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Grozījums Nr. 52
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. virsraksts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI par enerģijas 
tirgus integritāti un pārredzamību 
(Dokuments attiecas uz EEZ)

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI par enerģijas 
vairumtirgus integritāti un pārredzamību 
(Dokuments attiecas uz EEZ)

Or. ro

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību ar regulu.

Grozījums Nr. 53
Herbert Reul

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) Nepieciešams nodrošināt, lai patērētāji 
un citi tirgus dalībnieki varētu būt 
pārliecināti par elektroenerģijas un gāzes 
vairumtirgu integritāti un lai tajos
noteiktās cenas atspoguļotu patiesu, uz 
konkurenci balstītu piedāvājuma un 
pieprasījuma mijiedarbību.

Or. de

Pamatojums

Arī tirgotājiem un ražotājiem ir jābūt pārliecinātiem par vairumtirgu darbību. Pārfrāzējums 
arī palīdz nodrošināt saskaņotību ar 1. pantu.

Grozījums Nr. 54
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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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) Nepieciešams nodrošināt 
elektroenerģijas un gāzes tirgu integritāti 
un lai elektroenerģijas un gāzes 
vairumtirgos noteiktās cenas atspoguļotu
patiesu piedāvājuma un pieprasījuma 
mijiedarbību, kas nozīmē, ka patērētāji par 
šiem tirgiem var būt pārliecināti.

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas galvenais mērķis nav patērētāju uzticība.

Grozījums Nr. 55
Hannes Swoboda

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) Nepieciešams nodrošināt, lai patērētāji 
varētu būt pārliecināti par elektroenerģijas 
un gāzes tirgu integritāti un lai enerģijas 
vairumtirgos noteiktās cenas atspoguļotu 
patiesu piedāvājuma un pieprasījuma 
mijiedarbību, kā arī lai nevarētu gūt 
nepamatotus ienākumus no tirgus 
ļaunprātīgas izmantošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
1. apsvērums
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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) Nepieciešams nodrošināt, lai patērētāji 
un citi tirgus dalībnieki varētu būt 
pārliecināti par elektroenerģijas un gāzes 
vairumtirgu integritāti un lai šādos
enerģijas vairumtirgos noteiktās cenas 
atspoguļotu patiesu, uz konkurenci 
balstītu piedāvājuma un pieprasījuma 
mijiedarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Silvia-Adriana Ţicău

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) Nepieciešams nodrošināt, lai patērētāji 
varētu būt pārliecināti par elektroenerģijas 
un gāzes vairumtirgu integritāti un lai 
enerģijas vairumtirgos noteiktās cenas 
atspoguļotu patiesu piedāvājuma un 
pieprasījuma mijiedarbību.

Or. ro

Pamatojums

Saskaņotības nodrošināšanas nolūkos.

Grozījums Nr. 58
Anni Podimata

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Nepieciešams nodrošināt, lai patērētāji 
ir pārliecināti par elektroenerģijas un gāzes 

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

un gāzes tirgu integritāti un lai enerģijas 
vairumtirgos noteiktās cenas atspoguļo 
patiesu un konkurētspējīgu piedāvājuma 
un pieprasījuma mijiedarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Enerģijas tirgu pārredzamība ir 
nepieciešama, lai turpinātu ES enerģijas 
tirgus integrāciju un liberalizāciju, un 
tādēļ šai regulai vajadzētu būt ļoti 
izdevīgai patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropas Vērtspapīru regulatoru 
komiteja un Eiropas Elektroenerģijas un 
gāzes regulatoru grupa konsultācijās 
apstiprināja, ka esošo tiesību aktu darbības 
joma pienācīgi nerisina tirgus integritātes 
jautājumus elektroenerģijas un gāzes 
tirgos, un ieteica apsvērt atbilstoša tiesiskā 
pamata izstrādāšanu enerģētikas nozarē, 
lai novērstu tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu.

(2) Eiropas Vērtspapīru regulatoru 
komiteja un Eiropas Elektroenerģijas un 
gāzes regulatoru grupa konsultācijās 
apstiprināja, ka esošo tiesību aktu darbības 
joma pienācīgi nerisina tirgus integritātes 
jautājumus elektroenerģijas un gāzes 
tirgos, un ieteica apsvērt tieši enerģētikas 
nozarei paredzēta atbilstoša tiesiskā 
pamata izstrādāšanu, kurš novērstu tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu un kurā ņemti 
vērā nozares īpašie apstākļi, kas nav 
minēti citās direktīvās un regulās.
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Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt būtiskas atšķirības, proti, Direktīvai par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu ir 
vispārīgs raksturs, savukārt Regula par enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību ir 
paredzēta enerģētikas nozarei.

Grozījums Nr. 61
Silvia-Adriana Ţicău

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 vairumtirgi 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. 

Or. ro

Pamatojums

Saskaņotības nodrošināšanas nolūkos.

Grozījums Nr. 62
Bendt Bendtsen

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 bieži vien 
ietekmē elektroenerģijas un gāzes 
vairumtirdzniecības cenas aiz šīs valsts 
robežām. Tāpēc rūpes par tirgu integritātes 
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nodrošināšanu nevar būt tikai atsevišķu 
dalībvalstu ziņā.

nodrošināšanu nevar būt tikai atsevišķu 
dalībvalstu ziņā.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 bieži vien 
ietekmē elektroenerģijas un gāzes 
vairumtirdzniecības cenas aiz šīs valsts 
robežām. Tāpēc rūpes par tirgu integritātes 
nodrošināšanu nevar būt tikai atsevišķu 
dalībvalstu ziņā.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Teresa Riera Madurell

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. Tie cita 
starpā attiecas arī uz regulētiem tirgiem, 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un 
tiešiem vai ar starpniekiem veiktiem 
ārpusbiržas darījumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 65
Claude Turmes

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. Tie cita 
starpā attiecas arī uz regulētiem tirgiem, 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām,  
ārpusbiržas darījumiem un divpusējiem 
līgumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai iekļautu visus tirgus dalībniekus un darījumus, šī regula ir jāpiemēro arī divpusējiem 
līgumiem.

Grozījums Nr. 66
Herbert Reul

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. Šīs 
regulas darbības jomā neietilpst 
ilgtermiņa līgumi vai līgumi, kas noslēgti 
ar galapatērētājiem.

Or. de

Grozījums Nr. 67
Adam Gierek
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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, kas ārkārtīgi ietekmē 
enerģijas un finanšu tirgus, un cenu 
veidošana abās nozarēs ir savstarpēji 
saistīta.

Or. pl

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir pilnībā ņemt vērā visus tirgu instrumentus, kas ietekmē patiesu cenu 
veidošanu. Ieguldījumi atvasināto instrumentu tirgos veicināja spekulāciju, kas noveda pie 
finanšu krīzes.

Grozījums Nr. 68
András Gyürk

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) Gāzes un elektroenerģijas vairumtirgi 
attiecas gan uz preču tirgiem, gan uz 
atvasināto instrumentu tirgiem, un cenu 
veidošana abās nozarēs ir savstarpēji 
saistīta.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Claude Turmes

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

(4a) Lai enerģijas vairumtirgus būtu 
pārredzamāks, Energoregulatoru 
sadarbības aģentūrai (Aģentūra) ir 
jāievieš tirgus dalībnieku reģistrs, kā arī 
jāizvērtē iespējas attiecīgā laikposmā 
ārpusbiržas atvasinātos instrumentus sākt 
tirgot tirdzniecības vietās, ietverot tīrvērti.

Or. en

Pamatojums

Lielākajā daļā dalībvalstu enerģijas vairumtirgus darījumi pārsvarā attiecas uz ārpusbiržas 
atvasināto instrumentu tirdzniecību. Ja šos darījumus veiktu tirdzniecības vietās, tirgus 
pārredzamība ievērojami uzlabotos. Turklāt ziņošanas pienākums pārietu uz tirdzniecības 
vietu tīrvērtes iestādēm.

Grozījums Nr. 70
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Lai radītu līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus dažādiem tirgiem un līgumu 
veidiem, būtu jāizskata iespēja noteikt 
minimālās prasības tirdzniecības vietām.

Or. en

Pamatojums

Lai nevarētu pārorientēt darījumus uz mazāk regulētām tirdzniecības vietām, attiecībā uz tām 
ir jānosaka minimālās prasības.

Grozījums Nr. 71
Claude Turmes

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

(5a) Tā kā elektroenerģijas un gāzes tirgi 
ir saistīti ar naftas, ogļu un CO2 tirgiem, 
Aģentūrai tie būtu jāuzrauga ar mērķi 
nodrošināt visaptverošu tirgus attīstības 
izpratni.

Or. en

Pamatojums

Kaut arī naftas, ogļu un CO2 emisijas kvotu tirgiem ir no elektroenerģijas un gāzes tirgiem 
atšķirīgi raksturlielumi, tie viens otru ietekmē, un tirgus ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus 
manipulācijas var efektīvi novērst tikai tad, kad tiek uzraudzīti visi attiecīgie tirgi.

Grozījums Nr. 72
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Komisija pašlaik veic apspriedes ar 
ieinteresētajām personām par Eiropas 
oglekļa tirgus integritātes 
nodrošināšanu1. Pēc tam tā steidzamā 
kārtā izstrādās specializēta tiesību akta 
priekšlikumu, ar kuru ne vēlāk kā 
2012. gada beigās CO2 emisijas kvotu 
tirgū piemēros noteikumus par attiecīgiem 
pārkāpumiem, vienlaikus nodrošinot 
saskaņotību ar šo regulu.
1 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/over
sight_en.htm

Or. en

Pamatojums

Pārredzamības un integritātes tiesību aktu paketē, kurā ietilpst regula par enerģijas tirgus 
integritāti un pārredzamību, tirgus stāvokļa ļaunprātīga izmantojuma direktīva, regula par 
Eiropas tirgus infrastruktūru un Finanšu instrumentu tirgu direktīva, ir jābūt likumdošanas 
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instrumentam, kas nodrošina Eiropas oglekļa tirgus integritāti. Līdz ar to Komisijai būtu 
steidzami jāizstrādā šāda tiesību akta priekšlikums, lai likvidētu regulējuma nepilnības 
attiecībā uz oglekļa tirgiem.

Grozījums Nr. 73
Silvia-Adriana Ţicău

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) Lai aizsargātu galapatērētājus un 
Eiropas iedzīvotājiem garantētu 
pieņemamas enerģijas cenas, ir svarīgi 
aizliegt darbības, kas mazina enerģijas 
tirgus integritāti.  

Or. ro

Pamatojums

Ir svarīgi aizsargāt galapatērētājus un Eiropas iedzīvotājiem garantēt pieņemamas enerģijas 
cenas. 

Grozījums Nr. 74
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Tā kā tirgus manipulācija paredz 
nodrošināt dominējošu stāvokli tirgū 
attiecībā uz vairumtirdzniecības 
energoprodukta piedāvājumu vai 
pieprasījumu, kā rezultātā tieši vai netieši 
tiek noteiktas iepirkuma vai pārdošanas 
cenas vai radīti citi netaisni tirdzniecības 
nosacījumi.

Or. en
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Grozījums Nr. 75
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Valsts iestādes var ietekmēt 
komunālo pakalpojumu uzņēmumus, 
tostarp piešķirot īpašas vai ekskluzīvas 
tiesības vai īstenojot līdzdalību viņu 
kapitālā un pārstāvību minēto uzņēmumu 
vadības, pārvaldes vai pārraudzības 
struktūrās, un tām ir būtiska loma šīs 
regulas piemērošanā, tostarp attiecībā uz 
pārredzamību un nediskrimināciju 
publiskā iepirkuma procedūrās.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
6.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6c) Enerģijas tirgu liberalizācija 
automātiski nepalielina konkurenci, jo 
stabilie ekonomikas dalībnieki bieži 
pārvalda ļoti lielu tirgus daļu, un dažās 
dalībvalstīs valsts uzņēmumu klātbūtne 
var arī traucēt tirgus darbību. Tādējādi, 
lai mazinātu negodīgas uzņēmējdarbības 
prakses iespējamību un nodrošinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus, šajā 
regulā būtu jāgarantē vienlīdzīga
attieksme pret visiem tirgus dalībniekiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 77
Claude Turmes

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, ir saderīgas atvasināto 
instrumentu un preču tirgos. Šo regulu 
būtu jāpiemēro visiem tiešiem vai ar 
starpniekiem veiktiem darījumiem 
regulētā tirgū, daudzpusējās tirdzniecības
sistēmās, ārpusbiržas darījumiem vai 
divpusējiem līgumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai pilnībā aptvertu tirgu un līdz ar to sasniegtu šajā regulā minētos mērķus par 
pārredzamību un integritāti, tās noteikumus ir jāpiemēro visiem tirdzniecības veidiem un 
vietām.

Grozījums Nr. 78
Hannes Swoboda

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, ir saderīgas atvasināto 
instrumentu un preču tirgos. Tādēļ šo 
regulu principā būtu jāpiemēro visiem 
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veiktajiem darījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 79
András Gyürk

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, ir saderīgas atvasināto 
instrumentu un preču tirgos, tomēr 
vienlaikus ņem vērā enerģijas 
vairumtirgu īpašos raksturlielumus.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ir skaidri jāaizliedz izmantot vai 
mēģināt izmantot iekšējo informāciju 
tirdzniecībā gan par saviem līdzekļiem, gan 
par trešās personas līdzekļiem. Iekšējās 
informācijas izmantošana var būt arī 
energoproduktu vairumtirdzniecība, ko 
veic personas, kas zina vai kurām būtu bijis 
jāzina, ka viņu rīcībā esošā informācija ir 
iekšēja informācija.

