpā un ar 
Komisiju, lai nodrošinātu, ka plāni un 
pasākumi ir savstarpēji saskaĦoti 
attiecīgajā reăionālajā mērogā. Šajās 
apspriedēs tiek izskatīti vismaz jautājumi 
par izveidotajiem un nākotnē 
vajadzīgajiem starpsavienojumiem, jo īpaši 
tādiem, kas nodrošina piekĜuvi ES gāzes 
tīklam, par pārrobežu piegādi, glabātavu 
pārrobežu pieejamību un fiziskām 
iespējām transportēt gāzi abos virzienos. 
Komisija var apspriesties ar Gāzes 
koordinācijas grupu un informē to par šo 
apspriežu rezultātiem. 
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Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 
4. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

3. Šā panta 2. punktā minētā procesa laikā 
Komisija var ieteikt, kādā reăionālā 
mērogā notiks informācijas apmaiĦa un 
apspriedes. Turklāt Komisija pēc 
apspriešanās ar gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklu (ENTSO-G) un 
Energoregulatoru sadarbības aăentūru 
(ACER), kā arī Gāzes koordinācijas 
grupu var ieteikt izveidot kopīgu plānu 
reăionālā līmenī, nosakot reăionus 
atkarībā no infrastruktūras, kas vajadzīga 
dabasgāzes piegādes drošības 
nodrošināšanai. 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 
4. pants – 4. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

4. Turklāt dalībvalstis papildus atsevišėiem 
valsts plāniem var izlemt izveidot kopīgus 
reăionāla mēroga plānus. Ja kopīgus 
plānus izstrādā reăionālā līmenī, 
attiecīgās dalībvalstis pieĦem un publicē 
tos un cenšas noslēgt starpvaldību 
nolīgumus, lai oficiāli apstiprinātu 
reăionālo sadarbību. 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 
4. pants – 5. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Kompetentā iestāde bez kavēšanās 5. Kompetentā iestāde, ievērojot 
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publicē plānus, tostarp grozītos plānus, 
saskaĦā ar 6. punktu, un paziĦo par tiem 
Komisijai. 

konfidencialitāti attiecībā uz slepenu 
informāciju, bez kavēšanās publicē plānus, 
tostarp saskaĦā ar 6. punktu grozītos 
plānus, un paziĦo par tiem Komisijai un 
informē Gāzes koordinācijas grupu.  

 

Grozījums Nr.  42 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 

Grozījums Nr.  43 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Ja dalībvalstis ir uzĦēmušās saistības 
sabiedrisko pakalpojumu jomā attiecībā 
uz piegādes nodrošināšanu, kompetentās 
iestādes tās publisko ne vēlāk kā 2 mēnešu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā un 
vajadzības gadījumā atjaunina pēc 
attiecīgā preventīvas rīcības plāna un 
ārkārtas rīcības plāna pieĦemšanas. 

 

Grozījums Nr.  44 
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Regulas priekšlikums 
4. pants – 6.b punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 
5. pants – 1. punkts – ievaddaĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Preventīvas rīcības plānā iekĜauj:  1. Preventīvas rīcības plānā valsts un 
reăionālā līmenī iekĜauj: 

 

Grozījums Nr.  46 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

a) pasākumus infrastruktūras un piegādes 
standartu ievērošanai atbilstīgi 6. un 
7. pantam; šajos pasākumos ietilpst vismaz 
plānošana ievērot N-1 standartu un 
informācija par plānošanu ievērot 
daudzumus un jaudu, kas saskaĦā ar riska 
novērtējumu vajadzīga, lai apgādātu 
aizsargātos patērētājus noteiktos liela 
pieprasījuma periodos, pasākumus 
pieprasījuma jomā, piegādes avotu 
dažādošanu un dabasgāzes uzĦēmumiem 
un citām attiecīgajām iestādēm noteiktos 
pienākumus; 

 

Grozījums Nr.  47 
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Regulas priekšlikums 
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 

Grozījums Nr.  48 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 da) ja dalībvalsts, pamatojoties uz 8. pantā 
paredzēto riska novērtējumu, tā nolemj, 
aprakstu par saistībām apgādāt 
patērētājus, kas nav 2. panta 1. punktā 
minētie patērētāji, ir pieslēgti gāzes 
sadales sistēmai un sniedz svarīgus 
sabiedriskos pakalpojumus, piemēram, 
skolas un slimnīcas. Šīs saistības nedrīkst 
ietekmēt spēju apgādāt aizsargātos 
patērētājus krīzes gadījumā, kā noteikts 
7. pantā. Šīs papildu saistības nedrīkst būt 
pretrunā Eiropas vai reăionālās 
solidaritātes principiem attiecībā pret 
valstīm, kurām ir piegādes problēmas; 

 

Grozījums Nr.  49 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 db) mehānismus sadarbībai ar citām 
dalībvalstīm, lai sagatavotu reăionālus 
preventīvas rīcības plānus; 

 

Grozījums Nr.  50 



 

 
 PE446.602/ 25 

 LV 

Regulas priekšlikums 
5. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

2. Preventīvas rīcības plāns balstās uz tīkla 
attīstības desmit gadu plānu, ko izstrādā 
ENTSO-G, un ir saskaĦā ar to. Jo īpaši 
darbības infrastruktūras standarta 
ievērošanai atbilstīgi 6. pantam ir saistošas 
sistēmu operatoriem. 
 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 
5. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

3. Preventīvas rīcības plāna pamatā 
galvenokārt ir tirgus pasākumi, un tajā 
Ħem vērā ekonomisko ietekmi un 
efektivitāti, kā arī pieĦemto pasākumu 
lietderību, to ietekmi uz iekšējā 
enerăētikas tirgus darbību, patērētājiem un 
vidi, kā arī attiecīgus starptautiskos 
notikumus un starptautiska mēroga 
izmaiĦas, jo īpaši galvenajās piegādes un 
tranzīta valstīs. 

 

Grozījums Nr.  52 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Lai garantētu pasākumu efektīvu 
koordināciju ES ārkārtas situācijā, 
Komisija izstrādā ES preventīvas rīcības 
plānu, kura pamatā ir visi valstu un 
reăionālie plāni, nosakot iespējamos krīžu 
scenārijus un efektīvākos pasākumus 
šādu krīžu novēršanai. 

 

Grozījums Nr.  53 
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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 aprēėinātajā 
platībā sešdesmit dienu aukstākajā 
periodā, kad ir ārkārtīgi liels gāzes 
pieprasījums un ko statistiski novēro ik pēc 
divdesmit gadiem.  

