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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas piedāvātā regula par enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību ir tiesību akts, kas 
izstrādāts konkrētam mērķim — novērst tirgus ļaunprātīgu izmantošanu enerģētikas nozarē.
Tajā ierosināts Eiropas līmenī aizliegt iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus 
manipulācijas enerģijas vairumtirgos attiecībā uz visiem elektroenerģijas un gāzes 
produktiem, uz kuriem neattiecas direktīva par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.

Šā jautājuma risināšanu Eiropas līmenī pamato tas, ka gan tirdzniecība, gan ražošana un 
patēriņš aizvien retāk notiek vienas konkrētas valsts robežās. Turklāt tirgus ļaunprātīga 
izmantošana vienā no dalībvalstīm ir jūtama ne vien šajā konkrētajā dalībvalstī, bet tā, 
iespējams, var ietekmēt elektroenerģijas un gāzes vairumtirdzniecības cenas pārrobežu 
mērogā un mākslīgi palielināt patērētājiem noteiktās cenas. Galu galā konkurētspējīgs un 
integrēts Eiropas enerģijas tirgus nosaka to, kādas Eiropā būs enerģijas izmaksas 
mājsaimniecībām un uzņēmumiem. Ja šis jautājums netiks efektīvi risināts, tirgus ļaunprātīgas 
izmantošanas dēļ enerģijas cenas paaugstināsies visās dalībvalstīs.

Attiecībā uz regulas darbības jomu jānorāda, ka enerģijas vairumtirgos ir jāiekļauj ne vien 
organizēti biržas darījumi, bet arī neregulētos tirgos veikti darījumi, jo tie var ietekmēt 
tirdzniecību enerģētikas biržās. Atzinuma sagatavotājs uzskata — regulā būtu jānosaka, ka 
visa būtiski svarīgā informācija, arī divpusējie līgumi, par darījumiem Savienības teritorijā ir 
pieejama kompetentajām iestādēm, lai pilnībā izprastu tirgus norises.

Regulā Komisijai ir piešķirtas pilnvaras pieņemt deleģētus aktus attiecībā uz ziņošanas 
pienākumu, nosakot, kādā termiņā un kāda veida un satura informāciju tirgus dalībniekiem 
tiek prasīts sniegt. Komisija būs arī pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, kuros tiks definēti 
jēdzieni „iekšējā informācija” un „tirgus manipulācija”, jo tie ir dinamiski un mainīgi.
Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka regulā noteiktajam laikposmam, kurā var iebilst pret šiem 
deleģētajiem aktiem, ir jābūt saskaņā ar kopējo vienošanos par deleģēto aktu izmantošanas 
praktisko kārtību. Regulā būtu jāparedz iespēja par diviem mēnešiem pagarināt laikposmu, 
kas paredzēts iebildumu izteikšanai. Sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, ar kuriem 
paredzēts grozīt nebūtiskus regulas elementus, Komisijai ir jānodrošina attiecīgo dokumentu 
savlaicīga nosūtīšana un jārīko vajadzīgās apspriedes.

Visbeidzot, ir svarīgi nodrošināt, lai patērētāji būtu pārliecināti par elektroenerģijas un gāzes 
tirgu integritāti un lai enerģijas vairumtirgos noteiktās cenas atspoguļotu samērīgu 
piedāvājuma un pieprasījuma mijiedarbību. Pārredzami un integrēti enerģijas vairumtirgi ir 
vajadzīgi patērētājiem, jo tieši viņi visvairāk cieš no tirgus ļaunprātīgas izmantošanas.
Enerģijas cenu palielināšanās patērētājus ietekmēs gan tieši, gan netieši — patērētājiem 
nāksies ne vien vairāk maksāt par enerģiju, bet arī konstatēt, ka mākslīgi ir palielinājušās citu 
preču un pakalpojumu cenas. Šo iemeslu dēļ un lai regula būtu pietiekami preventīva, 
atzinuma sagatavotājs ierosina tajā noteikt, ka, piemērojot sankcijas, tiek ņemts vērā ne vien 
pārkāpuma rezultātā gūtais labums un pārkāpuma smagums, bet arī patērētājiem nodarītais 
kaitējums.
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GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Nepieciešams nodrošināt, lai patērētāji 
ir pārliecināti par elektroenerģijas un 
gāzes tirgu integritāti un lai enerģijas 
vairumtirgos noteiktās cenas atspoguļo
patiesu piedāvājuma un pieprasījuma 
mijiedarbību.

