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ĪSS PAMATOJUMS

Regulas priekšlikums par enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību ir nepieciešams.

Desmit gadus pēc elektrības un gāzes tirgus pakāpeniskas liberalizācijas ir kļuvis skaidrs, ka 
izveidotās enerģijas biržas un daudzie noslēgtie ārpusbiržas līgumi tā arī nav atbrīvojušies no 
tirgus manipulāciju un ļaunprātīgas iekšējās informācijas izmantošanas ietekmes. Nav 
iespējams rast citu skaidrojumu dažām elektroenerģijas un gāzes cenu svārstībām, jo 
starptautiskā enerģijas tirgus dziļumam un likviditātei bija jāuzlabo cenu stabilitāte un 
paredzamība.

Savulaik Komisija enerģijas tirgus liberalizāciju cildināja kā vajadzīgu pasākumu, kas 
samazinās elektroenerģijas un gāzes cenu patērētājiem. Patiesībā cenas ir palielinājušās un 
„energonabadzība” ir kļuvusi par jēdzienu, kas saistās ar liberalizāciju.

Līdz ar to ir vēl svarīgāk rūpēties par pārredzamības un uzraudzības uzlabošanu enerģijas 
tirgū un panākt, lai tiktu izmeklēta jebkāda veida ļaunprātīga tirgus izmantošana un par to 
tiktu saņemts sods.

Ierosinot noteikt īpašu regulējumu enerģijas tirgum, Komisija atzīst šā tirgus īpašo raksturu, 
tomēr tā piedāvā šim tirgum piemērot tos pašus noteikumus pret tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu un iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu, ko piemēro finanšu tirgū.

Komisijas ierosinājuma pamatā ir galvenokārt EP un Padomes 2003. gada 28. janvāra 
Direktīva 2003/6/EK par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus 
manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu). Tomēr noteikumi ir arī paredzēti šīs 
direktīvas stiprināšanai un veidoti, balsoties uz grozījumiem, ko Komisija gatavojas ierosināt 
šīs direktīvas plānotās pārskatīšanas sakarībā. Tas rada sarežģījumus likumdevējām iestādēm, 
kurām šajā priekšlikumā jāpieņem noteikumi, kas iet tālāk par spēkā esošajiem specifiskajiem 
tiesību aktiem. Tas varētu izraisīt neskaidrību un konfliktus, ja likumdevējas iestādes 
pieņemtu Komisijas priekšlikumus saistībā ar regulu par enerģijas tirgu, bet identiskus 
grozījumus pilnībā vai daļēji noraidītu, pārskatot direktīvu par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.
Šāds risks, lai gan teorētisks, tomēr pastāv.

Komisijas priekšlikumā ir ierosināts uzticēt uzraudzības pienākumu Energoregulatoru 
sadarbības aģentūrai, kura tikko uzsākusi darbību Ļubļanā. Lai gan šāds priekšlikums ir 
loģisks, tomēr ir jānodrošina šai aģentūrai arī materiālie resursi un personāls šāda jauna 
uzdevuma veikšanai.

Lai nodrošinātu enerģijas vairumtirgus veiksmīgu uzraudzību, ir arī ļoti svarīgi nodrošināt 
iespējami ciešu sadarbību ne tikai starp valstu regulatīvajām iestādēm un Energoregulatoru 
sadarbības aģentūru, bet arī starp valstu finanšu tirgus regulatīvajām iestādēm un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI).

Papildus ir jānodrošina arī, lai pārkāpuma gadījumā vainīgie operatori tiktu sodīti. Valsts 
iestāžu noteiktajām sankcijām ir jābūt atturošām un jāpārsniedz iespējamais pārkāpēju 
ieguvums.
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Nesenā paziņojumā par nepieciešamību pastiprināt sankciju režīmu finanšu pakalpojumu 
nozarē (COM(2010)0716) Komisija konstatē, ka „būtiskas ir atšķirības attiecībā uz 
minimālajām un maksimālajām finansiālajām sankcijām, kas noteiktas valstu tiesību aktos, 
turklāt dažos gadījumos maksimālais līmenis ir tik zems, ka sankcijas, visticamāk, nav 
pietiekami preventīvas.”