1. Vēlākais līdz [2014. gada 31. martam; 
3 gadi pēc regulas stāšanās spēkā] 
kompetentā iestāde nodrošina, ka 
gadījumā, ja rodas traucējumi vienā 
lielākajā gāzes infrastruktūrā, pārējā 
infrastruktūra (N-1) tehniski spēj 
apmierināt kopējo ikdienas gāzes 
pieprasījumu aprēėinātajā platībā dienā, 
kad ir ārkārtīgi liels gāzes pieprasījums, ko 
statistiski novēro reizi divdesmit gados. 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 
6. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 
6. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

iespējas. Vajadzības gadījumā aprēėināto 
platību, kas minēta I pielikumā un ko 
noteikusi kompetentā iestāde pēc 
apspriešanās ar attiecīgajiem dabasgāzes 
uzĦēmumiem, paplašina līdz attiecīgajam 
reăionālajam mērogam.  

 

Grozījums Nr.  56 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 
6. pants – 4. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

4. Katra kompetentā iestāde pēc 
apspriešanās ar attiecīgajiem dabasgāzes 
uzĦēmumiem Komisijai nekavējoties 
paziĦo par N-1 standarta neievērošanu. 

 

Grozījums Nr.  58 

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, izĦemot gadījumus, 
kad pēc kompetentās iestādes 
pieprasījuma Komisija nolemj, ka 
divvirzienu plūsmas jaudas palielināšana 
neuzlabos dalībvalstu piegādes drošību. 

5. Neskarot 5.a punktu, pārvades sistēmu 
operatoriem un īpašniekiem divu gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
jānodrošina pastāvīga fiziskā jauda 
transportēt gāzi abos virzienos visos 
starpsavienojumos, izĦemot cauruĜvadus, 
kas savieno ražošanas avotus, 
sašėidrinātās dabasgāzes iekārtas vai 
starpsavienojumu mezglus ar sadales 
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Mainoties apstākĜiem, šāds lēmums var 
tikt pārskatīts. Divvirzienu plūsmas jaudas 
apmēru sasniedz izmaksu ziĦā izdevīgākajā 
veidā un Ħem 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. 

tīkliem. Divvirzienu plūsmas jaudas 
apmēru sasniedz izmaksu ziĦā izdevīgākajā 
veidā, minētajā novērtējumā Ħemot vērā 
aspektus, kas nav šaurā nozīmē 
saimnieciski, piemēram, piegādes drošību 
un ieguldījumu iekšējā tirgus darbībā, un 
vismaz to jaudu, kas vajadzīga, lai ievērotu 
7. pantā minēto piegādes standartu. 
Kompetentās iestādes un Komisija 
nodrošina, ka starpsavienojumu 
novērtējuma rezultātus regulāri pārskata, 
ja mainās apstākĜi, jo īpaši, atjauninot 
valstu un reăionālos preventīvas rīcības 
plānus. Ja ir vajadzīgi papildu ieguldījumi 
tālākiem pārvades sistēmas posmiem, 
7. punkta noteikumus attiecina arī uz 
šiem ieguldījumiem. Šo divu gadu laikā 
gāzes pārvades sistēmas operators pielāgo 
pārvades sistēmas darbību kopumā, lai 
nodrošinātu divvirzienu gāzes plūsmu. 

 

Grozījums Nr.  59 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Kompetentās iestādes var pieprasīt, lai 
Komisija pieĦemtu lēmumu uz konkrētu 
starpsavienojumu neattiecināt pienākumu 
nodrošināt divvirzienu plūsmu saskaĦā ar 
5. punktu. Komisija drīkst piešėirt 
atbrīvojumu, ja divvirzienu plūsmas 
nodrošināšana būtiski neuzlabo piegādes 
drošību nevienā no attiecīgajām 
dalībvalstīm vai ja ieguldījumu apjoms 
būtiski pārsniedz paredzamos ieguvumus 
attiecībā uz piegādes drošību kādā no šīm 
dalībvalstīm. Komisija maksimāli Ħem 
vērā tā riska novērtējuma rezultātus, ko 
kompetentā iestāde ir veikusi saskaĦā ar 
8. panta 1. punktu. Mainoties apstākĜiem, 
šādus lēmumus var pārskatīt. 

 

Grozījums Nr.  60 
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Regulas priekšlikums 
6. pants – 6. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

6. Dalībvalstis nodrošina, ka jauna 
pārvades infrastruktūra ar pietiekamu 
ieplūdes un izplūdes punktu skaita 
palīdzību garantē piegādes drošību, un 
sniedz atbalstu labi savienotas 
infrastruktūras izveidē. Tās nodrošina arī, 
ka valsts sistēmas ieplūdes jauda un 
pārvades sistēmu darbība ir tāda, ka ir 
iespējams pielāgot gāzes plūsmas valsts 
iekšienē, ja rodas jebkādi gāzes piegādes 
infrastruktūras traucējumi, kas noteikti 
riska novērtējumā, tostarp novēršot vājās 
vietas pārvades sistēmā. 

 

Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 
6. pants – 7. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Valstu regulatīvās iestādes, apstiprinot 
tarifus saskaĦā ar Direktīvas […/…EK] 
41. panta 8. punktu, Ħem 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, pārredzami un 
precīzi apstiprinot tarifus vai savas 
metodes saskaĦā ar Direktīvas 2009/73/EK 
41. panta 8. punktu, Ħem vērā pamatoti 
radušās 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 pieĦemšanas par investīcijām 
visu attiecīgo dalībvalstu regulatīvās 
iestādes kopīgi izlemj par izmaksu sadali. 
Jebkurš šāds lēmums par investīcijām ir 
jāapstiprina valsts regulatīvajai iestādei 
attiecībā uz izmaksām un šādu izmaksu 
sadali starp pārējām iesaistīto dalībvalstu 
regulatīvajām iestādēm. Dalot izmaksas 
starp šīm dalībvalstīm, jāĦem vērā 
proporcija, kādā katra no šīm dalībvalstīm 
gūst labumu no ieguldījumiem attiecībā 
uz apgādes drošību. Piemēro Regulas (EK) 
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Nr. 715/2009 8. panta 1. punktu. 

 

Grozījums Nr.  62 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7.a Attiecībā uz izmaksām, kas rodas 
vairākās dalībvalstīs vai vienā dalībvalstī 
par labu kādai citai dalībvalstij, Komisija 
var ierosināt atbilstošus ES instrumentus 
starpsavienojumu finansēšanai. Šādus 
lēmumus pieĦem, katru gadījumu izskatot 
atsevišėi un Ħemot vērā jo īpaši 
starpsavienojuma finansiālās dzīvotspējas 
trūkumu un skaidru pievienoto vērtību 
saistībā ar gāzes piegādes drošību 
attiecībā uz vienu vai vairākām 
attiecīgajām dalībvalstīm. 