(1) Svarīgi, lai enerģijas vairumtirgos 
noteiktās cenas atspoguļotu samērīgu
piedāvājuma un pieprasījuma mijiedarbību, 
tā nodrošinot, ka visā Eiropas 
Ekonomikas zonā patērētāji un 
mikrouzņēmumi par elektroenerģiju un 
gāzi maksā taisnīgi noteiktu cenu, jo 
ilgtermiņā tas vairotu patērētāju 
uzticēšanos elektroenerģijas un gāzes 
tirgiem un nodrošinātu visiem 
iedzīvotājiem pieejamu energoapgādi par 
pieņemamu cenu.

Pamatojums

Ar šo regulu ir iecerēts nodrošināt taisnīgi noteiktas cenas par enerģiju. Turklāt, risinot ar 
enerģētiku saistītus jautājumus, būtu nepārprotami jāuzsver Eiropas Ekonomikas zonā esošo 
ES partneru darbības nozīmīgums.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Enerģijas tirgi visā Savienībā kļūst 
aizvien ciešāk saistīti. Tirgus ļaunprātīga 
izmantošana vienā dalībvalstī ietekmē 
elektroenerģijas un gāzes 
vairumtirdzniecības cenas aiz šīs valsts 
robežām. Tāpēc rūpes par tirgu integritātes 

(3) Enerģijas tirgi visā Savienībā kļūst 
aizvien ciešāk saistīti. Tirgus ļaunprātīga 
izmantošana vienā dalībvalstī ietekmē ne 
vien elektroenerģijas un gāzes 
vairumtirdzniecības cenas aiz šīs valsts 
robežām, bet arī mazumtirdzniecības 
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nodrošināšanu nevar būt tikai atsevišķu 
dalībvalstu ziņā.

cenas patērētājiem un 
mikrouzņēmumiem. Tāpēc rūpes par tirgu 
integritātes nodrošināšanu nevar būt tikai 
atsevišķu dalībvalstu ziņā. Tādēļ stingrai 
uzraudzībai pārrobežu mērogā ir svarīga 
nozīme, lai izveidotu pilnībā 
funkcionējošu, savstarpēji saistītu un 
integrētu iekšējo enerģijas tirgu.

Pamatojums

Tā kā ar šo regulu iecerēts nodrošināt taisnīgi noteiktas cenas par enerģiju, ir svarīgi ņemt 
vērā patērētāju un mikrouzņēmumu īpašo stāvokli. 

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Enerģijas vairumtirgi attiecas gan uz 
preču tirgiem, gan uz atvasināto 
instrumentu tirgiem, un cenu veidošana 
abās nozarēs ir savstarpēji saistīta.

(4) Enerģijas vairumtirgi attiecas gan uz 
preču tirgiem, gan uz atvasināto 
instrumentu tirgiem, un cenu veidošana 
abās nozarēs ir savstarpēji saistīta.
Enerģijas vairumtirgi cita starpā ietver 
gan regulētus, gan neregulētus tirgus un 
attiecas arī uz ārpusbiržas darījumiem.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai enerģijas vairumtirgi būtu 
pārredzamāki, Energoregulatoru 
sadarbības aģentūrai (ACER) ir jāievieš 
tirgus dalībnieku reģistrs.
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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 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. Sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, Komisija 
nodrošinās, lai attiecīgie dokumenti 
laicīgi un atbilstošā kārtībā būtu nosūtīti 
vienlaikus gan Eiropas Parlamentam, gan 
Padomei, un ļoti savlaicīgi rīkos 
atbilstošas un pārredzamas apspriedes, 
tostarp ekspertu līmenī.