Komisija turpina: „Lai garantētu to, ka naudassodam ir pietiekama preventīva ietekme uz 
racionālu tirgus dalībnieku, iespējamība, ka pārkāpums netiks atklāts, jākompensē ar tādu 
naudassodu piemērošanu, kas ir ievērojami lielāki nekā potenciālais ieguvums no attiecīgā 
tiesību normu pārkāpuma finanšu pakalpojumu nozarē. Finanšu nozarē, kur daudzi potenciālie 
pārkāpēji ir pārrobežu finanšu iestādes ar ievērojamu apgrozījumu, sodi dažu tūkstošu euro 
apmērā nevar tikt uzskatīti par pietiekami preventīviem.”

Šādi noteikumi, kas attiecas uz tirgus ļaunprātīgu izmantošanu finanšu nozarē, ir jāpiemēro arī 
enerģijas tirgum.

Referents atbalsta Komisijas regulas priekšlikumu. Tas ir nepieciešams, un tam būtu jāstājas 
spēkā pēc iespējas ātrāk.

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Enerģijas tirgus integritātes un 
pārredzamības palielināšanas mērķim 
vajadzētu būt atklātas un godīgas 
konkurences stiprināšanai enerģijas 
vairumtirgos enerģijas galapatērētāju 
labā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai palielinātu enerģijas vairumtirgu 
pārredzamību, Energoregulatoru 
sadarbības aģentūrai (Aģentūra), kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 713/2009, būtu 
jāievieš tirgus dalībnieku reģistrs.
________________
1 OV L 211, 14. 8. 2009., 1. lpp.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Pašlaik dažos vissvarīgākajos enerģijas 
tirgos nav noteikts skaidrs aizliegums 
darbībai, kas mazina enerģijas tirgus 
integritāti.

(6) Pašlaik dažos vissvarīgākajos enerģijas 
tirgos nav noteikts skaidrs aizliegums 
darbībai, kas mazina enerģijas tirgus 
integritāti un var izraisīt cenu pieaugumu 
enerģijas galapatērētājiem.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Enerģijas vairumtirgos notiek gan 
atvasināto instrumentu tirdzniecība, gan 
preču tirdzniecība. Tāpēc ir svarīgi, lai 
definīcijas attiecībā uz tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu, kas ietver iekšējās 
informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un 
tirgus manipulācijas, ir saderīgas atvasināto 
instrumentu un preču tirgos.

(7) Enerģijas vairumtirgos notiek gan 
atvasināto instrumentu tirdzniecība, gan 
preču tirdzniecība. Tāpēc ir svarīgi, lai 
definīcijas attiecībā uz tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu, kas ietver iekšējās 
informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un 
tirgus manipulācijas, būtu derīgas arī
atvasināto instrumentu un preču tirgos. Tas 
attiecas uz visiem darījumiem, kas veikti 
regulētā tirgū, daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmās, ārpus biržas, tieši vai ar 
starpnieku palīdzību.
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Pamatojums

Ir svarīgi, lai regulējums tiktu piemērots visiem dalībniekiem un visiem lielāko dalībnieku 
darījumiem ar visu iespējamo instrumentu palīdzību.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ir nepieciešams sīks iekšējās 
informācijas un tirgus manipulāciju 
definīciju apraksts, lai izskaidrotu specifiku 
attiecībā uz enerģijas vairumtirgiem, kas ir 
dinamiski un mainīgi. Komisija jāpilnvaro 
pieņemt deleģētos aktus atbilstīgi Līguma 
290. pantam attiecībā uz šādiem sīki 
izstrādātiem noteikumiem.

(11) Ir nepieciešams precizēt iekšējās 
informācijas un tirgus manipulāciju 
definīciju, lai ņemtu vērā specifiku 
attiecībā uz enerģijas vairumtirgiem, kas ir 
dinamiski un mainīgi. Lai novērstu 
regulējuma atšķirības, būtu jānodrošina 
saskaņa ar pārējiem saistošajiem 
Savienības tiesību aktiem finanšu 
pakalpojumu jomā, kura arī ir dinamiska 
un mainīga. Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt deleģētos aktus atbilstīgi Līguma 
290. pantam attiecībā uz šādiem sīki 
izstrādātiem noteikumiem. Pirms deleģētā 
akta pieņemšanas Komisijai būtu 
jāuzklausa enerģijas tirgus dalībnieku 
komentāri un jāapspriežas ar atbildīgajām 
iestādēm enerģētikas jomā, kā arī ar 
Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi — EVTI), kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/2010. 
Eiropas Parlaments un Padome būtu 
jāinformē par šo apspriežu rezultātiem.