 

Grozījums Nr.  63 

Regulas priekšlikums 
7. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

1. Kompetentā iestāde prasa piegādes 
uzĦēmumiem veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu gāzes piegādi dalībvalsts 
aizsargātajiem patērētājiem šādos 
gadījumos: 

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

a) galējas temperatūras septiĦu dienu 
aukstākajā periodā, ko statistiski novēro 
reizi divdesmit gados; kā arī 

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

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

Pamatojums 

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

Grozījums Nr.  64 

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 stāvokĜa gadījumā atbilstīgi 
9. panta 2. punktam. Kompetentā iestāde 
cenšas saglabāt piegādi aizsargātajiem 
patērētājiem, cik ilgi vien vajadzīgs.  

2. Kompetentā iestāde prasa piegādes 
uzĦēmumiem veikt atbilstīgus pasākumus, 
lai nodrošinātu gāzes piegādi 
aizsargātajiem patērētājiem četrdesmit 
dienu periodā, kā arī ārkārtas stāvokĜa 
gadījumā atbilstīgi 9. panta 2. punktam Pēc 
četrdesmit piecām dienām vai tad, ja 
apstākĜi ir smagāki nekā 1. pantā minētie, 
kompetentā iestāde un gāzes piegādes 
uzĦēmumi cenšas pēc iespējas ilgi saglabāt 
piegādi aizsargātajiem patērētājiem. 

 

Grozījums Nr.  65 

Regulas priekšlikums 
7. pants – 4. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

4. Kompetentās iestādes Ĝauj dabasgāzes 
uzĦēmumiem ievērot šos kritērijus 
reăionālā vai Savienības mērogā un 
nepieprasa, lai šie standarti tiktu ievēroti, 
pamatojoties uz infrastruktūru, kas atrodas 
tikai tās teritorijā. 

Grozījums Nr.  66 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Ražošanas iekārtām, kuras nodrošina 
piegādi, (piemēram, spēkstacijām, 
pārstrādes rūpnīcām, gāzes uzglabāšanas 
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iekārtām) ir iespēja darboties pēc iespējas 
netraucēti, lai garantētu dabasgāzes, 
elektroenerăijas un siltumenerăijas 
piegādi. Noteiktās robežvērtības drīkst 
pārkāpt tādā apmērā, kas vēl jānosaka. 
Vēl jānosaka, cik lielā mērā drīkst grozīt 
nosacījumus, kas paredzēti tiesību aktos 
par ūdens apsaimniekošanu. Šajā 
sakarībā nedrīkst radīt kaitējumu videi. 

 

 

Grozījums Nr.  67 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) Ħemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reăionālos apstākĜus;  

b) Ħemot vērā visus attiecīgos valsts un 
reăionālos apstākĜus, tostarp gāzes 
izmantošanu, lai nodrošinātu 
elektroenerăijas piegādi un centrālapkuri 
aizsargātajiem patērētājiem, un to nozaru 
darbību, kuras būtiski ietekmē piegādes 
svārstības, patēriĦa veidi, pieslēgums 
iekšējam tirgum un drošības apsvērumi; 

 

Grozījums Nr.  68 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Komisija pilnībā izvērtē gāzes 
piegādes drošības riskus Savienības 
līmenī un pieĦem un publicē ziĦojumu, 
kas jāiesniedz kompetentajām iestādēm, 
Gāzes koordinācijas grupai, ACER, 
ENTSO-G un Eiropas Parlamentam.  

 

Grozījums Nr.  69 
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Regulas priekšlikums 
8. pants – 1.b punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.b Veicot riska novērtējumu un Ħemot 
vērā tehnisko un ekonomisko analīzi, 
dalībvalstis var noteikt saistības apgādāt 
patērētājus, kas nav 2. panta 1. punktā 
minētie patērētāji un kas jau ir pieslēgti 
gāzes sadales sistēmai un sniedz svarīgus 
sabiedriskos pakalpojumus, piemēram, 
skolas un slimnīcas. Šīs saistības nedrīkst 
ietekmēt spēju apgādāt aizsargātos 
patērētājus krīzes gadījumā, kā noteikts 
7. pantā. Šīs papildu saistības nedrīkst būt 
pretrunā Eiropas vai reăionālās 
solidaritātes principiem attiecībā pret 
valstīm, kurām ir piegādes problēmas. 

 

Grozījums Nr.  70 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.c Pēc 4. panta 3. punktā minētā 
Komisijas ieteikuma vai 4. panta 
4. punktā minētajā situācijā riska 
novērtējumu veic arī reăionālā līmenī. 

 

Grozījums Nr.  71 

Regulas priekšlikums 
8. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

2. Dabasgāzes uzĦēmumi, attiecīgās 
organizācijas, kas pārstāv mājsaimniecības 
un rūpniecisko gāzes patērētāju intereses, 
un regulatīvā iestāde, ja tā nav kompetentā 
iestāde, sadarbojas ar kompetento iestādi 
un sniedz riska novērtēšanai vajadzīgo 
informāciju, tostarp informāciju par 
ăeopolitiskajiem riskiem.  
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Grozījums Nr.  72 

Regulas priekšlikums 
8. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

3. 1. un 1.a punktā minētos riska 
novērtējumus atkārtoti veic ik pēc diviem 
gadiem līdz attiecīgā gada 30. septembrim. 

 

Grozījums Nr.  73 

Regulas priekšlikums 
9. pants – 1. daĜa – ievaddaĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ārkārtas rīcības plānam ir jāatbilst šādiem 
kritērijiem: 

Valstu un reăionālajiem ārkārtas rīcības 
plāniem ir jāatbilst šādiem 
kritērijiem: 

 

Grozījums Nr.  74 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

(2) tajā definē visu attiecīgo tirgus 
dalībnieku lomu un pienākumus, Ħemot 
vērā, cik lielā mērā tie tiek skarti gāzes 
piegādes pārtraukuma gadījumā, un 
nosaka to sadarbību ar kompetento iestādi 
un vajadzības gadījumā regulatīvo iestādi; 

 

Grozījums Nr.  75 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 

Grozījums Nr.  76 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) tajā ir identificēta to pasākumu 
lietderība, kas nav balstīti uz tirgus 
principiem (III pielikums) un kas paredzēti 
vai tiks piemēroti ārkārtas stāvokĜa 
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) tajā ir identificēta to pasākumu 
lietderība un salīdzinošā vērtība, kas nav 
balstīti uz tirgus principiem (III pielikums) 
un kas paredzēti vai tiks piemēroti ārkārtas 
stāvokĜa 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 
izmanto tikai tad, ja ar tirgus 
mehānismiem vien vairs nevar nodrošināt 
piegādi aizsargātajiem patērētājiem. 