Pamatojums

Atsauce uz kopējo vienošanos par deleģēto aktu izmantošanas praktisko kārtību.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Efektīva tirgus uzraudzība ir ļoti 
svarīga, lai atklātu un novērstu tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu enerģijas 
vairumtirgos. Aģentūra ir vislabāk 
piemērota šādas uzraudzības veikšanai, jo 
tai ir gan Savienības mēroga skatījums uz 
elektroenerģijas un gāzes tirgiem, gan 
vajadzīgās zināšanas par elektroenerģijas 
un gāzes tirgu un sistēmu darbību 
Savienībā. Valsts regulatīvajām iestādēm, 
kas izprot enerģijas tirgu attīstību savās 
dalībvalstīs, jābūt svarīgai lomai efektīvas 

(13) Efektīva tirgus uzraudzība ir ļoti 
svarīga, lai atklātu un novērstu tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu enerģijas 
vairumtirgos. Aģentūra ir vislabāk 
piemērota šādas uzraudzības veikšanai, jo 
tai ir gan Savienības mēroga skatījums uz 
elektroenerģijas un gāzes tirgiem, gan 
vajadzīgās zināšanas par elektroenerģijas 
un gāzes tirgu un sistēmu darbību 
Savienībā. Valsts regulatīvajām iestādēm, 
kas izprot enerģijas tirgu attīstību savās 
dalībvalstīs, jābūt svarīgai lomai efektīvas 
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tirgus uzraudzības nodrošināšanā. tirgus uzraudzības nodrošināšanā. Tādēļ 
noteicošais faktors, kas garantētu 
enerģijas tirgu pienācīgu uzraudzību un 
pārredzamību, ir Aģentūras un valsts 
iestāžu cieša sadarbība un saskaņotāka 
rīcība.

Grozījums Nr. 7

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 ar šo regulu nevajag paredzēt 
papildu ziņošanas pienākumus 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 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, 
bet gan jānodrošina, lai Aģentūra pilnībā 
saņemtu tās pienākumu efektīvai izpildei 
vajadzīgo informāciju. Tāpēc ar šo regulu 
nevajag paredzēt papildu ziņošanas 
pienākumus 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. 
Tomēr ir jānodrošina, lai šādas attiecīgās 
iestādes un darījumu reģistri nevilcinoties 
sniegtu visu Aģentūrai vajadzīgo 
informāciju. Sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, Komisijai jānodrošina, lai 
attiecīgie dokumenti laicīgi un atbilstošā 
kārtībā būtu nosūtīti vienlaikus gan 
Eiropas Parlamentam, gan Padomei, un 
ļoti savlaicīgi jārīko atbilstošas un 
pārredzamas apspriedes, tostarp ekspertu 
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līmenī.

Pamatojums

Atsauce uz kopējo vienošanos par deleģēto aktu izmantošanas praktisko kārtību.

Grozījums Nr. 8

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 
tirgū un vairot zināšanas par enerģijas 
vairumtirgu darbību.

(18) Ja informācija nav komerciāli 
konfidenciāla, Aģentūrai jābūt iespējai 
darīt šo informāciju pieejamu tirgus 
dalībniekiem un plašākai sabiedrībai. Šāda 
pārredzamība var palīdzēt veidot 
uzticēšanos tirgum un vairot zināšanas par 
enerģijas vairumtirgu darbību. Lai 
informācija par enerģijas 
vairumtirdzniecības cenām būtu 
pārredzamāka un sabiedrībai vieglāk 
pieejama, Aģentūrai ir jāsagatavo 
ikmēneša ziņojums par cenu izmaiņām 
enerģijas vairumtirgos katrā no valstīm.

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 

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

par šīs regulas pārkāpumiem jāatbilst tiem 
sodiem, ko dalībvalstis noteikušas, ieviešot 
Direktīvu 2003/6/EK. Lai novērstu 
regulējuma arbitrāžu, t. i., līgumu 
slēgšanu valstīs, kurās ir vismazākais 
risks saņemt sodu, Komisijai ir regulāri 
jāizvērtē situācija un laicīgi jāierosina 
Eiropas Savienībā piemērojama 
saskaņotu minimālo sodu sistēma.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu paredz noteikumus 
ļaunprātīgu darbību aizliegšanai enerģijas 
vairumtirgos saskaņā ar noteikumiem, ko 
piemēro finanšu tirgos. Noteikumos 
paredzēts, ka enerģijas vairumtirgus 
uzrauga Aģentūra.

Ar šo regulu paredz noteikumus 
ļaunprātīgu darbību aizliegšanai enerģijas 
vairumtirgos saskaņā ar noteikumiem, ko 
piemēro finanšu tirgos. Noteikumos 
paredzēts, ka enerģijas vairumtirgus 
uzrauga Aģentūra, cieši sadarbojoties ar 
valsts regulatīvajām iestādēm.