(9) Ir skaidri jāaizliedz izmantot vai 
mēģināt izmantot iekšējo informāciju 
tirdzniecībā gan par saviem līdzekļiem, gan 
par trešās personas līdzekļiem. Iekšējās 
informācijas izmantošana var būt arī 
energoproduktu vairumtirdzniecība, ko 
veic personas, kas zina vai kurām būtu bijis 
jāzina, ka viņu rīcībā esošā informācija ir 
iekšēja informācija. Informācija, kas 
jāpublisko saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 714/2009 vai Regulu (EK) 
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Nr. 715/2009, tostarp pamatnostādnes un 
tīklu kodeksi atbilstīgi minētajām 
regulām, var būt par pamatu tirgus 
dalībnieku lēmumiem iesaistīties 
darījumos par enerģijas vairumtirgus 
produktiem un līdz ar to var būt iekšējā 
informācija, iekams tā nav publiskota.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ir skaidri jāaizliedz izmantot vai 
mēģināt izmantot iekšējo informāciju 
tirdzniecībā gan par saviem līdzekļiem, gan 
par trešās personas līdzekļiem. Iekšējās 
informācijas izmantošana var būt arī 
energoproduktu vairumtirdzniecība, ko 
veic personas, kas zina vai kurām būtu bijis 
jāzina, ka viņu rīcībā esošā informācija ir 
iekšēja informācija.

(9) Ir skaidri jāaizliedz izmantot vai 
mēģināt izmantot iekšējo informāciju 
tirdzniecībā gan par saviem līdzekļiem, gan 
par trešās personas līdzekļiem. Iekšējās 
informācijas izmantošana var būt arī 
energoproduktu vairumtirdzniecība, ko 
veic personas, kas zina vai kurām būtu bijis 
jāzina, ka viņu rīcībā esošā informācija ir 
iekšēja informācija. Informācija, kas 
jāpublisko saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 714/2009 vai Regulu (EK) 
Nr. 715/2009, tostarp pamatnostādnes un 
tīklu kodeksi atbilstīgi minētajām 
regulām, var būt informācija, kas 
visdrīzāk ievērojami ietekmēs enerģijas 
vairumtirgus produktu cenas un līdz ar to 
varētu būt iekšējā informācija, iekams tā 
nav publiskota.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ir skaidri jāaizliedz izmantot vai 
mēģināt izmantot iekšējo informāciju 
tirdzniecībā gan par saviem līdzekļiem, gan 
par trešās personas līdzekļiem. Iekšējās 
informācijas izmantošana var būt arī 
energoproduktu vairumtirdzniecība, ko 
veic personas, kas zina vai kurām būtu bijis 
jāzina, ka viņu rīcībā esošā informācija ir 
iekšēja informācija.

(9) Ir skaidri jāaizliedz izmantot iekšējo 
informāciju tirdzniecībā gan par saviem 
līdzekļiem, gan par trešās personas 
līdzekļiem. Iekšējās informācijas 
izmantošana var būt arī energoproduktu 
vairumtirdzniecība, ko veic personas, kas 
zina vai kurām būtu bijis jāzina, ka viņu 
rīcībā esošā informācija ir iekšēja 
informācija. Tikai tāda informācija, kas 
jāpublisko saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 714/2009 vai Regulu (EK) 
Nr. 715/2009, tostarp pamatnostādnes un 
tīklu kodeksi atbilstīgi minētajām 
regulām, varētu būt iekšējā informācija, 
iekams tā nav publiskota.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ir skaidri jāaizliedz izmantot vai 
mēģināt izmantot iekšējo informāciju 
tirdzniecībā gan par saviem līdzekļiem, gan 
par trešās personas līdzekļiem. Iekšējās 
informācijas izmantošana var būt arī 
energoproduktu vairumtirdzniecība, ko 
veic personas, kas zina vai kurām būtu bijis 
jāzina, ka viņu rīcībā esošā informācija ir 
iekšēja informācija.

(9) Ir skaidri jāaizliedz izmantot vai 
mēģināt izmantot iekšējo informāciju 
tirdzniecībā gan par saviem līdzekļiem, gan 
par trešās personas līdzekļiem. Iekšējās 
informācijas izmantošana var būt arī 
elektroenerģijas vai gāzes produktu
vairumtirdzniecība, ko veic personas, kas 
zina vai kurām būtu bijis jāzina, ka viņu 
rīcībā esošā informācija ir iekšēja 
informācija.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Adam Gierek
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Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Manipulācijas enerģijas vairumtirgū 
ietver mākslīgi radītas tāda līmeņa cenas, 
kam nav pamatojuma, ņemot vērā produkta 
ražošanas, uzglabāšanas vai 
transportēšanas jaudu faktisko pieejamību 
un izmaksas, kā arī pieprasījumu.

(10) Manipulācijas enerģijas vairumtirgū 
ietver mākslīgi radītas tāda līmeņa cenas, 
kam nav pamatojuma, ņemot vērā produkta 
ražošanas, uzglabāšanas vai 
transportēšanas jaudu faktisko pieejamību 
un izmaksas, kā arī efektīvu pieprasījumu, 
respektīvi, ja saņēmējiem ir tehniskas vai 
tehnoloģiskas iespējas saņemt enerģiju un 
finansiālas iespējas par to samaksāt.

Or. pl

Pamatojums

Lai nepieļautu spekulāciju, nedrīkst apstiprināt pirkumus, ja saņēmējs nav spējīgs tos saņemt 
vai apmaksāt.

Grozījums Nr. 85
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Manipulācijas enerģijas vairumtirgū 
ietver mākslīgi radītas tāda līmeņa cenas, 
kam nav pamatojuma, ņemot vērā 
produkta ražošanas, uzglabāšanas vai 
transportēšanas jaudu faktisko pieejamību 
un izmaksas, kā arī pieprasījumu.

(10) Manipulācijas enerģijas vairumtirgū 
ietver mākslīgi radītas tāda līmeņa cenas, 
kam nav pamatojuma, ņemot vērā faktisko 
piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvaru
un citus pamatrādītājus.

Or. en

Grozījums Nr. 86
András Gyürk

Regulas priekšlikums
11. apsvērums
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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 būtu
jāpilnvaro pieņemt deleģētos aktus 
atbilstīgi Līguma 290. pantam attiecībā uz 
šādiem sīki izstrādātiem noteikumiem. Ir 
īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, tostarp ar ekspertiem. 
Ekspertīzi cita starpā jo īpaši varētu sniegt 
eksperti no Energoregulatoru sadarbības 
aģentūras (Aģentūra), Eiropas 
Vērtspapīru regulatoru komitejas 
(EVRK), gāzes un elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīkliem (ENTSO-E, ENTSO-G), Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI), 
dalībvalstu regulatīvajām, konkurences 
un kompetentajām finanšu iestādēm un 
ieinteresētajām personām, piemēram,
organizētajām tirdzniecības vietām un 
tirgus dalībniekiem. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
būtu jānodrošina, lai attiecīgos 
dokumentus vienlaikus, bez kavēšanās un 
pienācīgā veidā nosūtītu Eiropas 
Parlamentam un Padomei, un būtu 
jārūpējas, lai Eiropas Parlaments un 
Padome tiktu aktīvi iesaistīti 
sagatavošanas posmā un regulāri aicināti 
piedalīties ekspertu sanāksmēs.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
11. apsvērums
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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 un lai 
nodrošinātu saskaņotību ar pārējiem 
attiecīgajiem ES tiesību aktiem finanšu 
pakalpojumu un enerģētikas jomās, kas 
visas ir dinamiskas un mainīgas. Komisija 
būtu jāpilnvaro pieņemt deleģētos aktus 
atbilstīgi Līguma 290. pantam attiecībā uz 
šādiem sīki izstrādātiem noteikumiem. Ir 
īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, tostarp ar ekspertiem. 
Ekspertīzi cita starpā jo īpaši varētu sniegt 
eksperti no Energoregulatoru sadarbības 
aģentūras, Eiropas Vērtspapīru 
regulatoru komitejas (EVRK), gāzes un 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkliem, Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI), 
dalībvalstu regulatīvajām un 
kompetentajām finanšu iestādēm un 
tirgus dalībniekiem. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
būtu jānodrošina, lai attiecīgos 
dokumentus vienlaikus, bez kavēšanās un 
pienācīgā veidā nosūtītu Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ir nepieciešams sīks iekšējās 
informācijas un tirgus manipulāciju 
definīciju apraksts, lai izskaidrotu specifiku 

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

attiecībā uz enerģijas vairumtirgiem, kas ir 
dinamiski un mainīgi. Komisija būtu
jāpilnvaro pieņemt deleģētos aktus
atbilstīgi Līguma 290. pantam attiecībā uz 
šādiem sīki izstrādātiem noteikumiem. Ir 
īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, tostarp ar ekspertiem. 
Ekspertīzi cita starpā jo īpaši varētu sniegt 
eksperti no Energoregulatoru sadarbības 
aģentūras, Eiropas Vērtspapīru 
regulatoru komitejas (EVRK), gāzes un 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkliem, Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) 
valsts regulatīvajām, konkurences un 
kompetentajām finanšu iestādēm un 
ieinteresētajām personām, piemēram, 
organizētajām tirdzniecības vietām un 
tirgus dalībniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Hannes Swoboda

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. Pamatojoties uz šajā 
regulā skaidri noteiktajām definīcijām, 
Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt 
deleģētos aktus atbilstīgi Līguma 
290. pantam attiecībā uz sīki izstrādātiem 
noteikumiem. Ir īpaši svarīgi, lai 
Komisija, kad tā vēlas pieņemt deleģētos 
aktus, sagatavošanas darbu posmā 
atbilstīgi apspriestos, tostarp ar Aģentūru, 
enerģijas tirgus operatoriem, dalībvalstu 
regulatīvajām iestādēm un Eiropas 
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Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI). 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina, lai 
attiecīgos dokumentus vienlaikus, bez 
kavēšanās un pienācīgā veidā nosūtītu 
Eiropas Parlamentam un Padomei, un 
būtu jārūpējas, lai Eiropas Parlaments un 
Padome tiktu aktīvi iesaistīti 
sagatavošanas posmā, galvenokārt aicinot 
tos piedalīties ekspertu sanāksmēs.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Herbert Reul

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, un nodrošinātu 
saskaņotību ar citiem ES tiesību aktiem 
šajā jomā. Komisija jāpilnvaro pieņemt 
deleģētos aktus atbilstīgi Līguma 
290. pantam attiecībā uz šādiem sīki 
izstrādātiem noteikumiem. ESA un citi 
tirgus dalībnieki būtu laicīgi jāiesaista 
apspriedēs un sagatavošanas darbos, un 
Eiropas Parlaments un Padome būtu 
jāinformē procedūras agrīnā stadijā.

Or. de

Grozījums Nr. 91
Anni Podimata

Regulas priekšlikums
11. apsvērums
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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. Lai novērstu 
regulējuma atšķirības, būtu jānodrošina 
saskaņotība ar pārējiem attiecīgajiem 
Savienības tiesību aktiem finanšu 
pakalpojumu jomā, kura arī ir dinamiska
un mainīga. Komisija jāpilnvaro pieņemt 
deleģētos aktus atbilstīgi Līguma 
290. pantam attiecībā uz šādiem sīki 
izstrādātiem noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Būtu jāpiemēro ES mēroga 
licencēšanas prasības tiem enerģijas 
tirdzniecības uzņēmumiem, kuriem 
piemēro šo regulu, bet kuri neietilpst 
Direktīvas 2004/39/EK darbības jomā. 
Šajā regulā būtu jānodrošina enerģijas 
tirdzniecības uzņēmumiem īpaši paredzēts 
licencēšanas režīms, ar kuru varētu 
precīzi noskaidrot tirgus dalībnieku spēju 
ievērot šo regulu, vienlaikus nepiemērojot 
nepiemērot Direktīvā 2004/39/EK finanšu 
tirgotājiem paredzētās apgrūtinošās 
prasības. Lai nodrošinātu enerģijas 
tirdzniecības uzņēmumiem īpaši paredzētu 
licencēšanas režīmu, Komisija būtu 
jāpilnvaro pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā 
uz licencēšanas prasībām un darbības 
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jomu, licences piešķiršanas vai 
atteikšanas procedūrām, kā arī licences 
atcelšanas nosacījumiem. Ir īpaši svarīgi, 
lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
atbilstīgi apspriestos, tostarp ar 
ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus 
vienlaikus, bez kavēšanās un pienācīgā 
veidā nosūtītu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, un būtu jārūpējas, lai Eiropas 
Parlaments un Padome tiktu aktīvi 
iesaistīti sagatavošanas posmā, 
galvenokārt aicinot tos piedalīties 
ekspertu sanāksmēs.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Būtu jāpiemēro ES mēroga 
licencēšanas prasības tiem enerģijas 
tirdzniecības uzņēmumiem, kuriem 
piemēro šo regulu, bet kuri neietilpst 
Direktīvas 2004/39/EK darbības jomā. 
Šajā regulā būtu jānodrošina enerģijas 
tirdzniecības uzņēmumiem īpaši paredzēts 
licencēšanas režīms, ar kuru varētu 
precīzi noskaidrot tirgus dalībnieku spēju 
ievērot šo regulu, vienlaikus nepiemērojot 
Direktīvā 2004/39/EK finanšu tirgotājiem 
paredzētās apgrūtinošās prasības. Lai 
nodrošinātu enerģijas tirdzniecības 
uzņēmumiem īpaši paredzētu licencēšanas 
režīmu, Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
attiecībā uz licencēšanas prasībām un 
darbības jomu, licences piešķiršanas vai 
atteikšanas procedūrām, kā arī licences 
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atcelšanas nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 94
András Gyürk

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 Savienības 
līmenī 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 
valstu līmenī. Aģentūra ievāc datus, 
neskarot valsts iestāžu tiesības ievākt 
papildu datus valsts vajadzībām. 

Or. en

Grozījums Nr. 95
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

(13) Efektīva tirgus uzraudzība Savienības 
līmenī ir ļoti svarīga, lai atklātu un 
novērstu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu 
enerģijas vairumtirgos. Aģentūra ir 
vislabāk piemērota šādas uzraudzības 
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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.