 

Grozījums Nr.  77 

Regulas priekšlikums 
9. pants – 1. daĜa– 8. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(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; 

 

Grozījums Nr.  78 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) tajā ir uzskaitītas iepriekšēji noteiktas 
darbības gāzes piegādes nodrošināšanai 
ārkārtas situācijā, tostarp kompensācijas 

(10) tajā ir uzskaitītas ciešā sadarbībā ar 
tirgus dalībniekiem iepriekšēji noteiktas 
darbības gāzes piegādes nodrošināšanai 
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mehānismi un tirdzniecības nolīgumi starp 
šādās darbībās iesaistītajiem. Šādas 
darbības var būt pārrobežu nolīgumi starp 
dalībvalstīm un/vai dabasgāzes 
uzĦēmumiem. 

ārkārtas situācijā, Ħemot vērā 
kompensācijas mehānismus un 
tirdzniecības nolīgumus starp šādās 
darbībās iesaistītajiem. Šādas darbības var 
būt pārrobežu nolīgumi starp dalībvalstīm 
un/vai dabasgāzes uzĦēmumiem. 

 

 

Grozījums Nr.  79 

Regulas priekšlikums 
9. pants – 1.a daĜa (jauna) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Komisija izstrādā Savienības ārkārtas 
rīcības plānu, kurā paredz iespējamas 
neatbilstības starp valstu un 
reăionālajiem plāniem, kā arī iespējamus 
koordinēšanas pasākumus, kas Komisijai 
jāveic Savienības ārkārtas situācijā. Tajā 
arī jāapraksta mehānismi, ko izmanto, lai 
veicinātu starpniecību ar trešām valstīm. 

 

Grozījums Nr.  80 

Regulas priekšlikums 
9. pants – 2. daĜa– 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 apstākĜus; 

(1) savlaicīgas brīdināšanas stāvoklis 
(savlaicīga brīdināšana): ja konkrēta, 
nopietna un ticama informācija, kas, 
iespējams, iegūta ar savlaicīgas 
brīdināšanas mehānisma palīdzību liecina, 
ka piegādes apstākĜi tuvākajā laikā varētu 
pasliktināties. Paredzams, ka tirgus 
atrisinās šo problēmu bez kompetentās 
iestādes iejaukšanās; 

 

Grozījums Nr.  81 
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Regulas priekšlikums 
9. pants – 2. daĜa– 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(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, taču problēmas mērogs nav 
tāds, lai būtu nepieciešama ārkārtas 
situācijas pasludināšana saskaĦā ar 
3. punktu. Paredzams, ka tirgus atrisinās 
šo problēmu bez kompetentās iestādes 
iesaistīšanās; 

 

Grozījums Nr.  82 

Regulas priekšlikums 
9. pants – 2. daĜa– 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): piegādes 
traucējumi vai ārkārtīgi liels pieprasījums, 
kad tirgus mehānismi vien vairs nevar 
nodrošināt piegādi aizsargātajiem 
patērētājiem. Kompetentajai iestādei 
jāiejaucas saskaĦā ar ārkārtas rīcības 
plānu. Šajā stāvoklī vienlaicīgi var 
darboties gan tirgus, gan ārpustirgus 
mehānismi. 

 

Grozījums Nr.  83 

Regulas priekšlikums 
9. pants – 3. daĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

3. Kompetentās iestādes ārkārtas rīcības 
plānā paredz, ka pārrobežu piekĜuve 
uzglabāšanas sistēmām tiek saglabāta arī 
ārkārtas stāvokĜa gadījumā. Dalībvalstis un 
kompetentās iestādes neparedz pasākumus, 
kas nepamatoti ierobežo gāzes nolīgto 
daudzumu plūsmu pāri valstu robežām.  

 

Grozījums Nr.  84 
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Regulas priekšlikums 
9. pants – 3.a daĜa (jauna) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Ārkārtas rīcības plānā nosaka 
nepieciešamos pasākumus un darbības 
ārkārtas situācijā, lai mazinātu gāzes 
piegādes traucējumu ietekmi uz 
elektroenerăijas piegādi, ko ražo, 
izmantojot gāzi, un centralizētās apkures 
piegādi aizsargātajiem patērētājiem.  

 

Grozījums Nr.  85 

Regulas priekšlikums 
9. pants – 4. daĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Kompetentā iestāde nekavējoties 
informē Komisiju un sniedz vajadzīgo 
informāciju, kad tā izsludina kādu no 
krīzes stāvokĜiem. Ārkārtas stāvokĜa 
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 sniedz vajadzīgo 
informāciju, kad tā izsludina kādu no 
krīzes stāvokĜiem, jo īpaši informāciju par 
pasākumiem, kurus tā paredz veikt. 
Kompetentā iestāde veic ārkārtas rīcības 
plānā iepriekš noteiktās darbības. 
Ārkārtas stāvokĜa gadījumā, kad ES 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. 

 

Grozījums Nr.  86 

Regulas priekšlikums 
9. pants – 4.a daĜa (jauna) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Ja kompetentā iestāde paziĦo 
Komisijai, ka kādā dalībvalstī ir 
pasludināts agrīnās brīdināšanas stāvoklis 
vai gāzes piegādes traucējumu draudiem 
varētu būt ăeopolitiska nozīme, Savienība, 
kuru pārstāv visaugstākajā līmenī, veic 
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atbilstīgus diplomātiskos pasākumus, 
Ħemot vērā Lisabonas līgumā noteikto 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieka/ augstā 
pārstāvja īpašo lomu.  

 

Grozījums Nr.  87 

Regulas priekšlikums 
9. pants – 5. daĜa 
 

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 
saskaĦā ar 9. panta 1. punktu. Komisija 
var sasaukt Gāzes koordinācijas grupas 
sanāksmi.  

svītrots 

 

Grozījums Nr.  88 

Regulas priekšlikums 
9. pants – 6. daĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

6. Komisija triju dienu laikā pārbauda to, 
vai ārkārtas stāvokĜa izsludināšana atbilst 
2. punktā noteiktajiem kritērijiem un vai 
tā nerada nesamērīgu slogu dabasgāzes 
uzĦēmumiem un iekšējā tirgus darbībai. 