Grozījums Nr. 11

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

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 
informācija, kas nav nodota atklātībai, kas 
tieši vai netieši attiecas uz vienu vai 
vairākiem vairumtirdzniecības 
energoproduktiem un kas, visticamāk, 
ievērojami ietekmētu šādu 
vairumtirdzniecības energoproduktu cenas, 
ja tā tiktu nodota atklātībai.

Pamatojums

Atbilstoši definīcijām, kas iekļautas direktīvā par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 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, vai

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) līgumi par dabasgāzes pārveidošanu 
(no sašķidrināta uz gāzveida 
agregātstāvokli un otrādi).

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. „Enerģijas vairumtirgus” ir jebkurš 
Savienības tirgus, kur tirgo 
vairumtirdzniecības energoproduktus.

5. „Enerģijas vairumtirgus” ir jebkurš 
Savienības tirgus — gan regulēts, gan 
neregulēts un arī ārpusbiržas darījumi —, 
kur tirgo vairumtirdzniecības 
energoproduktus.
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Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a „Tirgus dalībnieks” ir ikviena 
persona, kas veic darījumus, tostarp izdod 
tirdzniecības rīkojumus, vienā vai 
vairākos enerģijas vairumtirgos.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
2. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b „Persona” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona.

Pamatojums

Skatīt direktīvu par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (Direktīva 2003/6/EK).

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. 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.

4. Saistībā ar šā panta 1. punkta 
b) apakšpunktu tirgus dalībnieki efektīvi 
rīkojas, lai pilnībā vai daļēji publiskotu
iekšējo informāciju par uzņēmumu vai 
iekārtām, kas pieder attiecīgajam 
dalībniekam vai ko tas kontrolē, vai par 
kuru ekspluatāciju dalībnieks ir atbildīgs. 
Šāda informācija ietver informāciju, kas 
attiecas uz elektroenerģijas vai dabasgāzes 
ražošanas, glabāšanas, patēriņa vai 
pārvades iekārtu jaudu.
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Grozījums Nr. 18

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, ka šī 
regula Savienībā tiek vienādi piemērota, 
Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā 
ar 15. pantu un ievērojot 16. un 17. panta 
nosacījumus, precizējot 2. panta 1.–
5. punktā minētās definīcijas.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Efektīvai savu uzdevumu izpildei 
Aģentūras rīcībā ir jābūt arī informācijai 
par tīklu, cauruļvadu un uzglabāšanas 
iekārtu fizisko infrastruktūru, lai 
Aģentūra varētu veidot tirgus struktūru, 
noteikt nepilnības, kodificēt jaudu un 
vienoties par tīklu pieejamības 
algoritmiem, tā nodrošinot pilnībā 
pārredzamus tirgus apstākļus.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aģentūra vismaz reizi gadā iesniedz 
ziņojumu Komisijai par savu darbību 
atbilstīgi šai regulai. Šādi ziņojumi vērš 
Komisijas uzmanību uz tirgus noteikumu, 
standartu un procedūru trūkumiem, kas 
varētu veicināt iekšējās informācijas 
ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus 

3. Aģentūra vismaz reizi gadā iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un
Komisijai par savu darbību atbilstīgi šai 
regulai un šo ziņojumu publisko. Šādi 
ziņojumi vērš Komisijas uzmanību uz 
tirgus noteikumu, standartu un procedūru 
trūkumiem, kas varētu veicināt iekšējās 
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manipulācijas vai iekšējā tirgus ietekmes 
mazināšanu. Ziņojumus var apvienot ar 
Regulas (EK) Nr. 713/2009 11. panta 
2. punktā minēto ziņojumu.

informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un 
tirgus manipulācijas vai iekšējā tirgus 
ietekmes mazināšanu. Ziņojumus var 
apvienot ar Regulas (EK) Nr. 713/2009 
11. panta 2. punktā minēto ziņojumu.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra var sniegt ieteikumus attiecībā uz 
darījumu uzskaiti, ieskaitot tirdzniecības 
rīkojumus, kuras tā uzskata par 
nepieciešamiem efektīvai un iedarbīgai 
enerģijas vairumtirgu uzraudzībai. Pirms 
šādu ieteikumu sniegšanas Aģentūra 
konsultējas ar ieinteresētajām personām 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 713/2009 
10. panta noteikumiem. Aģentūra jo īpaši 
konsultējas ar EVTI, valsts regulatīvajām 
iestādēm un dalībvalstu kompetentajām 
finanšu iestādēm.