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 
valstu līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Claude Turmes

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. Valsts energoregulatoriem, kas 
izprot enerģijas tirgu attīstību savās 
dalībvalstīs, jābūt svarīgai lomai efektīvas 
tirgus uzraudzības nodrošināšanā.

Or. en

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Pamatojums

Attiecībā uz šīs nozares specifiskajiem tiesību aktiem enerģētikas jomā Aģentūrā apvienotie 
valsts energoregulatori ir valsts iestādes, kas atbildīgas par uzraudzību, izpēti un citiem 
saistītiem uzdevumiem. 
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Grozījums Nr. 97
András Gyürk

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Efektīvai tirgus uzraudzībai 
nepieciešama regulāra piekļuve darījumu 
uzskaitei. Tādēļ jānosaka prasība tirgus 
dalībniekiem, kas nodarbojas ar 
energoproduktu vairumtirdzniecību, 
nodrošināt Aģentūrai šo informāciju.

(14) Lai varētu veikt efektīvu tirgus 
uzraudzību, Aģentūrai vajadzētu būt 
pilnīgam enerģijas vairumtirgotāju 
sarakstam. To valstu regulatīvajām 
iestādēm, kurās jau darbojas licencēšanas 
sistēma, būtu Aģentūrai jānosūta 
attiecīgie dati, tostarp informācija par to, 
kurā valstī bez reģistrācijas valsts notiek 
aktīva vairumtirgotāju darbība. 
Dalībvalstīm, kurās šādas sistēmas nav, 
būtu jāievieš obligāts enerģijas 
vairumtirgotāju reģistrs. Jaunizveidotās 
reģistrācijas sistēmas elementi būtu 
jānosaka Komisijai, sadarbojoties ar 
valsts regulatīvajām iestādēm. Valsts 
regulatīvajām iestādēm attiecīgie dati 
būtu jānosūta Aģentūrai, kā minēts 
iepriekš. Aģentūrai būtu jāinformē 
attiecīgās valsts regulatīvā iestāde, kuras 
tirgū notiek aktīva enerģijas 
vairumtirgotāja darbība. Aģentūrai būtu 
jāpārvalda un jāuztur aktīvo enerģijas 
vairumtirgotāju publiskais reģistrs un 
jāsniedz iespēja tam piekļūt valsts 
regulatīvajām iestādēm vai citām 
kompetentām iestādēm izpētes nolūkos. 
Efektīvai tirgus uzraudzībai nepieciešama 
regulāra piekļuve darījumu uzskaitei, kā 
arī piekļuve pamatdatiem par 
elektroenerģijas vai dabasgāzes 
ražošanas, uzglabāšanas, patēriņa vai 
pārvades iekārtu jaudu un izmantošanu 
vai kas saistīti ar sašķidrinātas dabasgāzes 
iekārtu jaudu un izmantošanu. Tādēļ 
tirgus dalībniekiem, tostarp pārvades 
sistēmu operatoriem, piegādātājiem,
tirgotājiem, ražotājiem un brokeriem, kas 
nodarbojas ar energoproduktu 
vairumtirdzniecību un kas ir licencēti vai 
reģistrēti, būtu jāuzliek pienākums 
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nodrošināt Aģentūrai šo informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Efektīvai tirgus uzraudzībai 
nepieciešama regulāra piekļuve darījumu 
uzskaitei. Tādēļ jānosaka prasība tirgus 
dalībniekiem, kas nodarbojas ar 
energoproduktu vairumtirdzniecību, 
nodrošināt Aģentūrai šo informāciju.

(14) Efektīvai tirgus uzraudzībai 
nepieciešama regulāra piekļuve darījumu 
uzskaitei. Tādēļ jānosaka prasība tirgus 
dalībniekiem, kas nodarbojas ar 
energoproduktu vairumtirdzniecību, 
nodrošināt Aģentūrai šo informāciju.
Efektīvas uzraudzības vajadzībām tai ir 
tiesības nozīmīgu tirdzniecības vietu 
tuvumā izveidot sadarbības centrus.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Efektīvai tirgus uzraudzībai 
nepieciešama regulāra piekļuve darījumu 
uzskaitei. Tādēļ jānosaka prasība tirgus 
dalībniekiem, kas nodarbojas ar 
energoproduktu vairumtirdzniecību, 
nodrošināt Aģentūrai šo informāciju.

(14) Efektīvai tirgus uzraudzībai 
nepieciešama regulāra piekļuve darījumu 
uzskaitei. Tādēļ jānosaka prasība tirgus 
dalībniekiem, kas nodarbojas ar 
elektroenerģijas vai gāzes produktu
vairumtirdzniecību, nodrošināt Aģentūrai 
šo informāciju tikai par standartizētiem 
produktiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Efektīvai tirgus uzraudzībai 
nepieciešama regulāra piekļuve darījumu 
uzskaitei. Tādēļ jānosaka prasība tirgus 
dalībniekiem, kas nodarbojas ar 
energoproduktu vairumtirdzniecību, 
nodrošināt Aģentūrai šo informāciju.

(14) Efektīvai tirgus uzraudzībai 
nepieciešama regulāra piekļuve darījumu 
uzskaitei. Tādēļ jānosaka prasība tirgus 
dalībniekiem, kas nodarbojas ar 
energoproduktu vairumtirdzniecību, 
nodrošināt Aģentūrai šo informāciju tikai 
par standartizētiem produktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Efektīvai tirgus uzraudzībai 
nepieciešama regulāra piekļuve darījumu 
uzskaitei. Tādēļ jānosaka prasība tirgus 
dalībniekiem, kas nodarbojas ar 
energoproduktu vairumtirdzniecību, 
nodrošināt Aģentūrai šo informāciju.

(14) Efektīvai tirgus uzraudzībai 
nepieciešama tūlītēja un regulāra piekļuve 
darījumu uzskaitei. Tādēļ jānosaka prasība 
tirgus dalībniekiem, kas nodarbojas ar 
energoproduktu vairumtirdzniecību, 
nodrošināt Aģentūrai šo informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Efektīvai tirgus uzraudzībai 
nepieciešama regulāra piekļuve darījumu 

(14) Efektīvai tirgus uzraudzībai 
nepieciešama regulāra piekļuve darījumu 
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uzskaitei. Tādēļ jānosaka prasība tirgus 
dalībniekiem, kas nodarbojas ar 
energoproduktu vairumtirdzniecību, 
nodrošināt Aģentūrai šo informāciju.

uzskaitei. Tādēļ jānosaka prasība tirgus 
dalībniekiem, kas nodarbojas ar 
energoproduktu vairumtirdzniecību, 
regulāri nodrošināt Aģentūrai šo 
informāciju.

Or. ro

Pamatojums

Skaidrības nolūkos. 

Grozījums Nr. 103
András Gyürk

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 vai administratīvais 
slogs tirgus dalībniekiem un šā iemesla dēļ 
attiecībā uz to būtu jāveic iepriekšēja 
izmaksu un ieguvumu analīze. Būtu 
jāsamazina tirdzniecības dalībniekiem 
piemērotais ziņošanas pienākums par 
elektroenerģijas vai dabasgāzes 
ražošanas, uzglabāšanas, patēriņa vai 
pārvades iekārtu jaudu un izmantošanu 
vai saistībā ar sašķidrinātas dabasgāzes 
iekārtu jaudu un izmantošanu, šajā 
nolūkā vajadzīgo informāciju vai daļu no 
tās apkopojot no pieejamiem avotiem, 
iespēju robežās ņemot vērāt Regulā (EK) 
Nr. 714/2009 un Regulā (EK) 
Nr. 715/2009 noteiktās pārredzamības 
sistēmas. Datu apkopošanā arī būtu 
jāņem vērā Eiropas Elektroenerģijas un 
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gāzes regulatoru grupas priekšlikums
attiecībā uz komitoloģijas 
pamatnostādnēm par elektroenerģijas 
pamatdatu pārredzamību. 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. Ir 
īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, tostarp ar ekspertiem. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina, lai 
attiecīgos dokumentus vienlaikus, bez 
kavēšanās un pienācīgā veidā nosūtītu 
Eiropas Parlamentam un Padomei, un 
būtu jārūpējas, lai Eiropas Parlaments un 
Padome tiktu aktīvi iesaistīti 
sagatavošanas posmā, galvenokārt aicinot 
tos piedalīties ekspertu sanāksmēs.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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 

(15) Lai nodrošinātu vajadzīgo elastību, 
apkopojot informāciju par darījumiem ar 
vairumtirdzniecības energoproduktiem, 
Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt 
deleģētos aktus pēc pienācīgas 
apspriešanās ar tirgus dalībniekiem, 
ieinteresētajām pusēm un iestādēm, 
tostarp Aģentūru, un atbilstīgi Līguma 
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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.

290. pantam, nosakot piemērotu laiku, 
formu un saturu informācijai, ko sniedz 
tirgus dalībnieki. Ziņošanas pienākumam 
nav jārada nevajadzīgas izmaksas vai 
administratīvais slogs tirgus dalībniekiem 
un šā iemesla dēļ attiecībā uz to būtu 
jāveic iepriekšēja izmaksu un ieguvumu 
analīze. Tāpēc nevajag paredzēt papildu 
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. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina, lai 
attiecīgos dokumentus vienlaikus, bez 
kavēšanās un pienācīgā veidā nosūtītu 
Eiropas Parlamentam un Padomei, un 
pienācīgu laiku iepriekš atbilstīgi un 
pārredzami jāapspriežas, tostarp ar 
ekspertiem.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Claude Turmes

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. 

(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, 
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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.

bet gan jānodrošina, lai Aģentūra pilnībā 
saņemtu tās pienākumu efektīvai izpildei 
vajadzīgo informāciju. Tāpēc nevajag 
paredzēt papildu 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.
Tomēr ir jānodrošina, lai šādas iestādes 
un darījumu reģistri nevilcinoties sniegtu 
visu Aģentūrai vajadzīgo informāciju.

Or. en

Pamatojums

Tā kā tirgus dalībnieku administratīvajam slogam ir jābūt mazam, Aģentūrai ir jāsaņem visa 
nepieciešamā informācija. Digitālās komunikācijas un progresīvo informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju laikmetā tas, ka tirgus dalībniekiem ir jāsniedz dati vienlaikus 
vairākām iestādēm, nerada papildu izmaksas.

Grozījums Nr. 106
András Gyürk

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Aģentūrai jānodrošina saņemto datu 
drošība, jānovērš neatļauta piekļūšana 
Aģentūras rīcībā esošajai informācijai un 
jānosaka procedūras, lai nodrošinātu, ka 
Aģentūras saņemtos datus ļaunprātīgi 
neizmanto personas, kuras ir pilnvarotas 
piekļūt šiem datiem. Turklāt Aģentūrai 
jābūt pārliecinātai, ka tās iestādes, kurām ir 
piekļuve Aģentūras rīcībā esošajiem 
datiem, spēs uzturēt atbilstoši augstu 
drošības līmeni.

(17) Aģentūrai jānodrošina saņemto datu 
drošība, jānovērš neatļauta piekļūšana 
Aģentūras rīcībā esošajai informācijai un 
jānosaka procedūras, lai nodrošinātu, ka 
Aģentūras saņemtos datus ļaunprātīgi 
neizmanto personas, kuras ir pilnvarotas 
piekļūt šiem datiem. Turklāt Aģentūrai 
jābūt pārliecinātai, ka tās iestādes, kurām ir 
piekļuve Aģentūras rīcībā esošajiem 
datiem, spēs uzturēt atbilstoši augstu 
drošības līmeni. Tāpēc ir jānodrošina arī 
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tādu IT sistēmu darbības drošums, ar 
kurām apstrādā un pārraida datus. Lai 
izveidotu IT sistēmu, ar kuru nodrošina 
datu pēc iespējas lielāku konfidencialitāti, 
Aģentūrai būtu svarīgi cieši sadarboties ar 
Eiropas Tīklu un informācijas drošības 
aģentūru (ENISA).

Or. en

Grozījums Nr. 107
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Aģentūrai jānodrošina saņemto datu 
drošība, jānovērš neatļauta piekļūšana 
Aģentūras rīcībā esošajai informācijai un 
jānosaka procedūras, lai nodrošinātu, ka 
Aģentūras saņemtos datus ļaunprātīgi 
neizmanto personas, kuras ir pilnvarotas 
piekļūt šiem datiem. Turklāt Aģentūrai 
jābūt pārliecinātai, ka tās iestādes, kurām ir 
piekļuve Aģentūras rīcībā esošajiem 
datiem, spēs uzturēt atbilstoši augstu 
drošības līmeni.

(17) Aģentūrai jānodrošina saņemto datu 
drošība, jānovērš neatļauta piekļūšana 
Aģentūras rīcībā esošajai informācijai un 
jānosaka procedūras, lai nodrošinātu, ka 
Aģentūras saņemtos datus ļaunprātīgi 
neizmanto personas, kuras ir pilnvarotas 
piekļūt šiem datiem. Turklāt Aģentūrai 
jābūt pārliecinātai, ka tās iestādes, kurām ir 
piekļuve Aģentūras rīcībā esošajiem 
datiem, spēs uzturēt atbilstoši augstu 
drošības līmeni, un tām ir saistoši 
pienācīgi konfidencialitātes noteikumi. 
Šie noteikumi ir jāpiemēro arī citām 
iestādēm, kuras saņem piekļuvi datiem šīs 
regulas nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
17. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Aģentūrai jānodrošina saņemto datu 
drošība, jānovērš neatļauta piekļūšana 
Aģentūras rīcībā esošajai informācijai un 
jānosaka procedūras, lai nodrošinātu, ka 
Aģentūras saņemtos datus ļaunprātīgi 
neizmanto personas, kuras ir pilnvarotas 
piekļūt šiem datiem. Turklāt Aģentūrai 
jābūt pārliecinātai, ka tās iestādes, kurām ir 
piekļuve Aģentūras rīcībā esošajiem 
datiem, spēs uzturēt atbilstoši augstu 
drošības līmeni.