 

Grozījums Nr.  89 
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Regulas priekšlikums 
9. pants – 6.a daĜa (jauna) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Ja ārkārtas stāvoklī nonākušās 
dalībvalsts kompetentā iestāde nolemj 
izĦēmuma kārtā piemērot pasākumus, kas 
nav paredzēti plānos, Komisija pārbauda, 
vai tas ir pamatoti. Komisija šajā 
jautājumā var lūgt padomu Gāzes 
koordinācijas grupai. 

 

Grozījums Nr.  90 

Regulas priekšlikums 
9. pants – 6.b daĜa (jauna) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.b Komisija jo īpaši var aicināt 
kompetento iestādi grozīt pasākumus, kas 
rada nesamērīgu slogu dabasgāzes 
uzĦēmumiem, un atsaukt paziĦojumu par 
ārkārtas stāvokli, ja uzskata, ka tas vairs 
nav pamatots. 

 

Grozījums Nr.  91 

Regulas priekšlikums 
9. pants – 6.c daĜa (jauna) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.c Ārpustirgus pasākumi, kas ārkārtas 
situācijā noteikti dabasgāzes 
uzĦēmumiem, tostarp reăionālā vai 
Savienības līmenī, nodrošina godīgu un 
taisnīgu kompensāciju šo pasākumu 
ietekmētajiem dabasgāzes uzĦēmumiem.  

 

Grozījums Nr.  92 



 

 
 PE446.602/ 41 

 LV 

Regulas priekšlikums 
9. pants – 6.d daĜa (jauna) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.d Ārkārtas rīcības plānu atjauno reizi 
divos gados, pamatojoties uz 8. pantā 
minēto riska novērtējumu. 

 
 

Grozījums Nr.  93 

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 aprēėiniem. 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 ăeogrāfiskajiem reăioniem, kurā 
ietilpst vairākas dalībvalstis. 

1. Komisija var izsludināt Savienības 
mēroga ārkārtas stāvokli pēc vienas 
kompetentās iestādes pieprasījuma. Tā 
izsludina Savienības mēroga ārkārtas 
stāvokli, ja vairākas kompetentās iestādes 
ir izsludinājušas ārkārtas stāvokli pēc 
9. panta 6. punktā minētās pārbaudes 
veikšanas vai ja saskaĦā ar ENTSO-G 
aprēėiniem Savienība zaudē vairāk nekā 
20 % no gāzes daudzuma, ko ik dienas 
importē no trešām valstīm. Tā izsludina 
Savienības mēroga ārkārtas stāvokli 
attiecībā uz īpaši skartiem ăeogrāfiskajiem 
reăioniem, kuri noteikti IIIa pielikumā vai 
4. panta 3. un 4. punktā un kuros ietilpst 
vairākas dalībvalstis, ja viena kompetentā 
iestāde no attiecīgā reăiona ir 
izsludinājusi ārkārtas stāvokli vai ja 
saskaĦā ar ENTSO-G aprēėiniem 
attiecīgais ăeogrāfiskais reăions zaudē 
vairāk nekā 10 % no gāzes daudzuma, ko 
ik dienas importē no trešām valstīm. 

 

Grozījums Nr.  94 



 

 
 PE446.602/ 42 

 LV 

Regulas priekšlikums 
10. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Kopienas mēroga ārkārtas stāvokĜa 
gadījumā Komisija koordinē kompetento 
iestāžu darbības. Konkrētāk, Komisija 
nodrošina informācijas apmaiĦu, nodrošina 
dalībvalsts vai reăionālā mēroga pasākumu 
saskaĦotību 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 stāvokĜa 
gadījumā Komisija koordinē kompetento 
iestāžu darbības. Konkrētāk, Komisija 
nodrošina informācijas apmaiĦu, nodrošina 
dalībvalsts vai reăionālā mēroga pasākumu 
saskaĦotību un efektivitāti saistībā ar 
Savienības mēroga ārkārtas stāvokli un 
koordinē darbības saistībā ar trešām 
valstīm, izmantojot Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieka/ augstā pārstāvja 
un enerăētikas komisāra starpniecību. 
Komisija sasauc krīzes pārvaldības grupas 
sanāksmi, kurā piedalās nozares pārstāvji 
un dalībvalstis, uz kurām attiecas ārkārtas 
stāvoklis. Komisija nodrošina, ka Gāzes 
koordinācijas grupa regulāri tiek 
informēta par darbu, ko veic krīzes 
pārvaldības grupa. 

 

Grozījums Nr.  95 

Regulas priekšlikums 
10. pants – 4. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

4. Ja Komisija uzskata, ka Savienības 
mēroga ārkārtas stāvokĜa gadījumā 
kompetentās iestādes vai dabasgāzes 
uzĦēmumu veiktie pasākumi ir nepiemēroti 
ārkārtas stāvokĜa risināšanai vai ka tie 
nopietni apdraud situāciju citā dalībvalstī, 
Komisija pieprasa kompetentajai iestādei 
mainīt pasākumus, informējot, kāpēc 
kompetentajai iestādei vai dabasgāzes 
uzĦēmumam tas jādara.  

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

Trīs dienu laikā pēc šā paziĦojuma 
attiecīgā kompetentā iestāde maina 
pasākumus un paziĦo par to Komisijai vai 
nosūta pienācīgi pamatotu atbildi, kurā 
paskaidrots, kādēĜ attiecīgā darbība ir 
pamatota. 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, tā informē 
kompetento iestādi par to, kāpēc tā 
uzskata, ka pamatojums nav pietiekams. 
Šādā gadījumā kompetentā iestāde bez 
kavēšanās izpilda Komisijas prasību. 
Komisijas prasībā norāda ieteiktos 
pasākumus, kas jāveic kompetentajai 
iestādei, cenšoties atjaunot iekšējā gāzes 
tirgus darbību. 

 Komisija visa procesa laikā informē Gāzes 
koordinācijas grupu.  

 

Grozījums Nr.  96 

Regulas priekšlikums 
10. pants – 5. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

5. Dalībvalstis, kompetentās iestādes vai 
dabasgāzes uzĦēmumi neievieš pasākumus, 
kas kādā brīdi varētu ierobežot gāzes 
plūsmu iekšējā tirgū. 

 

Grozījums Nr.  97 

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 ziĦo 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 ziĦo par gāzes 
plūsmu Savienībā un ārpus tās, 
sadarbojoties ar piegādes un tranzīta 
valstīm. 