Aģentūra var sniegt ieteikumus attiecībā uz 
darījumu, tostarp tirdzniecības rīkojumu
un divpusēju tirdzniecības darījumu, 
uzskaiti, ja tā uzskata, ka šie ieteikumi ir
nepieciešami efektīvai un iedarbīgai 
enerģijas vairumtirgu uzraudzībai. Pirms 
šādu ieteikumu sniegšanas Aģentūra 
konsultējas ar ieinteresētajām personām 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 713/2009 
10. panta noteikumiem. Aģentūra jo īpaši 
konsultējas ar EVTI, valsts regulatīvajām 
iestādēm un dalībvalstu kompetentajām 
finanšu iestādēm.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visi ieteikumi ir jādara zināmi Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Komisijai, un tiem jābūt publiski 
pieejamiem.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Aģentūra katru mēnesi publicē 
ziņojumu par cenu izmaiņām Eiropas 
Savienības elektroenerģijas un gāzes 
vairumtirgos katrā no valstīm.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Ņemot vērā to, ka izejvielu cenu 
svārstību ietekmē elektroenerģijas un 
gāzes cenas galapatērētājiem būtiski 
atšķiras, ir jāveic pasākumi, kas veicinātu 
mainīgu akcīzes nodokļu ievešanu šīm 
izejvielām, tā stabilizējot galapatērētāju 
maksātās cenas.

Grozījums Nr. 25

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, formu 
un saturu un vajadzības gadījumā nosakot 
slieksni ziņojumiem par darījumiem, kā arī 
precizējot to līgumu veidus, attiecībā uz 
kuriem jāziņo par veiktajiem darījumiem.

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, kāda veida un satura informācija 
kādā termiņā ir jādara zināma, un nosakot 
robežvērtības darījumiem, par kuriem ir 
jāziņo, kā arī precizējot to līgumu veidus, 
attiecībā uz kuriem ir jāziņo par veiktajiem 
darījumiem.
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Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šā panta 1. punktā minētajiem 
deleģētajiem aktiem nodrošina, ka 
personām, kuras ir minētas 3. punkta a), b) 
un c) apakšpunktā un kuras ziņojušas par 
darījumiem saskaņā ar 
Direktīvu 2004/39/EK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) ---/--
-- par ārpusbiržas atvasinājumiem, 
centrālajiem darījumu starpniekiem un 
darījumu reģistriem [Regula par Eiropas 
tirgus infrastruktūru — 2010/0250(COD)], 
nepiemēro ziņošanas saistības papildus 
tām, kas noteiktas minētajos tiesību aktos.

2. Ar šā panta 1. punktā minētajiem 
deleģētajiem aktiem nodrošina, ka 
personām, kuras ir minētas 3. punkta a), b) 
un c) apakšpunktā un kuras ziņojušas par 
darījumiem saskaņā ar 
Direktīvu 2004/39/EK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) ---/--
-- par ārpusbiržas atvasinājumiem, 
centrālajiem darījumu starpniekiem un 
darījumu reģistriem [Regula par Eiropas 
tirgus infrastruktūru — 2010/0250(COD)], 
nepiemēro ziņošanas saistības papildus 
tām, kas noteiktas minētajos tiesību aktos, 
ar nosacījumu, ka ir izpildīts šajā regulā 
noteiktais ziņošanas pienākums.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra izveido mehānismus atbilstīgi 
6. panta 1. punktam un 7. pantam saņemtās 
informācijas apmaiņai ar valsts 
regulatīvajām iestādēm, dalībvalstu 
kompetentajām finanšu iestādēm, 
dalībvalstu konkurences institūcijām un 
citām attiecīgajām iestādēm. Aģentūra 
nodrošina pieeju šā panta pirmajā daļā 
minētajiem mehānismiem tikai tām 
struktūrām, kuras ir izveidojušas sistēmas, 
kas ļauj Aģentūrai izpildīt 9. panta 
1. punkta noteikumus.