Pamatojums

Deleģēto aktu izstrādei ir jānotiek, sadarbojoties un ievērojot pārredzamību.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu vajadzīgo elastību, 
apkopojot informāciju par darījumiem ar 
vairumtirdzniecības energoproduktiem, 
Komisija jāpilnvaro pieņemt deleģētos 
aktus atbilstīgi Līguma 290. pantam, 
nosakot piemērotu laiku, formu un saturu 
informācijai, ko sniedz tirgus dalībnieki. 
Ziņošanas pienākumam nav jārada 
nevajadzīgas izmaksas tirgus 
dalībniekiem. Tāpēc nevajag paredzēt 
divkāršu ziņošanas pienākumu personām, 
kas ziņo par darījumiem saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
21. aprīļa Direktīvu 2004/39/EK, kas 
attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, un 
darījumu reģistriem un kompetentajām 
iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu ../.. par ārpusbiržas 
atvasinājumiem, centrālajiem darījumu 
starpniekiem un darījumu reģistriem.

(15) Lai nodrošinātu vajadzīgo elastību, 
apkopojot informāciju par darījumiem ar 
vairumtirdzniecības energoproduktiem, 
Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt 
deleģētos aktus atbilstīgi Līguma 
290. pantam, nosakot piemērotu laiku, 
formu un saturu informācijai, ko sniedz 
tirgus dalībnieki. Ziņošanas pienākumam 
nevajadzētu radīt tirgus dalībniekiem
izmaksas, no kurām iespējams izvairīties. 
Tāpēc nevajadzētu paredzēt divkāršu 
ziņošanas pienākumu personām, kuras ziņo 
par darījumiem saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
21. aprīļa Direktīvu 2004/39/EK, kas 
attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, un 
darījumu reģistriem un kompetentajām 
iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu ../.. par ārpusbiržas 
atvasinājumiem, centrālajiem darījumu 
starpniekiem un darījumu reģistriem.

Pamatojums

Labāk šīs izmaksas saukt par „izmaksām, no kurām iespējams izvairīties”, nevis par 
„nevajadzīgām izmaksām”. Jebkurš regulējums rada izmaksas, tomēr tās ir pēc iespējas 
jāsamazina, piemēram, nosakot minimālo slieksni.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ja informācija nav komerciāli 
konfidenciāla, Aģentūrai jābūt iespējai 
darīt šo informāciju pieejamu tirgus 
dalībniekiem un plašākai sabiedrībai. Šāda 
pārredzamība var palīdzēt veidot uzticību 

(18) Ja informācija nav komerciāli jutīga, 
Aģentūrai vajadzētu būt iespējai darīt šo 
informāciju pieejamu tirgus dalībniekiem
un plašākai sabiedrībai. Šāda pārredzamība 
var palīdzēt veidot uzticēšanos tirgum un 
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tirgū un vairot zināšanas par enerģijas 
vairumtirgu darbību.

vairot zināšanas par enerģijas vairumtirgu 
darbību. Lai uzlabotu pārredzamību un 
sabiedrības iespējas iegūt informāciju par 
enerģijas vairumtirdzniecības cenām, 
Aģentūrai būtu jāsagatavo mēneša 
ziņojums par cenu izmaiņām enerģijas 
vairumtirgos katrā no valstīm.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Valsts regulatīvajām iestādēm jābūt 
atbildīgām par šīs regulas īstenošanu
dalībvalstīs. Tādēļ tām jābūt vajadzīgajām 
izmeklēšanas pilnvarām, kas ļautu tām 
efektīvi īstenot šo uzdevumu.

(19) Valsts regulatīvajām iestādēm 
vajadzētu būt pienākumam īstenot šo 
regulu dalībvalstīs. Tādēļ tām vajadzētu 
nepieciešamās izmeklēšanas pilnvaras, kas 
ļautu efektīvi īstenot šo uzdevumu.