 

Grozījums Nr.  98 
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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 pieĦem lēmumu par grupas 
sastāvu, nodrošinot Komisijas 
pārstāvniecību, un vada grupas sanāksmes. 
Grupa pieĦem 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 arī kompetentās 
iestādes, ACER, ENTSO-G pārstāvji un 
attiecīgo nozari un attiecīgos patērētājus 
pārstāvošas organizācijas. Komisija 
pieĦem lēmumu par grupas sastāvu, 
nodrošinot Komisijas pārstāvniecību, un 
vada grupas sanāksmes. Grupa pieĦem 
savu reglamentu. 

 

Grozījums Nr.  99 

Regulas priekšlikums 
11. pants – 2. punkts – ievaddaĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

2. SaskaĦā ar šīs regulas noteikumiem 
Gāzes koordinācijas grupa palīdz 
Komisijai, jo īpaši jautājumos, kas saistīti 
ar: 

 

Grozījums Nr.  100 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 

Grozījums Nr.  101 
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Regulas priekšlikums 
11. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisija regulāri sasauc Gāzes 
koordinācijas grupas sanāksmes. 

3. Komisija regulāri sasauc Gāzes 
koordinācijas grupas sanāksmes un 
apmainās ar kompetentajām iestādēm 
iesniegto informāciju, vienlaikus 
nodrošinot konfidencialitāti attiecībā uz 
komerciāli svarīgu informāciju.  

 3.a Gāzes koordinācijas grupa sniedz 
ieguldījumu reăionu noteikšanā saskaĦā 
ar 4. panta 3. un 4. punktu. 

 Lai panāktu solidaritāti reăionālā līmenī, 
Gāzes koordinācijas grupa izveido īpašas 
apakšgrupas, kas risina reăionālā līmeĦa 
gāzes piegādes drošības jautājumus. 

 

Grozījums Nr.  102 

Regulas priekšlikums 
12. pants – 1. punkts – ievaddaĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ārkārtas stāvokĜa laikā kompetentās 
iestādes rīcībā ik dienu jābūt jo īpaši šādai 
informācijai: 

1. Sākot ar ...1, ārkārtas stāvokĜa laikā 
kompetentās iestādes rīcībā ik dienu jābūt 
jo īpaši šādai informācijai: 

 ----------------------------------------------------
1
 OV: lūdzu, ievietojiet datumu — 6 mēneši pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā. 

 

Grozījums Nr.  103 

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, sašėidrinātās 
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 
sašėidrinātās dabasgāzes termināli 
miljonos m3 dienā; 
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Grozījums Nr.  104 

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. 

 

Grozījums Nr.  105 

Regulas priekšlikums 
12. pants – 5. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

5. Pēc ārkārtas stāvokĜa pārvarēšanas 
kompetentā iestāde Komisijai bez 
kavēšanās iesniedz detalizētu novērtējumu 
par ārkārtas stāvokli un īstenoto pasākumu 
efektivitāti, tostarp novērtējumu par 
ārkārtas stāvokĜa ekonomisko ietekmi, 
kurināmā maiĦas ietekmi emisiju 
izteiksmē, ietekmi uz elektroenerăijas 
nozari un par palīdzību, kas sniegta un/vai 
saĦemta no Savienības un dalībvalstīm. 

 Komisija izvērtē kompetento iestāžu 
sniegtos novērtējumus un iesniedz 
rezultātu apkopojumu dalībvalstīm, 
Eiropas Parlamentam un Gāzes 
koordinācijas grupai. 

 

Grozījums Nr.  106 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) dabasgāzes uzĦēmumi Komisijai paziĦo 
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, 
paziĦo šādu informāciju par līgumiem, 
kurus attiecīgo dalībvalstu dabasgāzes 
uzĦēmumi ir noslēguši ar piegādātājiem 
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no trešām valstīm: 

 

Grozījums Nr.  107 

Regulas priekšlikums 
12. pants – 6. punkts – 2. daĜa (jauna) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 Kompetentā iestāde un Komisija ievēro 
konfidencialitāti attiecībā uz šo 
informāciju. 

Grozījums Nr.  108 

Regulas priekšlikums 
13. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

a) N-1 rādītāja aprēėini un dati, kas 
vajadzīgi aprēėinu veikšanai, sasniegtais 
attiecībā uz ieguldījumiem, kas vajadzīgi, 
lai ievērotu N-1 standartu, sarežăījumi, 
kas konkrētajai valstij radušies, īstenojot 
jaunus alternatīvus risinājumus;  

a) N-1 rādītāja aprēėini un dati, kas 
vajadzīgi aprēėinu veikšanai;  

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

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

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 

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

Pamatojums 

Konfidenciālas informācijas izpaušana var būtiski kaitēt uzĦēmumu 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.  109 

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 
nolūkā. 

Grozījums Nr.  110 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Komisija izveido gāzes piegādes 
drošības nepārtrauktas uzraudzības un 
ziĦošanas sistēmu, kurā ietver šādus 
pasākumus: 

 a) gada ziĦojumu sagatavošana par to, kā 
trešo valstu uzĦēmumi, jo īpaši galvenie 
piegādātāji un viĦu meitasuzĦēmumi, 
ievēro noteikumus, ar kuriem regulē 
iekšējo tirgu energoapgādes nozarē, jo 
īpaši attiecībā uz pārredzamību un 
atbilstību ES konkurences tiesībām; 

 b) novērtējums par trešo valstu vertikāli 
integrēto energoapgādes uzĦēmumu 
ietekmi uz iekšējo tirgu un savstarpības 
principa ievērošanu; 

 c) atbilstīgu pasākumu piemērošana, kuru 
mērėis ir atturēt ārvalstu publiskos 
uzĦēmumus no nekontrolētu ieguldījumu 
veikšanas Savienības energoapgādes 
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nozarē, jo īpaši gāzes un elektroenerăijas 
pārvades tīklos; 

 d) starp dalībvalstīm un trešām valstīm 
noslēgto dabasgāzes nolīgumu uzraudzība 
attiecībā uz to atbilstību ES iekšējā tirgus 
noteikumiem. Komisija nodrošina to 
klauzulu svītrošanu, kuras ietekmē 
noteikumus par aizliegumu pārdot tālāk 
piegādāto gāzi, ja šādas klauzulas aizliedz 
ES tiesību akti. 

 

Grozījums Nr.  111 

Regulas priekšlikums 
14. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Uzraudzība Eiropas Komisijas veiktā uzraudzība 

 Komisija veic pastāvīgu uzraudzību un 
ziĦo 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 paziĦoto plānu novērtēšanas 
un apspriešanās ar Gāzes koordinācijas 
grupu izdara secinājumus par varbūtējām 
iespējām uzlabot piegādes drošību 
Kopienas līmenī un ziĦo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs regulas 
īstenošanu līdz […]. Vajadzības gadījumā 
ziĦojumā iekĜauj ieteikumus par šīs regulas 
uzlabojumiem. 

