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Grozījums Nr. 24
Pier Antonio Panzeri

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 tiešu 
piedāvājuma un pieprasījuma mijiedarbību, 
tā nodrošinot, ka visā Eiropas 
Ekonomikas zonā patērētāji un 
mikrouzņēmumi par elektroenerģiju un 
gāzi maksā taisnīgi noteiktu cenu.

Or. it

Pamatojums

Tā kā ar šo regulu iecerēts nodrošināt taisnīgi noteiktas cenas par enerģiju, ir svarīgi ņemt 
vērā patērētāju un mikrouzņēmumu īpašo stāvokli. Risinot ar enerģētiku saistītus jautājumus, 
ir jāuzsver arī Eiropas Ekonomikas zonā esošo ES partneru darbības nozīmīgums.

Grozījums Nr. 25
Louis Grech

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 tiešu
piedāvājuma un pieprasījuma mijiedarbību, 
tā nodrošinot, ka visā Eiropas 
Ekonomikas zonā patērētāji 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.
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Or. en

Grozījums Nr. 26
Pier Antonio Panzeri

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 
nodrošināšanu nevar būt tikai atsevišķu 
dalībvalstu ziņā.

(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 
cenas patērētājiem un 
mikrouzņēmumiem. Tāpēc rūpes par tirgu 
integritātes nodrošināšanu nevar būt tikai
atsevišķu dalībvalstu ziņā.

Or. it

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 27
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

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 
nodrošināšanu nevar būt tikai atsevišķu 
dalībvalstu ziņā.

(3) Enerģijas tirgi visā Savienībā kļūst 
aizvien ciešāk saistīti. Tirgus ļaunprātīga 
izmantošana vienā dalībvalstī ietekmē gan
elektroenerģijas un gāzes 
vairumtirdzniecības cenas aiz šīs valsts 
robežām, gan mazumtirdzniecības cenas 
patērētājiem. Tāpēc rūpes par tirgu 
integritātes nodrošināšanu nevar būt tikai 
atsevišķu dalībvalstu ziņā. Tādēļ stingrai 
uzraudzībai pārrobežu mērogā ir svarīga 
nozīme, lai izveidotu pilnībā 
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funkcionējošu, savstarpēji saistītu un 
integrētu iekšējo enerģijas tirgu.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Claude Turmes

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, kā arī jāizvērtē 
iespējas attiecīgā laikposmā ārpusbiržas 
atvasinātos instrumentus sākt tirgot 
oficiālās tirdzniecības vietās, ietverot 
tīrvērti.

Or. en
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Grozījums Nr. 30
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

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. Ir īpaši svarīgi, 
lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
pienācīgi apspriestos, tostarp ekspertu 
līmenī. Sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, Komisijai jānodrošina, lai 
attiecīgie dokumenti laicīgi un attiecīgā 
kārtībā būtu nosūtīti vienlaikus gan 
Eiropas Parlamentam, gan Padomei.

Or. en

Pamatojums

Kopējā vienošanās par deleģēto aktu izmantošanas praktisko kārtību nav saistoša. Tādēļ 
juridiskās noteiktības garantēšanai atsauce uz kopējo vienošanos par deleģēto aktu 
izmantošanas praktisko kārtību ir iekļaujama pamatojumos, nevis pašā tiesību akta tekstā.

Grozījums Nr. 31
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

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 

(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 
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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 
tirgus uzraudzības nodrošināšanā.

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 
tirgus uzraudzības nodrošināšanā. Tādēļ 
noteicošais faktors, kas garantētu 
enerģijas tirgus pienācīgu uzraudzību un 
pārredzamību, ir dažādu ES aģentūru un 
valsts iestāžu cieša sadarbība un 
saskaņotāka rīcība.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Ashley Fox

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 
tirgus uzraudzības nodrošināšanā.

(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. Aģentūrai cieši jāsadarbojas ar 
valsts regulatīvajām iestādēm, kas,
izprazdamas enerģijas tirgu attīstību savās 
dalībvalstīs, ir viskompetentākās sniegt
efektīvas tirgus uzraudzības 
nodrošināšanai vajadzīgās zināšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri
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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. 
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. Ir 
īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, pienācīgi 
apspriestos, tostarp ekspertu līmenī. 
Sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
Komisijai jānodrošina, lai attiecīgie 
dokumenti laicīgi un attiecīgā kārtībā 
būtu nosūtīti vienlaikus gan Eiropas 
Parlamentam, gan Padomei.