Pamatojums

Ir jārūpējas par to, lai visas valsts iestādes piedalītos ļaunprātīgas izmantošanas apkarošanā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Turklāt ir svarīgi nodrošināt, lai 
piemērojamais sods par šīs regulas 
pārkāpšanu ir proporcionāls un preventīvs 
un atspoguļo pārkāpuma smagumu un 
iespējamos ieguvumus no iekšējās 
informācijas un tirgus manipulāciju 
izmantošanas tirdzniecībā. Atzīstot 
mijiedarbību starp tirdzniecību ar 
elektroenerģijas un gāzes atvasinātajiem 
produktiem un tirdzniecību ar faktisko 
elektroenerģiju un gāzi, sodiem par šīs 
regulas pārkāpumiem jāatbilst tiem sodiem, 
ko dalībvalstis noteikušas, ieviešot 
Direktīvu 2003/6/EK.

(23) Turklāt ir svarīgi nodrošināt, lai 
piemērojamais sods par šīs regulas 
pārkāpšanu ir proporcionāls un preventīvs 
un atspoguļo pārkāpuma smagumu un 
iespējamos ieguvumus no iekšējās 
informācijas un tirgus manipulāciju 
izmantošanas tirdzniecībā. Lai novērstu 
regulējuma arbitrāžu, darījumiem 
notiekot vietās, kurās regulējums ir 
elastīgāks vai kurās tiek pieļauta lielāka 
iecietība sodu ziņā, Komisijai būtu 
regulāri jākontrolē stāvoklis. 
Nepieciešamības gadījumā Komisijai būtu 
jāierosina minimālie sodu standarti ar 
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mērķi Eiropas Savienībā izveidot pilnībā 
harmonizētu sodu sistēmu. Atzīstot 
mijiedarbību starp tirdzniecību ar 
elektroenerģijas un gāzes atvasinātajiem 
produktiem un tirdzniecību ar faktisko 
elektroenerģiju un gāzi, sodiem par šīs 
regulas pārkāpumiem būtu jāatbilst tiem 
sodiem, ko dalībvalstis noteikušas, ieviešot 
Direktīvu 2003/6/EK.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo regulu piemēro visiem attiecīgo tirgu 
dalībniekiem, neatkarīgi no tā, vai šie 
dalībnieki ir no Eiropas Savienības vai no 
trešām valstīm. Šos noteikumus piemēro 
visām pārdošanas un pirkšanas 
operācijām, ražošanai, piegādei, 
transportēšanai un energoproduktu 
piegādei vairumā.

Pamatojums

Ir lietderīgi norādīt, ka regulējums attiecas arī uz ārpuskopienas dalībnieku darbību 
enerģijas tirgū, neskatoties uz tās veidu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. „Iekšējā informācija” ir precīza 
informācija, kas nav nodota atklātībai, kas 
tieši vai netieši attiecas uz vienu vai 
vairākiem vairumtirdzniecības 
energoproduktiem un kas varētu ievērojami 
ietekmēt šādu vairumtirdzniecības
energoproduktu cenas, ja tā tiktu nodota 
atklātībai.

1. „Iekšējā informācija” ir precīza rakstura 
informācija, kas nav nodota atklātībai, kas 
tieši vai netieši attiecas uz vienu vai 
vairākiem vairumtirdzniecības 
energoproduktiem un kas varētu ievērojami 
ietekmēt šādu vairumtirdzniecības 
energoproduktu cenas, ja tā tiktu nodota 
atklātībai.

Lai piemērotu pirmo daļu, informācija, ko 
saprātīgs tirgus dalībnieks, iespējams, 
izmantotu kā daļēju pamatu lēmumam 
veikt ar vairumtirdzniecības 
energoproduktiem saistītu darījumu, ir tāda
informācija, kas varētu ievērojami ietekmēt 
šādu vairumtirdzniecības energoproduktu 
cenas, ja tā tiktu nodota atklātībai. Pie 
šādas informācijas pieder informācija, kas 
attiecas uz elektroenerģijas vai dabasgāzes 
produktu ražošanas, uzglabāšanas, patēriņa 
vai pārvades iekārtu jaudu, kā arī 
informācija, kas jāpublisko atbilstīgi 
Savienības mēroga vai valstu mēroga 
tiesību normām, tirgus noteikumiem, 
līgumiem vai paražu tiesībām attiecīgajā 
enerģijas vairumtirgū.