1. Aģentūra izveido mehānismus atbilstīgi 
6. panta 1. punktam un 7. pantam saņemtās 
informācijas apmaiņai ar valsts 
regulatīvajām iestādēm, dalībvalstu 
kompetentajām finanšu iestādēm, 
dalībvalstu konkurences institūcijām, 
EVTI un citām attiecīgajām iestādēm.
Aģentūra nodrošina pieeju šā panta pirmajā 
daļā minētajiem mehānismiem tikai tām 
struktūrām, kuras ir izveidojušas sistēmas, 
kas ļauj Aģentūrai izpildīt 9. panta 
1. punkta prasības.
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūra var nolemt publiskot daļu no 
tās rīcībā esošās informācijas ar 
nosacījumu, ka netiek atklāta komerciāli 
jutīga informācija par konkrētiem tirgus 
dalībniekiem vai atsevišķiem darījumiem.

2. Ievērojot 12. pantu, Aģentūrai ir 
jāpublicē daļa no tās rīcībā esošās 
informācijas, nodrošinot to, ka attiecīgā 
informācija ir konspektīva, nav norādīts 
tās avots un tā ir viegli pieejama, jo šādi 
tiks veicināta gan uzticēšanās tirgum, gan 
tirgus pārredzamība, un ar nosacījumu, ka 
netiek atklāta komerciāli jutīga informācija 
par konkrētiem tirgus dalībniekiem vai 
atsevišķiem darījumiem.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pieprasīt esošus telefonsarunu ierakstus 
un esošus datu plūsmas ierakstus;

(d) pieprasīt esošus telefonsarunu ierakstus 
un esošus datu plūsmas ierakstus, pienācīgi 
ievērojot tiesību aktus par personas datu 
aizsardzību;

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 efektīvām, 
samērīgām un atturošām. Ne vēlāk kā līdz 
[…] dalībvalstis informē Komisiju par 
pieņemtajiem noteikumiem un nekavējoties 
ziņo par visiem turpmākajiem tajos 

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas pārkāpumiem, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šo 
noteikumu īstenošanu. Paredzētajām 
sankcijām ir jābūt iedarbīgām, samērīgām 
un preventīvām, kā arī noteiktām, ņemot 
vērā patērētājiem nodarīto kaitējumu. Ne 
vēlāk kā līdz […] dalībvalstis informē 
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izdarītajiem grozījumiem. Komisiju par pieņemtajiem noteikumiem 
un nekavējoties ziņo par visiem 
turpmākajiem tajos izdarītajiem 
grozījumiem. Lai ierosinātu Eiropas 
Savienībā piemērojamus standarta 
minimālos sodus, Komisijai katru gadu ir 
jāizvērtē valstīs ieviesto soda sistēmu 
efektivitāte.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Sagatavojot un izstrādājot deleģētos 
aktus, Komisija nodrošina, lai attiecīgie 
dokumenti laicīgi un atbilstošā kārtībā 
būtu nosūtīti vienlaikus gan Eiropas 
Parlamentam, gan Padomei. Saskaņā ar 
kopējo vienošanos par deleģēto aktu 
izmantošanas praktisko kārtību Komisija 
arī ļoti savlaicīgi rīko atbilstošas un 
pārredzamas apspriedes, tostarp ekspertu 
līmenī.

Pamatojums

Atsauce uz kopējo vienošanos par deleģēto aktu izmantošanas praktisko kārtību.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru
deleģēšana. Tas stājas spēkā tūlīt vai 
vēlākā datumā, kas norādīts lēmumā.
Lēmums neietekmē jau pastāvošu deleģētu 
aktu spēkā esību. Lēmumu publicē Eiropas 

3. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģēšana. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā datumā, kas norādīts lēmumā.
Lēmums neietekmē jau pastāvošu deleģētu 
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Savienības Oficiālajā Vēstnesī. aktu spēkā esību. Lēmumu publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pamatojums

Lai garantētu juridisko noteiktību, ir jānosaka precīzs laiks. Šis formulējums ir ierosinātā 
standarta klauzula, kas iekļauta kopējās vienošanās par deleģēto aktu izmantošanas praktisko 
kārtību pielikumā.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 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.

1. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģēto aktu divu 
mēnešu laikā pēc tā paziņošanas dienas.
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo termiņu pagarina par diviem 
mēnešiem.

Pamatojums

Saskaņā ar kopējo vienošanos par deleģēto aktu izmantošanas praktisko kārtību.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja Eiropas Parlaments vai Padome ir 
izteikusi iebildumu, Komisija, sagatavojot 
un izstrādājot jaunu deleģēto aktu, 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi 
par to, cik lielā mērā attiecīgais iebildums 
ir ņemts vērā.
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