(17) Aģentūrai jānodrošina saņemto datu 
drošība, jānovērš neatļauta piekļūšana 
Aģentūras rīcībā esošajai informācijai un 
jānosaka procedūras un pienācīgas tiesību 
normas, lai nodrošinātu, ka Aģentūras 
saņemtos datus ļaunprātīgi neizmanto 
personas, kuras ir pilnvarotas piekļūt šiem 
datiem. Turklāt Aģentūrai jābūt 
pārliecinātai, ka tās iestādes, kurām ir 
piekļuve Aģentūras rīcībā esošajiem 
datiem, spēs uzturēt atbilstoši augstu 
drošības līmeni.

Or. de

Grozījums Nr. 109
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Aģentūrai jānodrošina saņemto datu 
drošība, jānovērš neatļauta piekļūšana 
Aģentūras rīcībā esošajai informācijai un 
jānosaka procedūras, lai nodrošinātu, ka 
Aģentūras saņemtos datus ļaunprātīgi 
neizmanto personas, kuras ir pilnvarotas 
piekļūt šiem datiem. Turklāt Aģentūrai 
jābūt pārliecinātai, ka tās iestādes, kurām ir 
piekļuve Aģentūras rīcībā esošajiem 
datiem, spēs uzturēt atbilstoši augstu 
drošības līmeni.

(17) Aģentūrai jānodrošina saņemto datu 
drošība un aizsardzība, jānovērš neatļauta 
piekļūšana Aģentūras rīcībā esošajai 
informācijai un jānosaka procedūras, lai 
nodrošinātu, ka Aģentūras saņemtos datus 
ļaunprātīgi neizmanto personas, kuras ir 
pilnvarotas piekļūt šiem datiem. Turklāt 
Aģentūrai jābūt pārliecinātai, ka tās 
iestādes, kurām ir piekļuve Aģentūras 
rīcībā esošajiem datiem, spēs uzturēt 
atbilstoši augstu drošības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Adam Gierek
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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) Cenu informācijas pieejamība ir 
svarīgs pārredzamības priekšnoteikums. 
Šāda pārredzamība var palīdzēt veidot 
uzticību tirgū un vairot zināšanas par 
enerģijas vairumtirgu darbību.

Or. pl

Pamatojums

Tirgus dalībniekiem ir jābūt pieejamai cenu informācijai, lai garantētu tirgus darījumu 
pārredzamību, savukārt „jutīgas informācijas” pieminēšana sniedz iespēju šādu informāciju 
noklusēt.

Grozījums Nr. 111
Bendt Bendtsen

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 jutīga, 
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. Lai informācija par enerģijas 
vairumtirdzniecības cenām būtu 
pārredzamāka un sabiedrībai vieglāk 
pieejama, Aģentūrai būtu jāsagatavo 
ikmēneša ziņojums par cenu izmaiņām 
enerģijas vairumtirgos katrā no valstīm.

Or. en
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Grozījums Nr. 112
Konrad Szymański

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 jutīga, 
Aģentūrai jābūt iespējai darīt šo 
informāciju pieejamu tirgus dalībniekiem 
un plašākai sabiedrībai ar noteikumu, ka 
šāda pārredzamība a) var palīdzēt veidot 
uzticību tirgū un vairot zināšanas par 
enerģijas vairumtirgu darbību un b) 
neradīs kaitīgu ietekmi uz tirgus likviditāti 
vai tirgus dalībnieku komerciālajām 
interesēm.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Fiona Hall

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 jutīga, 
Aģentūrai būtu jādara šī informācija 
pieejama tirgus dalībniekiem un plašākai 
sabiedrībai. Šāda pārredzamība var palīdzēt 
veidot uzticību tirgū un vairot zināšanas 
par enerģijas vairumtirgu darbību.
Aģentūra var izstrādāt un izmantot 
metodoloģiju šīs informācijas sniegšanas 
veida noteikšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Giles Chichester
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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 jutīga, 
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. Aģentūrai un valsts 
regulatīvajām iestādēm nevajadzētu 
publicēt attiecīgā brīdī aktuālo jutīgo 
tirgus informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 115
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 jutīga
vai ja to var publicēt konspektīvā formā, 
nenorādot avotu, Aģentūrai šī informācija 
būtu jādara pieejama tirgus dalībniekiem 
un plašākai sabiedrībai. Šāda pārredzamība 
palīdzēs veidot uzticēšanos tirgum un 
vairos zināšanas par enerģijas vairumtirgu 
darbību.

Or. en

Pamatojums

Tā kā šīs regulas mērķis ir uzlabot enerģijas vairumtirgu pārredzamību, konstatējumi ir 
jāpublisko, lai jaunie tirgus dalībnieki, regulatori, zinātnieki, patērētāji un citas ieinteresētās 
puses būtu informētas par situāciju energotirgos.
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Grozījums Nr. 116
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 jutīga
un palīdz veicināt tirgus zināšanas, 
Aģentūrai jābūt iespējai darīt šo 
informāciju pieejamu tirgus dalībniekiem 
un plašākai sabiedrībai, to publicējot 
konspektīvā formā, nenorādot avotu. Šāda 
pārredzamība var palīdzēt veidot uzticību 
tirgū un vairot zināšanas par enerģijas 
vairumtirgu darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Claude Turmes

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 jābūt 
atbildīgām par šīs regulas īstenošanu 
dalībvalstīs. Tādēļ tām jābūt vajadzīgajām 
izmeklēšanas pilnvarām, kas ļautu tām 
efektīvi īstenot šo uzdevumu. Lai pilnībā 
izmantotu tās unikālo ES mēroga 
perspektīvu un sniegtu ar pārliecinošu 
informāciju pamatotas prasības 
izmeklēšanas uzsākšanai, Aģentūrai 
vajadzētu būt izmeklēšanas pilnvarām, 
kas īstenojamas ciešā sadarbībā ar 
attiecīgajām valsts regulatīvajām 
iestādēm, piemēram, pārrobežu lietu 
gadījumos.

Or. en
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Pamatojums

Tas ierobežos dalībvalstu izmeklēšanas iestādēm nepieciešamos resursus, lai pārraudzītu tos 
ESA paziņojumus, kuriem nav papildu datu un analīzes. Tādēļ šīs papildu pilnvaras būtu 
rentablas un stiprinātu uzticību Aģentūrai.

Grozījums Nr. 118
András Gyürk

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 jābūt 
atbildīgām par šīs regulas īstenošanu 
dalībvalstīs. Tādēļ tām jābūt vajadzīgajām 
izmeklēšanas un izpildes pilnvarām, kas 
ļautu tām efektīvi īstenot šo uzdevumu.
Aģentūrai būtu jānodrošina šo 
izmeklēšanas pilnvaru konsekventa 
izmantošana līdzīgā un samērīgā veidā. 
Šādā nolūkā Aģentūra var izstrādāt 
pamatnostādnes valsts regulatīvajām 
iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Hannes Swoboda

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 jābūt 
atbildīgām par šīs regulas īstenošanu 
dalībvalstīs. Komisijai kopā ar Aģentūru 
būtu jāraugās, lai uzraudzības un 
izmeklēšanas pilnvaras tiktu piemērotas 
koordinēti un konsekventi.

Or. en
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Grozījums Nr. 120
Zigmantas Balčytis

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 jābūt 
atbildīgām par šīs regulas īstenošanu 
dalībvalstīs un īstenošanas uzraudzību. 
Tādēļ tām jābūt vajadzīgajām izmeklēšanas 
un uzraudzības pilnvarām, kas ļautu tām 
efektīvi īstenot šo uzdevumu.

Or. lt

Grozījums Nr. 121
Ioan Enciu

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 jābūt 
atbildīgām par šīs regulas striktu 
īstenošanu dalībvalstīs. Tādēļ tām jābūt 
vajadzīgajām izmeklēšanas pilnvarām, kas 
ļautu tām efektīvi īstenot šo uzdevumu.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Aģentūrai jānodrošina, ka šo regulu 
saskaņoti piemēro visā Savienībā un 

(20) Aģentūrai jānodrošina, ka šo regulu 
saskaņoti piemēro visā Savienībā un 
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atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 28. janvāra 
Direktīvas 2003/6/EK par iekšējās 
informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un 
tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu) piemērošanai. Tā kā tirgus 
ļaunprātīga izmantošana enerģijas 
vairumtirgos bieži vien ietekmē vairāk 
nekā vienu dalībvalsti, Aģentūrai 
jāuzņemas nozīmīga loma, nodrošinot 
izmeklēšanu efektīvā un saskaņotā veidā. 
Lai to panāktu, tai jāspēj koordinēt 
darbību, ko veic izmeklēšanas grupas, 
kuras veido attiecīgo valsts regulatīvo 
iestāžu pārstāvji un vajadzības gadījumā 
citu iestāžu pārstāvji.

atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 28. janvāra 
Direktīvas 2003/6/EK par iekšējās 
informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un 
tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu) piemērošanai. Tā kā tirgus 
ļaunprātīga izmantošana enerģijas 
vairumtirgos bieži vien ietekmē vairāk 
nekā vienu dalībvalsti, Aģentūrai 
jāuzņemas nozīmīga loma, nodrošinot 
izmeklēšanu efektīvā un saskaņotā veidā. 
Lai to panāktu, tai jāspēj pieprasīt 
sadarboties, prasīt veikt turpmāku 
izmeklēšanu un koordinēt darbību, ko veic 
izmeklēšanas grupas, kuras veido attiecīgo 
valsts regulatīvo iestāžu pārstāvji un 
vajadzības gadījumā citu iestāžu pārstāvji.

Or. en

Pamatojums

Šo papildu pienākumu izpildē Aģentūra var izmantot savu ES mēroga perspektīvu un gūto 
pieredzi, lai palīdzētu valsts regulatīvajām iestādēm, jo īpaši reģionālajās un pārrobežu 
lietās.

Grozījums Nr. 123
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Aģentūrai jānodrošina, ka šo regulu 
saskaņoti piemēro visā Savienībā un 
atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 28. janvāra 
Direktīvas 2003/6/EK par iekšējās 
informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un 
tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu) piemērošanai. Tā kā tirgus 
ļaunprātīga izmantošana enerģijas 
vairumtirgos bieži vien ietekmē vairāk 
nekā vienu dalībvalsti, Aģentūrai 
jāuzņemas nozīmīga loma, nodrošinot 

(20) Aģentūrai jānodrošina, ka šo regulu 
saskaņoti piemēro visā Savienībā, un 
jāsazinās ar attiecīgajām regulatīvajām 
iestādēm, lai nodrošinātu, ka tas notiek 
atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 28. janvāra 
Direktīvas 2003/6/EK par iekšējās 
informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un 
tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu) piemērošanai. Tā kā tirgus 
ļaunprātīga izmantošana enerģijas 
vairumtirgos bieži vien ietekmē vairāk 
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izmeklēšanu efektīvā un saskaņotā veidā. 
Lai to panāktu, tai jāspēj koordinēt 
darbību, ko veic izmeklēšanas grupas, 
kuras veido attiecīgo valsts regulatīvo 
iestāžu pārstāvji un vajadzības gadījumā 
citu iestāžu pārstāvji.

nekā vienu dalībvalsti, Aģentūrai 
jāuzņemas nozīmīga loma, nodrošinot 
izmeklēšanu efektīvā un saskaņotā veidā. 
Lai to panāktu, tai jāspēj koordinēt 
darbību, ko veic izmeklēšanas grupas, 
kuras veido attiecīgo valsts regulatīvo 
iestāžu pārstāvji un vajadzības gadījumā 
citu iestāžu pārstāvji.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Valsts regulatīvajām iestādēm un 
kompetentajām finanšu iestādēm 
jāsadarbojas, lai nodrošinātu saskaņotu 
pieeju, risinot jautājumu par tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu enerģijas 
vairumtirgū, kas ietver gan preču, gan 
atvasināto instrumentu tirgu.

(21) Aģentūra, valsts regulatīvajām 
iestādēm un kompetentajām finanšu 
iestādēm jāsadarbojas, lai nodrošinātu 
saskaņotu pieeju, risinot jautājumu par 
tirgus ļaunprātīgu izmantošanu enerģijas 
vairumtirgū, kas ietver gan preču, gan 
atvasināto instrumentu tirgu. Šī sadarbība 
arī būtu jāīsteno, veidojot Aģentūras 
koordinētus reģionālos grupējumus, kas 
atspoguļotu tirgus realitāti un attiecīgās 
lietas.

Or. en

Pamatojums

Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas rezultātā vienā dalībvalstī bieži vien varētu tikt slēgti 
darījumi, kas ietekmē citas dalībvalstis. Tām tāpēc ESA vadībā būtu jāsadarbojas reģionālā 
līmenī, lai tās adekvāti varētu veikt izmeklēšanas.

Grozījums Nr. 125
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Valsts regulatīvajām iestādēm un 
kompetentajām finanšu iestādēm 
jāsadarbojas, lai nodrošinātu saskaņotu 
pieeju, risinot jautājumu par tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu enerģijas 
vairumtirgū, kas ietver gan preču, gan 
atvasināto instrumentu tirgu.

(21) Valsts regulatīvajām iestādēm un 
kompetentajām finanšu iestādēm regulāri 
un funkcionāli jāsadarbojas, lai 
nodrošinātu nepārtraukti saskaņotu pieeju, 
risinot jautājumu par tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu enerģijas vairumtirgū, kas 
ietver gan preču, gan atvasināto 
instrumentu tirgu.

Or. pl

Pamatojums

Finanšu iestāžu sadarbībai ir jābūt regulārai un nepārtrauktai.