Lai piemērotu pirmo daļu, iekšēja 
informācija ir:

(a) informācija, kas ir jānodod atklātībai 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 714/2009, 
Regulu (EK) Nr. 715/2009 vai šo regulu, 
tostarp pamatnostādnēm, tīkla kodeksiem 
vai deleģētajiem aktiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar šīm regulām vai saskaņā ar 
citiem Eiropas Savienības leģislatīviem 
vai regulatīviem noteikumiem, īpaši 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 13. jūlija Direktīvu 
2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu1

un Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 13. jūlija Direktīvu 
2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu2; vai
(b) informācija, ko saprātīgs tirgus 
dalībnieks, visdrīzāk, izmantotu kā daļēju 
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pamatu lēmumam veikt ar 
vairumtirdzniecības energoproduktiem 
saistītu darījumu, un informācija, kas 
varētu ievērojami ietekmēt šādu 
vairumtirdzniecības energoproduktu cenas, 
ja tā tiktu nodota atklātībai.  Pie šādas 
informācijas pieder informācija, kas 
attiecas uz energoresursu rezervju 
atjauninātām aplēsēm elektroenerģijas vai 
dabasgāzes produktu vai sašķidrinātās 
dabasgāzes ražošanas, uzglabāšanas, 
patēriņa vai pārvades iekārtu jaudu, kā arī 
informācija, kas parasti tiek nodota 
atklātībai attiecīgajā enerģijas 
vairumtirgū vai kas jāpublisko atbilstīgi 
Savienības mēroga vai valstu mēroga
tiesību normām, tirgus noteikumiem un 
līgumiem vai paražu tiesībām attiecīgajā 
enerģijas vairumtirgū.

______________
1 OV L 211, 14.8.2009., 55. lpp.
2 OV L 211, 14.8.2009., 94. lpp.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kuros viena persona vai vairākas 
personas savstarpējā sadarbībā vienam vai 
vairākiem vairumtirdzniecības 
energoproduktiem ir noteikušas vai 
centušās noteikt neatbilstošu vai mākslīgu 
cenu, ja vien persona, kas veikusi 
darījumus vai izdevusi tirdzniecības
rīkojumus, nepierāda, ka šādas rīcības 
motīvi ir likumīgi un ka šie darījumi vai 
tirdzniecības rīkojumi atbilst pieņemtajai 
tirgus praksei attiecīgajā enerģijas 
vairumtirgū, vai

– kuros viena persona vai vairākas 
personas savstarpējā sadarbībā vienam vai 
vairākiem vairumtirdzniecības 
energoproduktiem ir noteikušas vai 
centušās noteikt neatbilstošu vai mākslīgu 
cenu, ja vien persona, kas veikusi 
darījumus vai izdevusi tirdzniecības 
rīkojumus, nepierāda, ka šādas rīcības 
motīvi ir likumīgi, vai
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Pamatojums

Ne visi „pieņemtie tirgus prakses paņēmieni” ir pieņemami. Savienība lems par regulējumu 
tieši tāpēc, ka tāda „pieņemtā” tirgus prakse kā tehniski pieejamās ražošanas jaudas 
apturēšana, nav pieņemama.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemēram, tirgus manipulācija ir tādas 
elektroenerģijas ražošanas jaudas vai gāzes 
pieejamības, vai pārvades jaudu 
pieejamības norādīšana, kas nav faktiski 
fiziski pieejamā jauda.

Tirgus manipulācija ir tādas 
elektroenerģijas ražošanas jaudas vai gāzes 
pieejamības, vai pārvades jaudu 
pieejamības norādīšana, kas nav faktiski 
fiziski pieejamā jauda, tostarp tādas 
infrastruktūras rezervēšana enerģijas 
transportēšanai, ko attiecīgais operators 
neplāno izmantot.

Pamatojums

Ir svarīgi nevis dot tirgus manipulāciju piemērus, bet manipulācijas, tostarp jaudas 
nevajadzīgu rezervēšanu, skaidri aizliegt.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirgus dalībnieki pilnībā vai daļēji 
publisko iekšējo informāciju par 
uzņēmumu vai iekārtām, kas pieder 
attiecīgajam dalībniekam vai ko tas 
kontrolē, vai par kuru darbības 
jautājumiem atbild dalībnieks. Šāda 
informācija ietver informāciju, kas attiecas 
uz elektroenerģijas vai dabasgāzes 
ražošanas, glabāšanas, patēriņa vai 
pārvades iekārtu jaudu.