Komisija pēc paziĦoto plānu novērtēšanas 
un apspriešanās ar Gāzes koordinācijas 
grupu izdara secinājumus par varbūtējām 
iespējām uzlabot piegādes drošību 
Savienības līmenī un ziĦo Eiropas 
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 
ziĦojumā iekĜauj ieteikumus par šīs regulas 
uzlabojumiem. 

 

Grozījums Nr.  112 
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Regulas priekšlikums 
14.a pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 14.a pants 

 Gāzes cauruĜvadu projekts „Nabucco” 

 ES iestādes piešėir īpašu prioritāti gāzes 
cauruĜvada „Nabucco” politiskajam 
profilam un finansējumam. 

Pamatojums 

Regulā, kas attiecas uz gāzes piegādes drošību, gāzes piegādes dažādošanai būtu jābūt 
nozīmīgai tās daĜai. Šajā sakarībā cauruĜvads „Nabucco” varētu būt pašreizējo gāzes avotu 
alternatīva Eiropas Savienībai. 
 

Grozījums Nr.  113 

Regulas priekšlikums 
I pielikums 
 

Komisijas ierosinātais teksts 

I PIELIKUMS: N-1 RĀDĪTĀJA APRĒĖINĀŠANA 
 

1. N-1 rādītāja aprēėināšana 
 
N-1 rādītājs raksturo gāzes infrastruktūras spēju1 piegādāt gāzi maksimālā pieprasījuma 
laikā aprēėinātajā platībā, ja rodas traucējumi lielākajā infrastruktūrā. 
 
„Aprēėinātā platība” ir ăeogrāfiska platība, kurai aprēėināta N-1 rādītāja piemērošana. 
 
Lielākās infrastruktūras darbības traucējumu gadījumā visas pārējās pieejamās gāzes piegādes 
infrastruktūras tehniskajai jaudai2 jābūt vismaz līdzvērtīgai aprēėinātās 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 aprēėina formulu) jābūt vismaz vienādam ar 100 %. 
 
                                     .IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekĜuvi 

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, Ħemot vērā sistēmas viengabalainību un pārvades tīkla vadīšanas 
prasības. 
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N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, N-1 ≥ 100% 
                                                                            .Dmax 
 
Definīcijas, ko izmanto N-1 rādītāja aprēėināšanā. 
 
Ar piegādi saistītās definīcijas 
 
IPm – importētās gāzes cauruĜvadu maksimālā tehniskā jauda (miljonos m3 dienā) ir to 
gāzesvadu maksimālās tehniskās jaudas summa, pa kuriem piegādā gāzi aprēėinātajai 
platībai. 
 
Pm – maksimālā ieguves jauda (miljonos m3 dienā) ir maksimālā iespējamā ieguves ātruma 
summa aprēėinātajā platībā no visām gāzes ieguves rūpniecības iekārtām, Ħemot vērā 
kritiskos elementus, piemēram, gāzes atguvi; 
 
Sm – daudzums (miljonos m3 dienā), kuru iespējams piegādāt krīzes gadījumā, ir visu 
uzglabāšanas sistēmu maksimālais atdeves ātrums aprēėinātajā 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 sašėidrinātās dabasgāzes iekārtas jauda (miljonos m3 dienā) ir visu 
sašėidrinātās dabasgāzes termināĜu maksimāli iespējamās jaudas summa attiecībā uz 
dabasgāzes sašėidrināšanu vai SDG importēšanu, izĦemšanu, papildpakalpojumiem, 
uzglabāšanai uz laiku un regazifikācijai, Ħemot vērā kritiskos elementus, piemēram, kuău 
jaudu un uzglabāšanas jaudu un tehniskās iespējas palaist gāzi sistēmā, piegādājot gāzi 
aprēėinātajai platībai 60 dienu periodā. 
 
Im – lielākās gāzes infrastruktūras jauda (miljonos m3 dienā), kas aprēėināto platību 
apgādā ar lielāko daĜu gāzes. 
 
Ja aprēėinātajā platībā pastāv iespējas pārvadīt gāzi no vairākiem gāzes vadiem vai 
ieplūdes punktiem un ja tā nav lielākā infrastruktūra (Ipm ≠ Im), skaitītājā jāatskaita arī 
pārējās aprēėinātās platības pārvades jauda. 
 
Tout – izejošās plūsmas pārvades jauda (miljonos m3 dienā) ir atlikušās tehniskās jaudas 
summa saistībā ar gāzes pārvadi cauri aprēėinātajai platībai lielākās infrastruktūras 
darbības traucējumu gadījumā. 
 
Pieprasījuma aprēėināšana 
 
Dmax – ir iespējas apgādāt aprēėināto 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 APRĒĖINĀŠANA 

 
1. N-1 formulas definīcija  
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N-1 formula raksturo gāzes infrastruktūras tehnisko jaudu1 apmierināt gāzes kopējo 
pieprasījumu aprēėinātajā 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 aprēėināto platību savienotos dabasgāzes pārvades tīklus, kā 
arī ieguvi, sašėidrināto dabasgāzi un uzglabāšanas sistēmas.   
 
Lielākās kopējās gāzes infrastruktūras darbības traucējumu gadījumā visas pārējās pieejamās 
gāzes infrastruktūras tehniskajai jaudai2 jābūt vismaz līdzvērtīgai aprēėinātās platības 
kopējam ikdienas gāzes pieprasījumam dienā, kad ir ārkārtīgi liels pieprasījums un ko 
statistiski novēro ik pēc divdesmit gadiem.  
 
N-1 formulas rezultātam (skatīt aprēėina formulu) jābūt vismaz vienādam ar 100 %. 
 
 
2. N-1 formulas aprēėināšanas metode 

 

[ ] %1001,100%1 ≥−×
−+++

=− N
D

ILNGSPEP
N

max

mmmmm  

 
 
3. N-1 formulas parametru definīcijas.  
 
„Aprēėinātā platība” ir ăeogrāfiska platība, kurai aprēėināta N-1 formula. Aprēėinātā 
platība var būt valsts vai reăionāla mēroga platība.  
 
 
Ar pieprasījumu saistītās definīcijas 
 
Dmax — kopējais ikdienas gāzes pieprasījums (miljonos m3 dienā) aprēėinātajā 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 aprēėinātajai 
platībai.  
 