Grozījums Nr. 126
András Gyürk

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Valsts regulatīvajām iestādēm un 
kompetentajām finanšu iestādēm 
jāsadarbojas, lai nodrošinātu saskaņotu 
pieeju, risinot jautājumu par tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu enerģijas 
vairumtirgū, kas ietver gan preču, gan 
atvasināto instrumentu tirgu.

(21) Valsts regulatīvajām iestādēm, 
konkurences iestādēm un kompetentajām 
finanšu iestādēm jāsadarbojas, lai 
nodrošinātu saskaņotu pieeju, risinot 
jautājumu par tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu enerģijas vairumtirgū, kas 
ietver gan preču, gan atvasināto 
instrumentu tirgu.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Zigmantas Balčytis

Regulas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Valsts regulatīvajām iestādēm un 
kompetentajām finanšu iestādēm 
jāsadarbojas, lai nodrošinātu saskaņotu 
pieeju, risinot jautājumu par tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu enerģijas 
vairumtirgū, kas ietver gan preču, gan 
atvasināto instrumentu tirgu.

(21) Valsts regulatīvajām un 
kompetentajām finanšu iestādēm 
jāsadarbojas, lai nodrošinātu saskaņotu 
pieeju, risinot jautājumu par tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu enerģijas 
vairumtirgū, kas ietver gan preču, gan 
atvasināto instrumentu tirgu.

Or. lt

Grozījums Nr. 128
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Valsts regulatīvajām iestādēm un 
kompetentajām finanšu iestādēm 
jāsadarbojas, lai nodrošinātu saskaņotu 
pieeju, risinot jautājumu par tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu enerģijas
vairumtirgū, kas ietver gan preču, gan 
atvasināto instrumentu tirgu.

(21) Valsts regulatīvajām iestādēm un 
kompetentajām finanšu iestādēm 
jāsadarbojas, lai nodrošinātu saskaņotu 
pieeju, risinot jautājumu par tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu elektoenerģijas 
un gāzes vairumtirgū, kas ietver gan preču, 
gan atvasināto instrumentu tirgu.

Or. en

Grozījums Nr. 129
András Gyürk

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Svarīgi nodrošināt, ka personām, kas 
iegūst konfidenciālu informāciju saskaņā ar 
šīs regulas nosacījumiem, piemēro dienesta 
noslēpuma prasību.

(22) Svarīgi nodrošināt, ka personām, kas 
iegūst konfidenciālu informāciju saskaņā ar 
šīs regulas nosacījumiem, piemēro dienesta 
noslēpuma prasību. Aģentūrai, valsts 
regulatīvajām iestādēm, konkurences 
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iestādēm un kompetentajām finanšu 
iestādēm būtu jānodrošina tām sniegtās 
informācijas konfidencialitāte, integritāte 
un aizsardzība.

Or. en

Grozījums Nr. 130
András Gyürk

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. Ņemot vērā 
apspriešanos attiecībā uz Komisijas 
paziņojumu COM(2010)0716 „Par 
sankciju režīma pastiprināšanu finanšu 
pakalpojumu nozarē”, Komisijai būtu 
jāsniedz priekšlikumi, lai turpmāk 
saskaņotu dalībvalstu sodu sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
23. apsvērums
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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, būtu 
jānosaka minimālie sodi, kuri atbilstu 
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

Pamatojums

Būtu jāņem vērā ne tikai tiešais ieguvums, bet arī netiešais, jo tas bieži vien izpaužas kā 
ieguvums saistītajos tirgos, un beigu beigās tas ietekmē arī patērētājiem paredzētās cenas.

Grozījums Nr. 132
Zigmantas Balčytis

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 

(23) Turklāt ir svarīgi šajā jomā izveidot 
harmonizētu sodu sistēmu un kopējus 
minimālos standartus. Piemērojamam 
sodam par šīs regulas pārkāpšanu ir jābūt 
proporcionālam un pietiekami bargam un 
jāatspoguļo pārkāpuma smagums un 
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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.

iespējamie ieguvumi 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.

Or. lt

Grozījums Nr. 133
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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. Laika gaitā ir 
jāpāriet uz harmonizētu sodu režīmu.

Or. en

Pamatojums

Lai arī nav iespējams īstermiņā uzsākt identisku sodu piemērošanu, būtu jāizvirza ilgtermiņa 
mērķis nodrošināt, lai viegli sodi nebūtu veids, kā attiecīgajam tirgum piesaistīt ieguldījumus.
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Grozījums Nr. 134
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, 
proti, noteikt saskaņotu regulējumu 
enerģijas tirgus pārredzamības un 
integritātes nodrošināšanai, nevar 
pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, un to, ka šo mērķi var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas vajadzīgi šā mērķa 
sasniegšanai,

(24) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, 
proti, noteikt saskaņotu regulējumu 
enerģijas vairumtirgus pārredzamības un 
integritātes nodrošināšanai, nevar 
pietiekami labi sasniegt atsevišķās
dalībvalstīs, un to, ka šo mērķi var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas vajadzīgi šā mērķa 
sasniegšanai,

Or. ro

Pamatojums

Saskaņotības nodrošināšanas nolūkos.

Grozījums Nr. 135
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Uzsver, ka ir vajadzīgi ES mēroga 
pamatnoteikumi, piemēram, vienota 
definīcija nepieņemamām interešu 
konflikta situācijām. Viens no ES mēroga 
aizsardzības pasākumiem pārredzamības 
un pārskatatbildības nodrošināšanai 
varētu būt deklarācijas par interešu 
konflikta neesamību.
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Or. en

Grozījums Nr. 136
András Gyürk

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, ņemot vērā šo tirgu īpašos 
raksturlielumus un saskaņā ar 
noteikumiem, ko piemēro finanšu tirgos. 
Noteikumos paredzēts, ka enerģijas 
vairumtirgus uzrauga Aģentūra, cieši 
sadarbojoties ar valsts regulatīvajām 
iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 137
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 
minimālās prasības attiecībā uz 
tirdzniecības vietu darbību, visu 
ārpusbiržas atvasināto instrumentu 
tirdzniecību un divpusējiem līgumiem.

Or. en
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Pamatojums

Lai pilnībā aptvertu tirgu un līdz ar to sasniegtu šajā regulā minētos mērķus par 
pārredzamību un integritāti, tās noteikumus ir jāpiemēro visiem tirdzniecības veidiem un 
vietām.

Grozījums Nr. 138
Adina-Ioana Vălean

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 tādu 
ļaunprātīgu darbību aizliegšanai, kas 
ietekmē enerģijas vairumtirgus, ja šie 
noteikumi ir saskaņā ar noteikumiem, ko 
piemēro saistītajos finanšu tirgos un 
nepārklājas ar tiem. Noteikumos 
paredzēts, ka enerģijas vairumtirgus 
uzrauga Aģentūra.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Anni Podimata

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, un enerģijas tirgu 
konkurences funkciju. Noteikumos 
paredzēts, ka enerģijas vairumtirgus 
uzrauga Aģentūra.

Or. en
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Grozījums Nr. 140
Bendt Bendtsen

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 
elektroenerģijas un gāzes vairumtirgos 
saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro 
finanšu tirgos. Noteikumos paredzēts, ka 
elektroenerģijas un gāzes vairumtirgus 
uzrauga Aģentūra.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula attiecas uz energoproduktu 
vairumtirdzniecību. Regulas 3. un 4. pantu 
nepiemēro tādiem vairumtirdzniecības 
energoproduktiem, kas ir finanšu 
instrumenti un uz ko attiecas 
Direktīvas 2003/6/EK 9. panta noteikumi. 
Šīs regula neskar Direktīvas 2003/6/EK un 
2004/39/EK, kā arī Eiropas konkurences 
tiesību normu piemērošanu darbībām, uz 
ko attiecas šī regula.

Šī regula attiecas uz energoproduktu 
vairumtirdzniecību. Regulas 3. un 4. pantu 
nepiemēro tādiem vairumtirdzniecības 
energoproduktiem, kas ir finanšu 
instrumenti un uz ko attiecas 
Direktīvas 2003/6/EK 9. panta noteikumi. 
Līdz 2012. gadam ir jānāk klajā ar 
atsevišķiem tiesību aktu noteikumiem, kas 
definētu nozarei raksturīgos pārkāpumus 
CO2 emisiju kvotu tirgū. Šīs regula neskar 
Direktīvas 2003/6/EK un 2004/39/EK, kā 
arī Eiropas konkurences tiesību normu 
piemērošanu darbībām, uz ko attiecas šī 
regula.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamības un integritātes tiesību aktu paketē, kurā ietilpst regula par enerģijas tirgus 
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integritāti un pārredzamību, tirgus stāvokļa ļaunprātīga izmantojuma direktīva, regula par 
Eiropas tirgus infrastruktūru un Finanšu instrumentu tirgu direktīva, ir jābūt likumdošanas 
instrumentam, kas nodrošina Eiropas oglekļa tirgus integritāti. Līdz ar to Komisijai būtu 
steidzami jāizstrādā šāda tiesību akta priekšlikums, lai likvidētu regulējuma nepilnības 
attiecībā uz oglekļa tirgiem.

Grozījums Nr. 142
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo regulu piemēro visiem attiecīgo tirgu 
dalībniekiem neatkarīgi no tā, vai šo 
dalībnieku izcelsmes vieta ir Savienība vai 
kāda no trešām valstīm. To piemēro visām 
enerģijas vairumtirgu produktu 
pārdošanas un pirkšanas operācijām, 
ražošanai, apgādei, transportam un 
piegādei.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra, valsts regulatīvās iestādes un 
kompetentās finanšu iestādes sadarbojas, 
lai nodrošinātu saskaņotu pieeju attiecīgo 
noteikumu īstenošanā attiecībā uz 
darbībām, kas ir saistītas ar vienu vai 
vairākiem finanšu instrumentiem, kuriem 
piemēro Direktīvas 2003/6/EK 9. panta 
noteikumus, un vienu vai vairākiem 
vairumtirdzniecības energoproduktiem, 
kuriem piemēro 3. un 4. panta 
noteikumus.

Aģentūra, valsts regulatīvās iestādes un 
kompetentās finanšu iestādes sadarbojas, 
lai nodrošinātu saskaņotu pieeju attiecīgo 
noteikumu īstenošanā.
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Or. cs

Pamatojums

Lai nodrošinātu koordinētas pieejas izmantošanu, kompetentajiem valsts energoregulatoriem 
ir jāveic uzraudzība paralēli Aģentūras veiktajam darbam.

Grozījums Nr. 144
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra, valsts regulatīvās iestādes un 
kompetentās finanšu iestādes sadarbojas, 
lai nodrošinātu saskaņotu pieeju attiecīgo 
noteikumu īstenošanā attiecībā uz 
darbībām, kas ir saistītas ar vienu vai 
vairākiem finanšu instrumentiem, kuriem 
piemēro Direktīvas 2003/6/EK 9. panta 
noteikumus, un vienu vai vairākiem 
vairumtirdzniecības energoproduktiem, 
kuriem piemēro 3. un 4. panta noteikumus.

Aģentūra, valsts regulatīvās iestādes un 
kompetentās finanšu iestādes sadarbojas, 
lai nodrošinātu saskaņotu pieeju attiecīgo 
noteikumu īstenošanā attiecībā uz 
darbībām, kas ir saistītas ar vienu vai 
vairākiem finanšu instrumentiem, kuriem 
piemēro Direktīvas 2003/6/EK 9. panta 
noteikumus, un vienu vai vairākiem 
vairumtirdzniecības energoproduktiem, 
kuriem piemēro 3. un 4. panta noteikumus.
Aģentūra nodrošina, ka valsts iestādes 
īsteno attiecīgos noteikumus, tostarp 
noteikumus par cenas noteikšanas 
operācijām publisko iepirkumu 
procedūrās.

Or. en

Grozījums Nr. 145
András Gyürk

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra, valsts regulatīvās iestādes un 
kompetentās finanšu iestādes sadarbojas, 
lai nodrošinātu saskaņotu pieeju attiecīgo 
noteikumu īstenošanā attiecībā uz 

Aģentūra, EVTI, valsts regulatīvās 
iestādes, konkurences iestādes un 
kompetentās finanšu iestādes sadarbojas, 
lai nodrošinātu saskaņotu pieeju attiecīgo 
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darbībām, kas ir saistītas ar vienu vai 
vairākiem finanšu instrumentiem, kuriem 
piemēro Direktīvas 2003/6/EK 9. panta 
noteikumus, un vienu vai vairākiem 
vairumtirdzniecības energoproduktiem, 
kuriem piemēro 3. un 4. panta noteikumus.

noteikumu īstenošanā attiecībā uz 
darbībām, kas ir saistītas ar vienu vai 
vairākiem finanšu instrumentiem, kuriem 
piemēro Direktīvas 2003/6/EK 9. panta 
noteikumus, un vienu vai vairākiem 
vairumtirdzniecības energoproduktiem, 
kuriem piemēro 3. un 4. panta noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Zigmantas Balčytis

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra, valsts regulatīvās iestādes un 
kompetentās finanšu iestādes sadarbojas, 
lai nodrošinātu saskaņotu pieeju attiecīgo 
noteikumu īstenošanā attiecībā uz 
darbībām, kas ir saistītas ar vienu vai 
vairākiem finanšu instrumentiem, kuriem 
piemēro Direktīvas 2003/6/EK 9. panta 
noteikumus, un vienu vai vairākiem 
vairumtirdzniecības energoproduktiem, 
kuriem piemēro 3. un 4. panta noteikumus.

Aģentūra un valsts regulatīvās un 
kompetentās finanšu iestādes sadarbojas, 
lai nodrošinātu saskaņotu pieeju attiecīgo 
noteikumu īstenošanā attiecībā uz 
darbībām, kas ir saistītas ar vienu vai 
vairākiem finanšu instrumentiem, kuriem 
piemēro Direktīvas 2003/6/EK 9. panta 
noteikumus, un vienu vai vairākiem 
vairumtirdzniecības energoproduktiem, 
kuriem piemēro 3. un 4. panta noteikumus.