Tirgus dalībnieki pilnībā vai daļēji 
savlaicīgi publisko iekšējo informāciju par 
uzņēmumu vai iekārtām, kas pieder 
attiecīgajam dalībniekam vai ko tas 
kontrolē, vai par kuru darbības 
jautājumiem atbild dalībnieks. Šāda 
informācija ietver informāciju, kas attiecas 
uz elektroenerģijas vai dabasgāzes 
ražošanas, glabāšanas, patēriņa vai 
pārvades iekārtu jaudu, tostarp jaudas 
samazināšanu pēc remontdarbiem vai 
avārijām.
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Pamatojums

Jaudas samazināšana var spēcīgi ietekmēt tirgu un ir potenciāls manipulāciju avots.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Uzņēmuma” jēdziens ietver arī saistītos 
uzņēmumus, kas definēti Padomes 
1983. gada 13. jūnija septītās Direktīvas 
83/349/EEK par konsolidētajiem 
pārskatiem 1. un 2. pantā1.
______________
1 OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp.

Pamatojums

„Uzņēmuma” jēdziens ir jāskata pēc loģikas, ietverot visas filiāles un būtisku līdzdalību kādā 
uzņēmumā.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai ņemtu vērā enerģijas vairumtirgu 
turpmāku attīstību, Komisija pieņem 
deleģētos aktus saskaņā ar 15. pantu un 
ievērojot 16. un 17. panta nosacījumus, 
precizējot 2. panta 1.–5. punktā minētās 
definīcijas.

1. Lai ņemtu vērā enerģijas vairumtirgu 
turpmāku attīstību un nodrošinātu 
saskaņu ar Savienības tiesību aktu 
izmaiņām finanšu un enerģijas 
pakalpojumu jomā, Komisija pieņem 
deleģētos aktus saskaņā ar 15. pantu un 
ievērojot 16. un 17. panta nosacījumus, 
precizējot 2. panta 1.–5. punktā minētās 
definīcijas.

Pamatojums

Ir jārūpējas par visu tiesību aktu saskaņu.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra uzrauga tirdzniecības darbību 
ar vairumtirdzniecības energoproduktiem, 
lai atklātu un novērstu tirdzniecību, kuras 
pamatā ir iekšējas informācijas ļaunprātīga 
izmantošana un tirgus manipulācija. Tā 
apkopo datus, lai izvērtētu un uzraudzītu 
enerģijas vairumtirgus, kā paredzēts 
7. pantā.

1. Aģentūra uzrauga energoproduktu 
vairumtirdzniecību, tostarp ārpusbiržas 
darījumus ar lielajiem enerģijas gala 
patērētājiem, lai atklātu un novērstu 
tirdzniecību, kuras pamatā ir iekšējas 
informācijas ļaunprātīga izmantošana un 
tirgus manipulācija. Tā apkopo datus, lai 
izvērtētu un uzraudzītu enerģijas 
vairumtirgus, kā paredzēts 7. pantā.

Pamatojums

Regulatoriem ir nepieciešams globāls tirgus redzējums.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Aģentūra reizi mēnesī publicē 
ziņojumu par cenu izmaiņām katras 
Eiropas Savienības dalībvalsts 
elektroenerģijas un gāzes vairumtirgū.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūrai iesniedz dokumentāciju par 
darījumiem enerģijas vairumtirgū, ieskaitot 
tirdzniecības rīkojumus. Komisija pieņem 
deleģētus aktus saskaņā ar 15. pantu un 
ievērojot 16. un 17. panta nosacījumus, 
nosakot ziņojuma informācijas laiku, 

1. Aģentūrai tieši un laikus iesniedz 
dokumentāciju par darījumiem enerģijas 
vairumtirgū, ieskaitot tirdzniecības 
rīkojumus. Tirdzniecības uzraudzības 
nolūkā enerģijas vairumtirgos Aģentūrai, 
izmantojot iegūtos datus, jāspēj konstatēt 
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formu un saturu un vajadzības gadījumā 
nosakot slieksni ziņojumiem par 
darījumiem, kā arī precizējot to līgumu 
veidus, attiecībā uz kuriem jāziņo par 
veiktajiem darījumiem.