Pm — maksimālā ieguves spēja (miljonos m3 dienā) ir visu gāzes ieguves rūpniecības 
iekārtu kopējā maksimālā ikdienas ieguves spēja ieplūdes punktos aprēėinātajā 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 piekĜuvi 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, Ħemot vērā sistēmas viengabalainību un pārvades tīkla vadīšanas prasības. 
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uzglabāšanas sistēmu kopējā maksimālā ikdienas atdeves jauda aprēėinātajā platībā, Ħemot 
vērā uzglabāšanas sistēmu attiecīgos raksturlielumus. 
 
LNGm — maksimālā sašėidrinātās dabasgāzes iekārtas jauda (miljonos m3 dienā) ir visu 
sašėidrinātās dabasgāzes iekārtu kopējās maksimālās ikdienas tehniskās iespējas palaist 
gāzi sistēmā aprēėinātajā platībā, Ħemot vērā kritiskos elementus, piemēram, sašėidrinātās 
dabasgāzes izĦemšanu, 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 aprēėināto platību. 
 

Grozījums Nr.  114 

Regulas priekšlikums 
II pielikums – ievaddaĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Izstrādājot preventīvas un ārkārtas rīcības 
plānus, kompetentā iestāde Ħem vērā šādu 
orientējošu un neizsmeĜošu pasākumu 
sarakstu. 

Izstrādājot preventīvas un ārkārtas rīcības 
plānus, kompetentā iestāde Ħem vērā 
pasākumu orientējošu un neizsmeĜošu 
sarakstu, kas noteikts šajā pielikumā. 
Izstrādājot preventīvas un ārkārtas rīcības 
plānus, kompetentā iestāde pienācīgi Ħem 
vērā ierosināto pasākumu ietekmi uz vidi 
un, cik vien tas iespējams, dod priekšroku 
pasākumiem, kuri vismazāk ietekmē vidi. 

 

Grozījums Nr.  115 

Regulas priekšlikums 
II pielikums – virsraksts „Pasākumi piegādes jomā” – 2.a aizzīme (jauna) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 • Veicināšanas pasākumi no 
atjaunojamiem enerăijas avotiem iegūtas 
gāzes iekĜaušanai gāzes tīkla 
infrastruktūrā  

 

Grozījums Nr.  116 
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Regulas priekšlikums 
II pielikums – 2. saraksts „Pasākumi piegādes jomā” – 10.a aizzīme (jauna) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  

  

  

 • Pazemes gāzes krātuve (komerciālie un 
stratēăiskie aspekti) 

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.  117 

Regulas priekšlikums 
IIIa pielikums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 IIIa PIELIKUMS 

 REĂIONĀLĀ SADARBĪBA 

 SaskaĦā ar LESD 194. pantu un, kā 
uzsvērts Direktīvas 2009/73/EK 6. pantā 
un Regulas (EK) Nr. 715/2009 12. pantā, 
reăionālā sadarbība ir galvenais 
solidaritātes principa izpausmes veids, un 
tā veido arī šīs regulas pamatu. Reăionālā 
sadarbība ir jo īpaši vajadzīga, lai 
izstrādātu riska novērtējumu (8. pants), 
preventīvas un ārkārtas rīcības plānus (4., 
5. un 9. pants), izveidotu infrastruktūru 
un noteiktu piegādes standartus (6. un 
7. pants), kā arī lai izstrādātu noteikumus 
Savienības un reăionāla mēroga rīcībai 
ārkārtas situācijā (10. pants). 

 SaskaĦā ar šo regulu īstenojamās 
reăionālās sadarbības pamatā ir 
pašreizējā reăionālā sadarbība, kurā, lai 
papildus citiem mērėiem veicinātu 
piegādes drošību un iekšējā enerăētikas 
tirgus integrāciju, ir iesaistīti dabasgāzes 
uzĦēmumi, dalībvalstis un valstu 
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regulatīvās iestādes, piemēram, trīs 
reăionālie gāzes tirgi saistībā ar Gāzes 
reăionālo iniciatīvu, Piecpusējā foruma 
Gāzes platformu, Baltijas Enerăētikas 
tirgus un starpsavienojuma plāna augsta 
līmeĦa grupu, Enerăētikas kopienas 
Piegādes drošības koordinācijas grupu. 
Tomēr īpašas prasības attiecībā uz 
piegādes drošību var veidot pamatu jaunai 
sadarbības sistēmai, un sadarbības 
pašreizējās jomas būs jāpielāgo, lai 
nodrošinātu vislielāko efektivitāti. 

 ĥemot vērā, ka arvien pieaug tirgu 
savstarpējā saistība un savstarpējā 
atkarība, un Ħemot vērā iekšējā gāzes 
tirgus izveidi, sadarbība starp turpmāk 
minētajām valstīm, cita starpā, var 
veicināt šo valstu atsevišėo un kopējo 
gāzes piegādes drošību:  

 - Polija un trīs Baltijas valstis, 

 - Ibērijas pussala (Spānija, Portugāle) un 
Francija, 

 - Īrija un Apvienotā Karaliste, 

 - Bulgārija, Grieėija, Rumānija, 

 - Dānija un Zviedrija, 

 - Slovēnija, Itālija, Austrija, Ungārija, 
Rumānija, 

 - Polija un Vācija, 

 - Francija, Vācija, BeĜăija, Nīderlande un 
Luksemburga jau sadarbojas saistībā ar 
Piecpusējo forumu, 

 - citas valstis. 

 Reăionālo sadarbību starp minētajām 
valstīm paplašina, lai veicinātu sadarbību 
ar kaimiĦvalstīm, [.] jo īpaši „enerăētikas 
salu” gadījumā, lai sevišėi stiprinātu 
starpsavienojumus.  Dalībvalstis var 
piedalīties arī dažādās sadarbības kopās. 

 3. pantā minētie dažādie dalībnieki 
sadarbojas reăionālā līmenī attiecīgās 
darbības un kompetences jomās. SaskaĦā 
ar šo regulu reăionālo sadarbību sāk un 
oficiāli izveido dalībvalstu kompetentās 
iestādes pēc apspriešanās ar Komisiju, kas 
informē Gāzes koordinācijas grupu. Šīs 
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reăionālās sadarbības darbības rezultātus, 
piemēram, kopīgu preventīvas rīcības 
plānu un/vai kopīgu ārkārtas rīcības 
plānu, oficiāli pieĦems, publicēs un 
pastāvīgi uzraudzīs attiecīgās kompetentās 
iestādes. Tās apspriežas ar Komisiju, kas 
informē Gāzes koordinācijas grupu. 

 

 
 