Or. lt

Grozījums Nr. 147
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra, valsts regulatīvās iestādes un 
kompetentās finanšu iestādes sadarbojas, 
lai nodrošinātu saskaņotu pieeju attiecīgo 
noteikumu īstenošanā attiecībā uz 
darbībām, kas ir saistītas ar vienu vai 

Aģentūra, valsts regulatīvās iestādes, EVTI
un kompetentās finanšu iestādes 
sadarbojas, lai nodrošinātu saskaņotu 
pieeju attiecīgo noteikumu īstenošanā 
attiecībā uz darbībām, kas ir saistītas ar 



AM\865269LV.doc 57/95 PE464.684v01-00

LV

vairākiem finanšu instrumentiem, kuriem 
piemēro Direktīvas 2003/6/EK 9. panta 
noteikumus, un vienu vai vairākiem 
vairumtirdzniecības energoproduktiem, 
kuriem piemēro 3. un 4. panta noteikumus.

vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem, 
kuriem piemēro Direktīvas 2003/6/EK 
9. panta noteikumus, un vienu vai 
vairākiem vairumtirdzniecības 
energoproduktiem, kuriem piemēro 3. un 
4. panta noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra, valsts regulatīvās iestādes un 
kompetentās finanšu iestādes sadarbojas, 
lai nodrošinātu saskaņotu pieeju attiecīgo 
noteikumu īstenošanā attiecībā uz 
darbībām, kas ir saistītas ar vienu vai 
vairākiem finanšu instrumentiem, kuriem 
piemēro Direktīvas 2003/6/EK 9. panta 
noteikumus, un vienu vai vairākiem 
vairumtirdzniecības energoproduktiem, 
kuriem piemēro 3. un 4. panta noteikumus.

Aģentūra, valsts regulatīvās iestādes, EVTI
un kompetentās finanšu iestādes 
sadarbojas, lai nodrošinātu saskaņotu 
pieeju attiecīgo noteikumu īstenošanā 
attiecībā uz darbībām, kas ir saistītas ar 
vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem, 
kuriem piemēro Direktīvas 2003/6/EK 
9. panta noteikumus, un vienu vai 
vairākiem vairumtirdzniecības 
energoproduktiem, kuriem piemēro 3. un 
4. panta noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Vairumtirdzniecības produktu saraksts

Regulas 3. un 4. panta īstenošanas 
nolūkos Aģentūra izstrādā un publicē to 
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vairumtirdzniecības produktu sarakstu, uz 
kuriem attiecas Direktīvas 2003/06/EK 
9. panta darbības joma.

Or. de

Pamatojums

Regulas 3. un 4. pants skar aizliegumu darījumos ļaunprātīgi izmantot iekšējo informāciju un 
veikt tirgus manipulācijas. Lai arī nav ne iespējams, ne ieteicams izstrādāt iespējamo 
darījumu visaptverošu sarakstu, tirgus dalībniekiem ir jāzina, tieši uz kuriem produktiem 
attiecas šī darbības joma. Šajā jautājumā ir jānodrošina juridiskā noteiktība.

Grozījums Nr. 150
Jorgo Chatzimarkakis

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 rakstura 
informācija, kas nav nodota atklātībai, kas 
tieši vai netieši attiecas uz vienu vai 
vairākiem vairumtirdzniecības 
energoproduktiem un ko saprātīgs 
profesionālā tirgus dalībnieks varētu
vēlēties saņemt saskaņā ar noteikumiem 
un/vai pieņemto tirgus praksi.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Herbert Reul

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 

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

varētu vēlēties saņemt saskaņā ar 
pieņemto tirgus praksi.

Or. de

Pamatojums

Cena nav piemērots atsauces punkts, jo tā rodas dažādu faktoru sarežģītas mijiedarbības 
ietekmē — nenoteiktība vienkārši novestu pie daudzu prasību iesniegšanas. Tas arī ir iemesls, 
kāpēc Nasdaq indeksā šis kritērijs netiek izmantots.

Grozījums Nr. 152
Adam Gierek

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 informācija, kas 
nav nodota atklātībai, kas tieši vai netieši 
attiecas uz vienu vai vairākiem 
vairumtirdzniecības energoproduktiem un 
kas varētu ievērojami ietekmēt tirgus 
dalībnieku lēmumus par šādu 
vairumtirdzniecības energoproduktu cenu 
noteikšanu, ja tā tiktu nodota atklātībai.

Or. pl

Pamatojums

Iekšējās informācijas definīcijā ir jāiekļauj visa informācija, kas nav nodota atklātībai un kas 
var ietekmēt tirgus dalībnieku lēmumus.

Grozījums Nr. 153
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. „Iekšējā informācija” ir precīza 1. „Iekšējā informācija” ir precīza 
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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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 154
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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, iekšējā 
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 leģislatīviem vai regulatīviem 
noteikumiem Eiropas Savienības līmenī, 
īpaši Direktīvu 2009/72/EK un Direktīvu 
2009/73/EK; vai
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(b) nepastāvot nevienai no a) apakšpunktā 
noteiktajām publiskošanas prasībām, 
informācija, kas nav nodota atklātībai un 
kas varētu ievērojami ietekmēt šādu 
vairumtirdzniecības energoproduktu 
cenas, ja tiktu nodota atklātībai. Šāda 
iekšējā informācija ir tikai:
informācija, ko saprātīgs profesionāls 
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; vai 
informācija, kas var atsaukties uz cenām 
un precīza informācija, kas attiecas uz 
elektroenerģijas vai dabasgāzes produktu 
vai sašķidrinātas dabasgāzes ražošanas, 
uzglabāšanas, patēriņa vai pārvades iekārtu 
jaudu, kā arī informācija, kas parasti tiek 
nodota atklātībai attiecīgajā enerģijas 
vairumtirgū vai kas ir jāpublisko atbilstīgi 
valsts tiesību normām, tirgus noteikumiem, 
līgumiem vai pieņemtai tirgus praksei
attiecīgajā enerģijas vairumtirgū.

Lai piemērotu pirmo daļu, uzskata, ka 
informācija ir precīza, ja tā norāda uz 
pastāvošu apstākļu kopumu vai tādu 
apstākļu kopumu, par kuriem ir pamats 
uzskatīt, ka tie iestāsies, vai arī bijušu 
notikumu vai notikumu, par kuru ir 
pamats uzskatīt, ka tas notiks, un tā ir 
pietiekami specifiska, lai ļautu izdarīt 
secinājumu par šā apstākļu kopuma vai 
notikuma iespējamo ietekmi uz 
vairumtirdzniecības energoproduktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Herbert Reul

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

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, iekšējā
informācija ir:

(a) informācija, ko saprātīgs tirgus 
dalībnieks, iespējams, izmantotu kā daļēju 
pamatu lēmumam veikt ar 
vairumtirdzniecības energoproduktiem 
saistītu darījumu vai darījumus, ņemot 
vērā attiecīgajos vairumtirgos piemērotos 
tiesību aktus vai paražu tiesības, vai
(b) informācija, kas jāpublisko atbilstīgi 
Savienības mēroga vai valstu mēroga 
tiesību normām, tirgus noteikumiem, 
līgumiem vai paražu tiesībām attiecīgajā 
enerģijas vairumtirgū.

Informāciju par tirdzniecības stratēģijām 
neuzskata par „iekšējo informāciju” šī 
noteikuma nozīmē.

Or. de

Grozījums Nr. 156
Marita Ulvskog

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

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, 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.

Tā ir informācija, tostarp informācija, kas 
attiecas uz elektroenerģijas vai dabasgāzes 
produktu ražošanas, uzglabāšanas, 
patēriņa, pārvades iekārtu jaudu un 
sašķidrinātas dabasgāzes iekārtu jaudu, 
ko saprātīgs tirgus dalībnieks, iespējams, 
izmantotu kā daļēju pamatu lēmumam 
veikt ar vairumtirdzniecības 
energoproduktiem saistītu darījumu, un 
kas:
(a) jānodod atklātībai atbilstīgi Regulai 
(EK) Nr. 714/2009 un Regulai (EK) 
Nr. 715/2009, tostarp pamatnostādnēm un 
tīkla kodeksiem, kuri pieņemti saskaņā ar 
šīm regulām, vai atbilstīgi Savienības 
mēroga vai valstu mēroga tiesību normām, 
tirgus noteikumiem, līgumiem vai paražu 
tiesībām attiecīgajā enerģijas vairumtirgū, 
un
(b) kas varētu ievērojami ietekmēt šādu 
vairumtirdzniecības produktu cenas.

Or. en
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Grozījums Nr. 157
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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, 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 un izmantošanu 
vai saistībā ar sašķidrinātas dabasgāzes 
iekārtu jaudu un izmantošanu, kā arī 
informācija, kas jāpublisko atbilstīgi 
Savienības mēroga vai valstu mēroga 
tiesību normām, tirgus noteikumiem, 
līgumiem vai paražu tiesībām attiecīgajā 
enerģijas vairumtirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 

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 
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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.

šādas informācijas pieder informācija, kas 
attiecas uz elektroenerģijas vai dabasgāzes 
produktu ražošanas, uzglabāšanas, patēriņa 
vai pārvades iekārtu jaudu un 
izmantošanu, kā arī informācija, kas 
jāpublisko atbilstīgi Savienības mēroga vai 
valstu mēroga tiesību normām, tirgus 
noteikumiem, līgumiem vai paražu 
tiesībām attiecīgajā enerģijas vairumtirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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, 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 visa 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.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Claude Turmes
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota izstrādāt 
pamatnostādnes un papildus precizēt 
iekšējās informācijas definīciju, pieņemot 
deleģētos aktus pēc apspriešanās ar 
ieinteresētajām personām un jo īpaši 
Aģentūru.

Or. en

Pamatojums

Tā kā notiek tirgu attīstība un var parādīties jauni pārkāpumu veidi, tie būtu jāiekļauj 
pašreizējās definīcijās un par tiem jāizstrādā deleģētie akti, kurus vēlāk pārskatītu Komisija, 
nepieprasot paša tiesību akta pārskatīšanu.

Grozījums Nr. 161
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra izveido kontaktpunktu tiem 
tirgus dalībniekiem, kas vēlas precizēt, vai 
kāda konkrēta informācija ir iekšējā 
informācija saskaņā ar šo regulu un 
attiecīgo deleģēto aktu.

Or. en

Pamatojums

Tā ir ierasta prakse tirdzniecības vietās, skat. Nord Pool Spot Physical Market tirgus 
attiecību noteikumu 2.2. punktu.

Grozījums Nr. 162
Jorgo Chatzimarkakis
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemēram, iekšējā informācija var būt 
tāda informācija, kas jāpublisko saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 714/2009 vai Regulas 
(EK) Nr. 715/2009 nosacījumiem, tostarp 
pamatnostādnes un tīklu kodeksi atbilstīgi 
minētajām regulām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 163
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemēram, iekšējā informācija var būt
tāda informācija, kas jāpublisko saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 vai Regulas 
(EK) Nr. 715/2009 nosacījumiem, tostarp 
pamatnostādnes un tīklu kodeksi atbilstīgi 
minētajām regulām.

Piemēram, jo īpaši informācija attiecībā uz 
elektroenerģijas vai dabasgāzes 
ražošanas, uzglabāšanas, patēriņa vai 
pārvades iekārtu jaudu un izmantošanu, 
tostarp:

(a) informācija par jebkādu robežvērtības 
pārsniedzošu plānotu jaudas 
pārtraukšanu, ierobežošanu, 
paplašināšanu vai likvidēšanu, kas 
jāpublisko saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 714/2009 vai Regulas (EK) 
Nr. 715/2009 nosacījumiem, tostarp 
pamatnostādnes un tīklu kodeksi atbilstīgi 
minētajām regulām;
(b) informācija par jebkādu robežvērtības 
pārsniedzošu neplānotu jaudas 
pārtraukšanu vai padeves traucējumu, kas 
jāpublisko saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 714/2009 vai Regulas (EK) 
Nr. 715/2009 nosacījumiem, tostarp 
pamatnostādnēm un tīklu kodeksiem 
atbilstīgi minētajām regulām;
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(c) jebkāda cita informāciju, kas varētu 
ievērojami ietekmēt vienu vai vairāku 
vairumtirdzniecības energoproduktu 
cenas, ja tā tiktu nodota atklātībai;
ir iekšējā informācija.

Par iekšējo informāciju neuzskata:
(a) informāciju par tirgus dalībnieka 
tirdzniecības plāniem un stratēģijām;
(b) informāciju, kuru klienta pārstāvis 
šādā statusā saņem par klientu, kā arī 
jebkādu citu informāciju, kuru klients 
sniedzis savam pārstāvim.

Or. en

Pamatojums

Regulatori uzskata, ka regulā minētās tirgus ļaunprātīgas izmantošanas definīcijas nebūtu 
jāmaina, lai saglabātu saskaņotību ar Direktīvu par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un 
izvairītos no tirgus ļaunprātīgas izmantošanas noteikumu fragmentācijas attiecībā uz, no 
vienas puses, konkrētiem finanšu instrumentiem atbilstīgi direktīvai par tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu un, no otras puses, finanšu instrumentiem, kurus uzskata par 
vairumtirdzniecības energoproduktiem atbilstīgi regulai par enerģijas tirgus integritāti un 
pārredzamību. Būtu jāgroza vienīgi nozarei specifiski definīciju piemērošanas gadījumi 
2. pantā, lai tirgus dalībniekiem un regulatoriem papildus precizētu šīs regulas piemērošanu.

