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Gāzes piegādes drošība ***I 

Eiropas Parlamenta 2010. gada 21. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par gāzes piegādes drošības aizsardzības 

pasākumiem un Direktīvas 2004/67/EK atcelšanu (COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 

2009/0108(COD)) 

 

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

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

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir 

iesniegusi priekšlikumu (C7-0097/2009), 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma 

stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” 

(COM(2009)0665), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 194. panta 

2. punktu, 

– ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 20. janvāra atzinumu1, 

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju, 

– ņemot vērā Padomes pārstāvja 2010. gada 25. jūnija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt 

minēto nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu, 

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Ārlietu 

komiteja, Ekonomikas un monetārās komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 

nekaitīguma komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus 

(A7-0112/2010), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. pieņem zināšanai Komisijas paziņojumus, kas pievienoti šai rezolūcijai; 

3. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 

grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 

parlamentiem. 



 

P7_TC1-COD(2009)0108 

 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 21. septembrī, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2010 par gāzes piegādes 

drošības aizsardzības pasākumiem un Padomes Direktīvas 2004/67/EK atcelšanu 

 

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 

galīgajam tiesību aktam, Regulai (ES) Nr. 994/2010) 

                                                                                                                                                           
1  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts. 



 

PIELIKUMS 

 

 

Komisijas paziņojums par ilgtermiņa piegādes drošības pasākumiem, ietverot gāzes 

piegādes avotu un maršrutu dažādošanu, reģionālo sadarbību un starptautisko sadarbību 

energoefektivitātes jomā 

 

Komisija uzsver, ka gāzes piegādes avotu un maršrutu dažādošana Savienībai ir būtiska, lai 

uzlabotu gāzes piegādes drošību atsevišķām dalībvalstīm un Savienībai kopumā. 

 

Atzīstot nepieciešamību izstrādāt ilgtermiņa piegādes drošības stratēģiju, Komisija līdz 

2010. gada beigām pieņems visaptverošu enerģētikas infrastruktūras tiesību aktu kopumu, kurā 

izvērtēs gāzes infrastruktūras attīstības prioritātes turpmākajām desmitgadēm un progresu, kāds 

panākts attiecībā uz Otrajā stratēģiskajā enerģētikas pārskatā identificētajām prioritātēm. 

Enerģētikas infrastruktūras tiesību aktu kopumā identificēs instrumentus un pasākumus, lai 

nodrošinātu stimulus investīcijām gāzes infrastruktūrā, jo īpaši ietverot piegādes maršrutu 

dažādošanu, “gāzes salu” integrāciju, sašķidrinātas dabasgāzes (SDG) iekārtas, kā arī 

uzglabāšanas sistēmu jaudu. 

 

Komisija atbalsta arī ciešu sadarbību ar visām ieinteresētajām personām visos līmeņos — 

dalībvalstīm, neatkarīgajiem regulatoriem, gāzes nozari un patērētājiem — saskaņā ar 

reģionālajām iniciatīvām. Komisija 2010. gadā nāks klajā ar paziņojumu par reģionālajām 

iniciatīvām, lai sniegtu ieteikumus, kā vislabāk panākt progresu un turpmāk attīstīt esošās 

reģionālās sadarbības iniciatīvas. Cieša reģionālā sadarbība ir būtiska, lai sasniegtu pilnībā 

funkcionējošu iekšējo enerģijas tirgu. Paziņojumā par reģionālo iniciatīvu tiks sniegti 

priekšlikumi kopīgiem mērķiem un labākajai praksei. 

 

Visbeidzot, Komisija atzīst, ka energoefektivitātei ir svarīga loma, lai nodrošinātu ilgtermiņa 

energoapgādes drošību. Komisija turpinās veidot ciešu sadarbību ar trešām valstīm, lai 

veicinātu energoefektivitāti, veicot informācijas apmaiņu par enerģijas taupīšanas stratēģijām, 

pētniecību par energoefektīvām tehnoloģijām un apmainoties ar labāko praksi, izmantojot 

Starptautisko partnerību sadarbībai energoefektivitātes jomā un izmantojot divpusējus 

nolīgumus. 

 

 

Komisijas paziņojums par konkurenci saistībā ar 45. apsvērumu 

 

Komisija uzskata, ka atsauce uz 45. apsvērumu par konkurences kropļošanu ietver visa veida 

konkurences ierobežojumus, īpaši ietverot ierobežojošus līgumu noteikumus, piemēram, 

galamērķa klauzulas. 

 

Komisija arī apstiprina, ka LESD 101. panta piemērošanu attiecībā uz 45. apsvērumā 

minētajiem nosacījumiem vajadzības gadījumā īstenos Komisija vai dalībvalstu viena vai 

vairākas kompetentās iestādes konkurences jautājumos saskaņā ar noteikumiem Padomes 

2002. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, 

kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā1. 

                                                 
1  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp. 