ļaunprātīgu tirgus izmantošanu un to 
apstākļu izmaiņas, kuru ietekmē pastāv 
lielākas tirgus ļaunprātīgas izmantošanas 
iespējas vai kuru ietekmē tās ir 
bīstamākas. Komisija pieņem deleģētus 
aktus saskaņā ar 15. pantu un ievērojot 
16. un 17. panta nosacījumus, nosakot 
ziņojuma informācijas laiku, formu un 
saturu un nosakot slieksni ziņojumiem par 
darījumiem, kā arī precizējot to līgumu 
veidus, attiecībā uz kuriem jāziņo par 
veiktajiem darījumiem.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosaka minimālo slieksni, lai no datu 
iesniegšanas pienākuma atbrīvotu tādus 
dalībniekus, kuru darbības apmērs nevar 
ietekmēt enerģijas tirgu.

Pamatojums

Lai ierobežotu izmaksas MVU, ir nepieciešams noteikt minimālo slieksni.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem deleģētus aktus saskaņā 
ar 15. pantu un ievērojot 16. un 17. panta 
nosacījumus, nosakot minimālo slieksni, 
zem kura darījumus atbrīvo no 
informācijas sniegšanas prasībām, jo, 
ņemot vērā to nelielo apmēru, tie nevar 
ietekmēt enerģijas tirgu.

Grozījums Nr. 22
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Regulas priekšlikums
7. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 
šo pantu, Komisija novērš dubultas 
informācijas sniegšanas prasības un 
nesamērīgu administratīvo slogu, ņemot 
vērā ar citiem saistošiem Savienības 
tiesību aktiem noteiktās informācijas 
sniegšanas prasības.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā gadījumā Aģentūra izpilda 
noteikumus, ko paredz Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2000. gada 18. decembra 
Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi Kopienas iestādēs un 
struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Aģentūra izpilda noteikumus, ko paredz 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 18. decembra Regula (EK) 
Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un 
par šādu datu brīvu apriti.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valsts regulatīvās iestādes nodrošina
3. un 4. pantā noteikto aizliegumu 
piemērošanu.

1. Valsts regulatīvajām iestādēm ir 
pienākums nodrošināt 3. un 4. pantā 
noteikto aizliegumu piemērošanu.

Pamatojums

Ļaunprātīgas tirgus izmantošanas un tirgus manipulāciju apkarošana ir jānosaka par visu 
valsts atbildīgo iestāžu pienākumu.
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts gādā, lai valsts 
regulatīvajām iestādēm būtu izmeklēšanas 
pilnvaras, kas ir nepieciešamas šīs 
funkcijas izpildei. Šīs pilnvaras īsteno 
proporcionālā veidā. Šīs pilnvaras īsteno:

Katra dalībvalsts gādā, lai valsts 
regulatīvajām iestādēm būtu izmeklēšanas 
pilnvaras, kas ir nepieciešamas šīs 
funkcijas tūlītējai izpildei. Šīs pilnvaras 
īsteno proporcionālā veidā. Šīs pilnvaras 
īsteno:

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts regulatīvās iestādes sadarbojas ar 
Aģentūru un savā starpā, lai veiktu savus 
pienākumus atbilstīgi šai regulai.

Valsts regulatīvās iestādes sadarbojas ar 
Aģentūru un savā starpā, lai veiktu savus 
pienākumus atbilstīgi šai regulai. Šī 
sadarbība var notikt arī kā valsts 
regulatīvo iestāžu reģionālā sadarbība 
Aģentūras iekšienē, lai atspoguļotu tirgus 
realitāti.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja valsts regulatīvā iestāde uzskata, ka 
kādā citā dalībvalstī tiek veiktas darbības, 
kas ietekmē enerģijas vairumtirgus vai 
vairumtirdzniecības energoproduktu cenas 
tās dalībvalstī, tā var pieprasīt Aģentūrai 
veikt pasākumus saskaņā ar 4. punktu.