Grozījums Nr. 164
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemēram, iekšējā informācija var būt tāda 
informācija, kas jāpublisko saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 vai Regulas 
(EK) Nr. 715/2009 nosacījumiem, tostarp 
pamatnostādnes un tīklu kodeksi atbilstīgi 
minētajām regulām.

Piemēram, iekšējā informācija var būt tāda 
informācija, kas jāpublisko saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 vai Regulas 
(EK) Nr. 715/2009 nosacījumiem, tostarp 
pamatnostādnes un tīklu kodeksi atbilstīgi 
minētajām regulām, kā arī citas 
ļaunprātīgas izmantošanas darbības 
pašreizējā vai turpmākā tirgus praksē.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā notiek tirgu attīstība un var parādīties jauni pārkāpumu veidi, tie būtu jāiekļauj 
pašreizējās definīcijās, nepieprasot paša tiesību akta pārskatīšanu.

Grozījums Nr. 165
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kas izmanto vai mēģina izmantot fiktīvas 
procedūras vai cita veida krāpšanu vai 
viltu;

– kas izmanto vai mēģina izmantot fiktīvas 
procedūras vai cita veida krāpšanu vai 
viltu, kuras sniedz vai var sniegt 
nepareizas vai maldinošas norādes 
attiecībā uz vairumtirdzniecības 
energoprodukta piedāvājumu un 
pieprasījumu vai tā cenu;

Or. de

Pamatojums

Šis formulējums atklāj sasniegto fāzi sarunās ar Padomi un rada lielāku noteiktību.

Grozījums Nr. 166
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) tirdzniecība ar tūlītēju piegādi un 
atvasinātās enerģijas tirgi, kas rada 
nepareizus cenu signālus, kā arī izejvielu 
„burbuļu” veidošana, piemēram: tirgū 
fiziski pieejamās elektroenerģijas un 
gāzes atsaistīšana no faktiskajiem 
tirdzniecības apmēriem, par kuriem 
noslēgts līgums.

Or. en
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Pamatojums

Regulai jānovērš spekulācija enerģijas vairumtirgos, kas negatīvi ietekmē ne tikai to 
integritāti, bet arī patēriņa cenas.

Grozījums Nr. 167
András Gyürk

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.

Piemēram, tirgus manipulācija ir tādas 
elektroenerģijas ražošanas jaudas vai gāzes 
pieejamības, vai pārvades jaudu 
pieejamības norādīšana, kas nav faktiski 
fiziski pieejamā jauda. Par tirgus 
manipulāciju ir uzskatāma vienas vai 
vairāku tādu personu rīcība, kas 
sadarbojas, lai panāktu dominējošo 
stāvokli tirgū attiecībā uz 
vairumtirdzniecības energoprodukta 
piedāvājumu vai pieprasījumu, tostarp 
pārtraucot elektroenerģijas ražošanu vai 
gāzes padevi vai bloķējot padeves ceļus, 
vai patvarīgi un ievērojami bez nekāda 
attaisnojoša ekonomiska vai komerciāla 
pamatojuma ierobežojot savas jaudas 
pieejamību, kā rezultātā tieši vai netieši 
tiek ietekmētas iepirkuma vai pārdošanas 
cenas vai radīti citi netaisni tirdzniecības 
apstākļi.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. „Mēģinājums veikt tirgus 
manipulācijas” ir

svītrots

(a) darījumi vai tirdzniecības rīkojumi vai 
jebkuras citas darbības attiecībā uz 
vairumtirdzniecības energoproduktiem, 
lai
– sniegtu nepareizas vai maldinošas 
norādes attiecībā uz vairumtirdzniecības 
energoproduktu piedāvājumu, 
pieprasījumu vai cenu,
– noteiktu neatbilstošu vai mākslīgu cenu 
vienam vai vairākiem vairumtirdzniecības 
energoproduktiem vai
– izmantotu fiktīvas procedūras vai cita 
veida krāpšanu vai viltu attiecībā uz 
vairumtirdzniecības energoproduktu;
(b) informācijas izplatīšana, izmantojot 
plašsaziņas līdzekļus, tostarp tīmekli, vai 
arī kādus citus līdzekļus ar nolūku sniegt 
nepareizas vai maldinošas norādes 
attiecībā uz vairumtirdzniecības 
energoproduktiem.

Or. de

Pamatojums

Protams, ka mēģinājums veikt tirgus manipulāciju ir uzskatāms par noziedzīgu nodarījumu, 
bet tas jau ir minēts 4. pantā. Nodarījuma būtība ir tā pati neatkarīgi no tā, vai tirgus 
manipulācija ir vai nav bijusi veiksmīga. Tādēļ nav vajadzības iekļaut atsevišķu definīciju.

Grozījums Nr. 169
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

izmantotu fiktīvas procedūras vai cita veida 
krāpšanu vai viltu attiecībā uz 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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vairumtirdzniecības energoproduktu;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. „Vairumtirdzniecības energoprodukti” ir 
šādi līgumi un atvasinātie instrumenti
neatkarīgi no to tirdzniecības vietas un 
veida:

4. „Vairumtirdzniecības energoprodukti” ir 
šādi produkti neatkarīgi no tirgus 
segmenta, kurā tie tirgoti:

Or. de

Grozījums Nr. 171
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. „Vairumtirdzniecības energoprodukti” ir 
šādi līgumi un atvasinātie instrumenti 
neatkarīgi no to tirdzniecības vietas un
veida:

4. „Vairumtirdzniecības energoprodukti” ir 
šādi līgumi un atvasinātie instrumenti 
neatkarīgi no to tirdzniecības vietas, veida 
un tirgus segmenta:

Or. en

Grozījums Nr. 172
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) līgumi par dabasgāzes vai 
elektroenerģijas piegādi;

(a) visi līgumi par dabasgāzes vai 
elektroenerģijas piegādi neatkarīgi no to 
tirdzniecības vietas un veida, tostarp arī 
līdzsvarošanas tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) līgumi par dabasgāzes vai 
elektroenerģijas piegādi;

(a) Savienībā starp vairumtirgu 
dalībniekiem noslēgtie līgumi par 
dabasgāzes vai elektroenerģijas piegādi;

Or. en

Grozījums Nr. 174
András Gyürk

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) līgumi par dabasgāzes vai 
elektroenerģijas piegādi;

(a) līgumi par dabasgāzes vai 
elektroenerģijas piegādi Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 175
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) līgumi par dabasgāzes vai 
elektroenerģijas piegādi;

(a) standartizēti tirgojami līgumi par 
dabasgāzes vai elektroenerģijas piegādi;

Or. de

Grozījums Nr. 176
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atvasinātie instrumenti, kas attiecas uz 
dabasgāzi vai elektroenerģiju;

(b) standartizēti tirgojami līgumi un 
atvasinātie instrumenti, kas attiecas uz 
dabasgāzes vai elektroenerģijas 
transportēšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 177
András Gyürk

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atvasinātie instrumenti, kas attiecas uz 
dabasgāzi vai elektroenerģiju;

(b) atvasinātie instrumenti, kas attiecas uz 
Savienībā ražotu, tirgoti vai piegādātu 
dabasgāzi vai elektroenerģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 178
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atvasinātie instrumenti, kas attiecas uz 
dabasgāzi vai elektroenerģiju;

(b) Savienībā noslēgti atvasinātie 
instrumenti, kas attiecas uz dabasgāzi vai 
elektroenerģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 179
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) līgumi par dabasgāzes vai 
elektroenerģijas transportēšanu;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 180
András Gyürk

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) līgumi par dabasgāzes vai 
elektroenerģijas transportēšanu;

(c) līgumi par dabasgāzes vai 
elektroenerģijas pārvadi Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 181
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) atvasinātie instrumenti, kas attiecas uz 
dabasgāzes vai elektroenerģijas 
transportēšanu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 182
András Gyürk

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) atvasinātie instrumenti, kas attiecas uz 
dabasgāzes vai elektroenerģijas 
transportēšanu.

(d) atvasinātie instrumenti, kas attiecas uz 
dabasgāzes vai elektroenerģijas pārvadi 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumi par dabasgāzes vai 
elektroenerģijas piegādi izmantošanai 
galapatērētājiem nav vairumtirdzniecības 
energoprodukti.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 184
Claude Turmes
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Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumi par dabasgāzes vai elektroenerģijas 
piegādi izmantošanai galapatērētājiem nav
vairumtirdzniecības energoprodukti.

Lielus līguma apjomus par dabasgāzes vai 
elektroenerģijas piegādi izmantošanai 
galapatērētājiem neatkarīgi no to 
tirdzniecības vietas un veida uzskata par 
vairumtirdzniecības energoproduktiem.

Or. en

Pamatojums

Plaša apjoma līgumi var ietekmēt enerģijas vairumtirgu, pat ja līgumi ir noslēgti ar 
galapatērētājiem. Tādēļ tie ir jāiekļauj šajā regulā.

Grozījums Nr. 185
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumi par dabasgāzes vai elektroenerģijas 
piegādi izmantošanai galapatērētājiem nav 
vairumtirdzniecības energoprodukti.

Līgumi par dabasgāzes vai elektroenerģijas 
piegādi izmantošanai galapatērētājiem, 
kuru patēriņš nepsasniedz 100 
gigavatstundas gadā, nav 
vairumtirdzniecības energoprodukti.

Or. en

Pamatojums

Tādiem galapatērētājiem kā lieliem rūpniecības uzņēmumiem ir tieša piekļuve enerģijas 
vairumtirgum. Tādējādi viņu piegādes līgumi ir jāuzskata par vairumtirdzniecības 
energoproduktiem.

Grozījums Nr. 186
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumi par dabasgāzes vai elektroenerģijas 
piegādi izmantošanai galapatērētājiem nav 
vairumtirdzniecības energoprodukti.

Līgumi par dabasgāzes vai elektroenerģijas 
piegādi un transportēšanu izmantošanai 
galapatērētājiem nav vairumtirdzniecības 
energoprodukti.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr šīs regulas piemērošanas nolūkā 
līgumi par dabasgāzes un elektroenerģijas 
piegādi galapatērētājiem, kuros noteiktais 
apjoms pārsniedz xx gigavatstundas uz 
megavatu (minimālā robeža), tiek 
uzskatīti par vairumtirdzniecības 
energoproduktiem.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti daudz mazu tirgotāju, kuru darbībai nav pārrobežu ietekmes. Lai šiem tirgus 
dalībniekiem aiztaupītu liekas ziņošanas slogu, būtu jānosaka de minimis norma, ar ko 
ziņošanas pienākumu varētu neattiecināt uz vairumtirdzniecības energoproduktiem, kuru 
apjoms nepārsniedz zināmu robežu.

Grozījums Nr. 188
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par vairumtirdzniecības 
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energoproduktiem neuzskata:
(a) līgumus par dabasgāzes vai 
elektroenerģijas piegādi izmantošanai 
galapatērētājiem, un
(b) ilgtermiņa līgumus par 
elektroenerģijas vai dabasgāzes fizisku 
piegādi.

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu panāk saskaņotību starp vairumtirdzniecības energoproduktiem un enerģijas 
vairumtirgu. Šo regulu nav jāpiemēro produktiem, kuri netiek tirgoti. Tādi ir ilgtermiņa 
piegādes līgumi.

Grozījums Nr. 189
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumi par emisiju kvotu iegādi vai 
pārdošanu nav vairumtirdzniecības 
energoprodukti.

Or. cs

Pamatojums

CO2 emisiju kvotas, bez šaubām, uzskata par finanšu instrumentiem.  Šī iemesla pēc CO2
emisiju kvotu tirdzniecība ir jāuzrauga saskaņā ar direktīvu par finanšu instrumentu tirgiem.

Grozījums Nr. 190
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 2.b daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atvasinātie instrumenti, kas ir saistīti ar 
emisiju kvotām, nav vairumtirdzniecības 
energoprodukti.

Or. cs

Pamatojums

CO2 emisiju kvotas, bez šaubām, uzskata par finanšu instrumentiem. Šī iemesla pēc CO2
emisiju kvotu tirdzniecība ir jāuzrauga saskaņā ar direktīvu par finanšu instrumentu tirgiem.

Grozījums Nr. 191
Vladimír Remek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a „Saistīts produkts” ir produkts, tostarp 
atvasinātie instrumenti, kam parasti ir 
piesaistīta elektroenerģijas vai gāzes cena, 
it īpaši nafta un naftas produkti, vai kuru 
izmanto elektroenerģijas ražošanā vai kas 
ir elektroenerģijas ražošanas 
blakusprodukts ai jebkura cita vienība, 
kas atbilst Direktīvai 2003/87/EK.

Or. cs

Grozījums Nr. 192
Bendt Bendtsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a„Tirgus dalībnieks” ir ikviena persona, 
kas veic darījumus vienā vai vairākos 
elektroenerģijas vai gāzes vairumtirgos.
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Or. en

Grozījums Nr. 193
Fiona Hall

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, kur tirgo 
vairumtirdzniecības energoproduktus. Tas 
ietver tiešo divpusējo tirdzniecību, kā arī 
tirdzniecību, ko veic organizētos biržas 
darījumos un ārpusbiržas starpniecības 
darījumos.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Teresa Riera Madurell

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, kur tirgo 
vairumtirdzniecības energoproduktus; tie 
cita starpā attiecas arī uz regulētiem 
tirgiem, daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām un tiešiem vai ar brokeriem 
veiktiem ārpusbiržas darījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 195
András Gyürk

Regulas priekšlikums
2. pants – 5. punkts
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 196
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a „Tirgus dalībnieks” ir ikviena fiziska 
vai juridiska persona — tostarp pārvades 
sistēmu operatori —, kas veic darījumus, 
tostarp izdod tirdzniecības rīkojumus, 
vienā vai vairākos enerģijas vairumtirgos.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a „Tirgus dalībnieks” ir ikviena 
persona — tostarp pārvades sistēmu 
operatori —, kas veic darījumus, tostarp 
izdod tirdzniecības rīkojumus, vienā vai 
vairākos enerģijas vairumtirgos.