Or. en

Pamatojums

Kopējā vienošanās par deleģēto aktu izmantošanas praktisko kārtību nav saistoša. Tādēļ 
juridiskās noteiktības garantēšanai atsauce uz kopējo vienošanos par deleģēto aktu 
izmantošanas praktisko kārtību ir iekļaujama pamatojumos, nevis pašā tiesību akta tekstā.

Grozījums Nr. 34
Claude Turmes
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Sandra Kalniete

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ja informācija nav komerciāli 
konfidenciāla, Aģentūrai jābūt iespējai 
darīt šo informāciju pieejamu tirgus 

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

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.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Claude Turmes

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 vai ja to var publicēt 
konspektīvā formā, nenorādot avotu, 
Aģentūra šo informāciju dara pieejamu 
tirgus dalībniekiem un plašākai sabiedrībai. 
Šāda pārredzamība palīdzēs veidot 
uzticēšanos tirgum un vairos zināšanas par 
enerģijas vairumtirgu darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Kyriacos Triantaphyllides

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 

(19) Valsts regulatīvajām iestādēm jābūt 
atbildīgām par šīs regulas īstenošanu 
dalībvalstīs. Tādēļ tām jābūt vajadzīgajām 
izmeklēšanas pilnvarām, kas ļautu tām 
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efektīvi īstenot šo uzdevumu. efektīvi īstenot šo uzdevumu. Šīs pilnvaras 
jāīsteno samērīgi, pienācīgi ievērojot 
valsts kompetencē esošās izpildes 
pilnvaras.

Or. el

Grozījums Nr. 38
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

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. 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. Šajā sakarībā ir 
svarīgi, lai sodi pēc būtības būtu saskaņoti 
visās dalībvalstīs, tā novēršot regulējuma 
arbitrāžu, t. i., līgumu slēgšanu valstī, 
kurā ir vismazākais risks saņemt sodu.

Or. it

Pamatojums

Lai ieinteresētās personas vairāk uzticētos tirgum, kurā tās darbojas, ir jāveic pasākumi, kas 
nodrošina, ka konkrētajā tirgū tiek piemēroti iedarbīgi, preventīvi un samērīgi sodi par tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu, un Komisija tiek aicināta uzraudzīt to, kā regulu īsteno dalībvalstis, 
kurām jārīkojas saskaņoti, novēršot regulējuma arbitrāžu, t. i., darījumu slēgšanu valstīs, 
kurās sodi tiek piemēroti elastīgāk un ar mazāku bardzību.
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Grozījums Nr. 39
Claude Turmes

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. 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. Lai panāktu 
nepieciešamo preventīvo iedarbību, ir 
jānosaka minimālie sodi, kuri atbilst 
vismaz divkāršam iespējamā tiešā vai 
netiešā tāda finansiālā ieguvuma un 
patērētājiem nodarītā kaitējuma 
apmēram, ko radījušas darbības, kuras ar 
šo regulu ir iecerēts novērst.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

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, un tajos noteiktas 
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obligātas prasības attiecībā uz 
tirdzniecības vietu darbību, visu 
ārpusbiržas atvasināto instrumentu 
tirdzniecību un divpusējiem līgumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

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.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Ashley Fox

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 

– 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 attiecīgajā 
gadījumā šie darījumi vai tirdzniecības 
rīkojumi atbilst pieņemtajai tirgus praksei 
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vairumtirgū, vai konkrētajā enerģijas vairumtirgū un 
nelabvēlīgi neietekmē galapatērētājus, vai

Or. en

Grozījums Nr. 43
Kyriacos Triantaphyllides

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).

Or. el

Grozījums Nr. 44
Claude Turmes

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. 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 darbības 
jautājumiem atbild dalībnieks. Šāda 
informācija ietver informāciju, kas attiecas 
uz elektroenerģijas vai dabasgāzes 
ražošanas, glabāšanas, patēriņa vai 
pārvades iekārtu jaudu.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Toine Manders
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir aizliegts veikt vai mēģināt veikt tirgus 
manipulācijas enerģijas vairumtirgū.

Ir aizliegts veikt vai mēģināt veikt tirgus 
manipulācijas enerģijas vairumtirgū, 
piemēram, nosakot cenas.

Or. nl

Grozījums Nr. 46
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai tirgi būtu pilnībā pārredzami un 
lai būtu nodrošināta augstākā iespējamā 
tirgu integrācijas un likviditātes pakāpe, 
tiek ziņots par visu attiecīgo tirgu 
iekļaušanu un darbībām, tostarp par 
līdzsvarošanas un atpakaļnosūtīšanas 
darbībām, ko veic, ievērojot līgumu 
noteikumus, normatīvās prasības vai tīkla 
kodus.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Claude Turmes

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 faktisko stāvokli, lai tā varētu 
veidot tirgus struktūru, noteikt nepilnības, 
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kodificēt jaudu un vienoties par tīklu 
pieejamības algoritmiem, tā nodrošinot 
pilnībā pārredzamus tirgus apstākļus.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Toine Manders

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Elektroenerģijas un gāzes supertīkls 
nākotnē ir jāveido Eiropas līmeņa 
uzraudzības iestādes pārraudzībā.