Ja valsts regulatīvajai iestādei ir aizdomas 
vai saskaņā ar Aģentūras sākotnējo 
novērtējumu un analīzi izrādās, ka kādā 
citā dalībvalstī tiek veiktas darbības, kas 
ietekmē enerģijas vairumtirgus vai 
vairumtirdzniecības energoproduktu cenas 
tās dalībvalstī, tā pieprasa Aģentūrai veikt 
pasākumus saskaņā ar 4. punktu.
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Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Cieši sadarbojoties ar kompetentajām 
valsts regulatīvajām un finanšu iestādēm, 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde pēta 
potenciālos trūkumus pastāvošajā ar 
enerģiju saistīto finanšu tirgu un 
produktu pārraudzības sistēmā un 
vajadzības gadījumā veic visus 
nepieciešamos pasākumus ļaunprātīgas 
tirgus izmantošanas novēršanai.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) personām, kas strādā vai ir strādājušas 
valsts regulatīvajās iestādēs;

c) personām, kas strādā vai ir strādājušas 
valsts regulatīvajās iestādēs vai citās valsts 
iestādēs, ar kurām varētu būt notikusi 
saziņa;

Pamatojums

Dienesta noslēpuma ievērošana attiecas uz visām iesaistītajām iestādēm.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 
Paredzētajām sankcijām ir jābūt 
iedarbīgām, samērīgām un preventīvām. 

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 
Paredzētajām sankcijām ir jābūt efektīvām, 
samērīgām un preventīvām. Tām jāatbilst 
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Ne vēlāk kā līdz … dalībvalstis informē 
Komisiju par pieņemtajiem noteikumiem 
un nekavējoties ziņo par visiem 
turpmākajiem tajos izdarītajiem 
grozījumiem.

pārkāpumu smagumam un būtiski 
jāpārsniedz reālie vai potenciālie 
ieguvumi no prettiesiskas darbības. Ne 
vēlāk kā līdz … dalībvalstis informē 
Komisiju par pieņemtajiem noteikumiem 
un nekavējoties ziņo par visiem 
turpmākajiem tajos izdarītajiem 
grozījumiem.

Pēc tam, kad visas dalībvalstis ir 
informējušas Komisiju par sodiem, ko 
piemēro par šīs regulas noteikumu 
pārkāpumiem, Komisija reizi trijos gados 
pārskata valstu sodu sistēmu efektivitāti 
un novērtē, vai būtu jāierosina minimālie 
sodu standarti ar mērķi Eiropas Savienībā 
izveidot pilnībā harmonizētu sodu 
sistēmu. Komisija informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi par šīs vērtēšanas 
rezultātiem.

Pamatojums

Sankcijām ir jāpārsniedz iespējamais ieguvums.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija uzklausa enerģijas tirgus 
dalībnieku komentārus un apspriežas ar 
atbildīgajām iestādēm enerģētikas jomā, 
kā arī ar EVTI. Eiropas Parlamentu un 
Padomi informē par šo apspriežu 
rezultātiem.

Pamatojums

Deleģēto aktu izstrādei ir jānotiek, veicot nepieciešamo saskaņošanu un ievērojot 
pārredzamību.
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Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde, kura ir uzsākusi iekšējo procedūru, 
lai lemtu par pilnvaru deleģējuma 
atsaukšanu, pirms galīgā lēmuma 
pieņemšanas pietiekami laicīgi informē 
otru iestādi un Komisiju, norādot deleģētās 
pilnvaras, ko varētu atsaukt, un iespējamos 
atsaukšanas iemeslus.

Iestāde, kura ir uzsākusi iekšējo procedūru, 
lai lemtu par pilnvaru deleģējuma 
atsaukšanu, pirms galīgā lēmuma 
pieņemšanas pietiekami laicīgi informē 
otru iestādi un Komisiju, norādot deleģētās 
pilnvaras, ko varētu atsaukt.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlaments un Padome var izteikt 
iebildumus par deleģēto aktu divu mēnešu 
laikā no tā paziņošanas dienas. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
termiņu pagarina par vienu mēnesi.

Eiropas Parlaments un Padome var izteikt 
iebildumus par deleģēto aktu triju mēnešu 
laikā no tā paziņošanas dienas. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
termiņu pagarina par trim mēnešiem.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants

Aģentūras personāls un resursi

Vēlākais līdz 2011. gada 15. septembrim 
Aģentūra izvērtē, cik daudz personāla un 
resursu nepieciešams pilnvaru īstenošanai 
un pienākumu izpildei saskaņā ar šo 
regulu, un iesniedz Eiropas Parlamentam, 
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