Or. nl

Grozījums Nr. 49
Toine Manders

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 pašlaik 
būtiski atšķiras, ir jāveic pasākumi, kas 
veicinātu mainīgu akcīzes nodokļu 
ievešanu šīm izejvielām, tā stabilizējot 
patērētāju maksātās cenas.

Or. nl

Grozījums Nr. 50
Sandra Kalniete
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Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 51
Claude Turmes

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

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 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra var sniegt ieteikumus attiecībā uz Aģentūra var sniegt ieteikumus attiecībā uz 
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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.

darījumu uzskaiti, ieskaitot tirdzniecības 
rīkojumus un divpusējus tirdzniecības 
darījumus, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Claude Turmes

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.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Claude Turmes

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. Lai tirgus būtu pārredzamāks un lai 
vairotu uzticēšanos tirgum, Aģentūra, 
pamatojoties uz pamatdatiem un tirgus 
datiem, pieejamā formātā publisko daļu 
no tās rīcībā esošās informācijas, tostarp 
par divpusējiem līgumiem, ar nosacījumu, 
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ka netiek atklāta komerciāli jutīga 
informācija par konkrētiem tirgus 
dalībniekiem vai atsevišķiem darījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Ashley Fox

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. Aģentūrai jābūt tiesīgai attiecīgā 
gadījumā publiskot tās rīcībā esošo
informāciju ar nosacījumu, ka netiek 
atklāta komerciāli jutīga informācija par 
konkrētiem tirgus dalībniekiem vai 
atsevišķiem darījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sadarbībā ar citām iestādēm vai tirgus 
uzņēmumiem;

(b) sadarbībā ar citām iestādēm;

Or. el

Grozījums Nr. 57
Kyriacos Triantaphyllides

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

Or. el

Grozījums Nr. 58
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

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

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, preventīvām un 
pēc būtības saskaņotām visās dalībvalstīs. 
Ne vēlāk kā līdz […] dalībvalstis informē 
Komisiju par pieņemtajiem noteikumiem 
un nekavējoties ziņo par visiem 
turpmākajiem tajos izdarītajiem 
grozījumiem. 

Or. it

Pamatojums

Lai ieinteresētās personas vairāk uzticētos tirgum, kurā tās darbojas, ir jāveic pasākumi, kas 
nodrošina, ka konkrētajā tirgū tiek piemēroti iedarbīgi, preventīvi un samērīgi sodi par tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu, un Komisija tiek aicināta uzraudzīt to, kā regulu īsteno dalībvalstis, 
kurām jārīkojas saskaņoti, novēršot regulējuma arbitrāžu, t. i., darījumu slēgšanu valstīs, 
kurās sodi tiek piemēroti elastīgāk un ar mazāku bardzību.

Grozījums Nr. 59
Claude Turmes
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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 atturošām. Ne 
vēlāk kā līdz […] dalībvalstis informē 
Komisiju par pieņemtajiem noteikumiem 
un nekavējoties ziņo par visiem 
turpmākajiem tajos izdarītajiem 
grozījumiem.

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 un 
jāatbilst patērētājiem nodarītajam 
kaitējumam. Visā ES piemērojamus 
minimālos sodu standartus, kas 
jāapstiprina līdz 2012. gadam, nosaka tā, 
lai tie atbilstu vismaz divkāršam 
iespējamā tiešā vai netiešā tāda finansiālā 
ieguvuma apmēram, ko radījušas 
darbības, kuras ar šo regulu ir iecerēts 
novērst. Ne vēlāk kā līdz […] dalībvalstis 
informē Komisiju par pieņemtajiem 
noteikumiem un nekavējoties ziņo par 
visiem turpmākajiem tajos izdarītajiem 
grozījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Toine Manders

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tiek konstatēts, ka kāda no 3. panta 
2. punktā norādītajām personām ir 
ļaunprātīgi izmantojusi savu dienesta 
stāvokli, attiecīgā persona ir saucama pie 
atbildības.

Or. nl
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Grozījums Nr. 61
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. daļa

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 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

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 
aktu spēkā esību. Lēmumu publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

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.