Or. en
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Grozījums Nr. 198
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a „Tirgus dalībnieks” ir ikviena fiziska 
vai juridiska persona — tostarp pārvades 
sistēmu operatori —, kas ir iesaistīta 
darījumos par vairumtirdzniecības 
energoproduktiem.

Or. de

Grozījums Nr. 199
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a „Tirgus dalībnieks” ir ikviena 
persona, kas veic darījumus vienā vai 
vairākos enerģijas vairumtirgos.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
2. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 201
András Gyürk

Regulas priekšlikums
2. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b „Tirdzniecības vietas” ir organizētas 
tirdzniecības vietas, kurās tirgo 
vairumtirdzniecības energoproduktus, kas 
ir finanšu instrumenti, īpaši regulēti tirgi 
un daudzpusējās tirdzniecības sistēmas 
(DTS), kas ir definētas Direktīvā 
2004/39/EK, un tūlītējas piegādes tirgi, 
tostarp gāzes tirdzniecības centri, kuros 
tirgo fiziskos vairumtirdzniecības 
energoproduktus.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a „Tirdzniecības vietas” ir organizētas 
tirdzniecības vietas, kurās tirgo 
vairumtirdzniecības energoproduktus, kas 
ir finanšu instrumenti, īpaši regulēti tirgi 
un daudzpusējās tirdzniecības sistēmas, 
kas ir definētas Direktīvā 2004/39/EK, un 
tūlītējas piegādes tirgi, tostarp gāzes 
tirdzniecības centri, kuros tirgo fiziskos 
vairumtirdzniecības energoproduktus.

Or. en

Pamatojums

Regulators suggest that the use of ‘organised markets’ should be modified to ‘trading 
venues’. The term ‘organised markets’ would mean regulated markets and multilateral 
trading facilities (MTFs) as defined in the Markets in Financial Instruments Directive. The 
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MiFID review may introduce an additional category of organised trading facilities. These are 
trading venues were solely financial instruments are traded. In wholesale energy markets, 
however, also the physical spot trading and trading venues where such trading is taking place 
are important. Therefore, the term ‘organised markets’ should be replaced by the term 
‘trading venues’.

Grozījums Nr. 203
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a „Aģentūra” ir Energoregulatoru 
sadarbības aģentūra, kas izveidota ar 
Regulu (EK) Nr. 713/2009.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izmantot šo informāciju, tieši vai 
netieši, par saviem vai trešās personas 
līdzekļiem iegādājoties vai realizējot tos 
vairumtirdzniecības energoproduktus, uz 
kuriem minētā informācija attiecas, vai 
mēģinot tos iegādāties vai realizēt;

(a) izmantot šo informāciju, tieši vai 
netieši, par saviem vai trešās personas 
līdzekļiem iegādājoties vai realizējot tos 
vairumtirdzniecības energoproduktus, uz 
kuriem minētā informācija attiecas, vai 
mēģinot tos iegādāties vai realizēt, lai 
veiktu vai mēģinātu veikt tirgus 
manipulāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 205
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu 
piemēro šādām personām, kuru rīcībā ir 
iekšējā informācija, kas attiecas uz 
vairumtirdzniecības energoproduktu:

2. Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu 
piemēro vienīgi šādām personām, kuru 
rīcībā ir iekšējā informācija un kuras zina 
vai kurām būtu bijis jāzina, ka tā ir 
iekšējā informācija, kas attiecas uz 
vairumtirdzniecības energoproduktu:

Or. en

Grozījums Nr. 206
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja persona, kuras rīcībā ir iekšēja 
informācija, kas attiecas uz 
vairumtirdzniecības energoproduktu, ir 
juridiska persona, 1. punktā noteikto 
aizliegumu piemēro arī attiecībā uz 
fiziskām personām, kas līdzdarbojas, 
pieņemot lēmumu veikt darbību uz
attiecīgās juridiskās personas rēķina.

3. Ja persona, kuras rīcībā ir iekšēja 
informācija, kas attiecas uz 
vairumtirdzniecības energoproduktu, ir 
juridiska persona, 1. punktā noteikto 
aizliegumu piemēro arī attiecībā uz 
fiziskām personām, kas līdzdarbojas, 
pieņemot lēmumu veikt darbību attiecīgās 
juridiskās personas vārdā un uz tās rēķina.

Or. pl

Pamatojums

Fiziskās personas, kas pārstāv juridiskās personas, rīkojas gan šīs juridiskās personas vārdā, 
gan uz tās rēķina.

Grozījums Nr. 207
Konrad Szymański

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

3.a Gadījumos, kad saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 994/2010 10. panta 3. punkta 
c) apakšpunktu ir paziņots ārkārtas 
stāvoklis, tirgus dalībnieku rīcība 
atbilstīgi noteiktajiem pienākumiem un 
ārkārtas plāniem netiek uzskatīta par šā 
panta pārkāpumu un par to neparedz 
13. pantā minētās sankcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Ja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
994/2010 10. panta 3. punkta 
c) apakšpunktu ir paziņots ārkārtas 
stāvokli un ja tirgus dalībnieki rīkojas 
atbilstīgi saviem pienākumiem un 
ārkārtas plāniem, pret tiem nedrīkst 
uzsākt tiesvedību saskaņā ar šīs regulas 
13. pantu.

Or. de

Pamatojums

Ir jālikvidē jebkādas pretrunas starp šo regulu un regulu par gāzes piegādes drošības 
aizsardzības pasākumiem ārkārtas gadījumos. Ārkārtas stāvoklī galvenajai prioritātei ir jābūt 
piegādes drošības saglabāšanai, nevis tirgus pārredzamības nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 209
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – 1. daļa
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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 pilnībā vai daļēji 
efektīvi un savlaicīgi publisko iekšējo 
informāciju par uzņēmumu vai iekārtām, 
kas pieder attiecīgajam dalībniekam, tā 
mātesuzņēmumam vai saistītam 
uzņēmumam vai ko tas kontrolē, vai par 
kuru darbības jautājumiem atbild 
dalībnieks, tā mātesuzņēmums vai saistīts 
uzņēmums. Šāda publiskošana ietver 
informāciju, kas attiecas uz 
elektroenerģijas vai dabasgāzes ražošanas, 
glabāšanas, patēriņa vai pārvades iekārtu 
jaudu un izmantošanu vai par 
sašķidrinātas dabasgāzes iekārtu jaudu 
un izmantošanu, tostarp šo iekārtu 
plānotu vai neplānotu pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 210
András Gyürk

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 pilnībā vai daļēji dara 
publiski pieejamu 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 un izmantošanu vai 
par sašķidrinātas dabasgāzes iekārtu 
jaudu un izmantošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 211
Hannes Swoboda

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 pilnībā vai daļēji 
efektīvi un 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.

Or. en

Grozījums Nr. 212
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 nekavējoties, efektīvi 
un 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.

Or. en

Pamatojums

Lai nepieļautu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, iekšējā informācija ir nekavējoties jādara 
zināma visiem tirgus dalībniekiem.
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Grozījums Nr. 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirgus dalībnieks pats uz savu atbildību 
var aizkavēt kādas iekšējas informācijas 
nodošanu atklātībai, lai nekaitētu savām 
likumīgajām interesēm, ja vien šāda 
aizkavēšana nevar izraisīt sabiedrības 
maldināšanu un ja tirgus dalībnieks ir 
spējīgs nodrošināt minētās informācijas 
konfidencialitāti un nepieņem lēmumus 
attiecībā uz vairumtirdzniecības 
energoproduktu tirdzniecību, pamatojoties 
uz šo informāciju. Šādā situācijā tirgus 
dalībnieks sniedz šo informāciju 
Aģentūrai un attiecīgajai valsts 
regulatīvajai iestādei, ņemot vērā 7. panta 
4. punkta noteikumus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja informācija ir norādīta kā publiskojama, tās īpašniekam nevajadzētu būt vajadzībai 
aizkavēt tās nodošanu atklātībai. Šāda darbība citiem tirgus dalībniekiem radītu aizdomas 
par mēģinājumu veikt tirgus manipulāciju.

Grozījums Nr. 214
Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirgus dalībnieks pats uz savu atbildību var 
aizkavēt kādas iekšējas informācijas 
nodošanu atklātībai, lai nekaitētu savām 
likumīgajām interesēm, ja vien šāda 
aizkavēšana nevar izraisīt sabiedrības 

Tirgus dalībnieks pats uz savu atbildību var 
aizkavēt kādas iekšējas informācijas 
nodošanu atklātībai, lai nekaitētu savām 
likumīgajām interesēm, ja vien šāda 
aizkavēšana nevar izraisīt sabiedrības 
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maldināšanu un ja tirgus dalībnieks ir 
spējīgs nodrošināt minētās informācijas 
konfidencialitāti un nepieņem lēmumus 
attiecībā uz vairumtirdzniecības 
energoproduktu tirdzniecību, pamatojoties 
uz šo informāciju. Šādā situācijā tirgus 
dalībnieks sniedz šo informāciju Aģentūrai 
un attiecīgajai valsts regulatīvajai iestādei, 
ņemot vērā 7. panta 4. punkta noteikumus.

maldināšanu un ja tirgus dalībnieks ir 
spējīgs nodrošināt minētās informācijas 
konfidencialitāti un nepieņem lēmumus 
attiecībā uz vairumtirdzniecības 
energoproduktu tirdzniecību, pamatojoties 
uz šo informāciju. Šādā situācijā tirgus 
dalībnieks sniedz šo informāciju Aģentūrai 
un attiecīgajai valsts regulatīvajai iestādei, 
ņemot vērā 7. panta 4. punkta noteikumus.
Lai ievērotu šos noteikumus, tirgus 
dalībnieks izveido ierobežojošus 
mehānismus, kurus apstiprina 
kompetentā iestāde.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirgus dalībnieks pats uz savu atbildību var 
aizkavēt kādas iekšējas informācijas 
nodošanu atklātībai, lai nekaitētu savām 
likumīgajām interesēm, ja vien šāda 
aizkavēšana nevar izraisīt sabiedrības 
maldināšanu un ja tirgus dalībnieks ir 
spējīgs nodrošināt minētās informācijas 
konfidencialitāti un nepieņem lēmumus 
attiecībā uz vairumtirdzniecības 
energoproduktu tirdzniecību, pamatojoties 
uz šo informāciju. Šādā situācijā tirgus 
dalībnieks sniedz šo informāciju Aģentūrai 
un attiecīgajai valsts regulatīvajai iestādei, 
ņemot vērā 7. panta 4. punkta noteikumus.

Tirgus dalībnieks pats uz savu atbildību var 
ne ilgāk par 30 dienām aizkavēt kādas 
iekšējas informācijas nodošanu atklātībai, 
lai nekaitētu savām likumīgajām interesēm, 
ja vien šāda aizkavēšana nevar izraisīt 
sabiedrības maldināšanu un ja tirgus 
dalībnieks ir spējīgs nodrošināt minētās 
informācijas konfidencialitāti un nepieņem 
lēmumus attiecībā uz vairumtirdzniecības 
energoproduktu tirdzniecību, pamatojoties 
uz šo informāciju. Šādā situācijā tirgus 
dalībnieks sniedz šo informāciju Aģentūrai 
un attiecīgajai valsts regulatīvajai iestādei, 
ņemot vērā 7. panta 4. punkta noteikumus.

Or. pl

Pamatojums

Negodīgs tirgus dalībnieks var aizkavēt informācijas nodošanu atklātībai.
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Grozījums Nr. 216
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo pantu arī piemēro darījumiem, kuros 
tirgus dalībnieks izmanto iekšējo 
informāciju, lai aizvērtu atklāto pozīciju, 
pat tad, lai aizsargātos tikai un vienīgi 
pret padeves neplānotas pārtraukšanas 
radītajiem materiālajiem zaudējumiem.

Or. en

Pamatojums

Aizlieguma mērķis ir tieši tas, lai neviens tirgus dalībnieks nevarētu izmantot iekšējo 
informāciju savā labā.

Grozījums Nr. 217
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizliegums darījumos ļaunprātīgi 
izmantot iekšējo informāciju, kas ir 
noteikts šā panta 1. punktā, neattiecas uz:
(a) darījumiem, kas veikti, izpildot kādas 
paredzētas saistības iegādāties vai realizēt 
vairumtirdzniecības energoproduktus, ja 
minētās saistības izriet no nolīguma, kas 
noslēgts, pirms attiecīgā persona ieguvusi 
iekšējo informāciju;
(b) darījumiem, kurus veikuši gāzes un 
elektroenerģijas ražotāji, gāzes 
uzglabāšanas iekārtu operatori, 
sašķidrinātas dabasgāzes importēšanas 
iekārtu operatori, lai aizsargātos pret 
padeves neplānotas pārtraukšanas 
radītajiem tūlītējiem materiālajiem 
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zaudējumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 218
András Gyürk

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirgus dalībniekam, kuram ir iekšējā 
informācija un kurš ir tiesīgs patstāvīgi 
veikt tirdzniecības darījumus, lai aizvērtu 
savu vairumtirdzniecības energoproduktu 
atklāto pozīciju, ja nenoslēgšanas dēļ tiktu 
būtiski traucēta sistēmas tehniskā vai 
ekonomiskā stabilitāte un tirgus darbība, 
šādā gadījumā ir nekavējoties jāinformē 
Aģentūra un valsts regulatīvās iestādes, 
un 4. punktu piemēro pēc tā atklātās 
pozīcijas slēgšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 219
András Gyürk

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katrai dalībvalstij ir licencēšanas sistēma 
vai tā izveido visu šajā dalībvalstī atļauto 
enerģijas vairumtirdzniecības uzņēmumu 
reģistru.

Or. en
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Grozījums Nr. 220
András Gyürk

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – 2.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalstī nav spēkā nekāda 
licencēšanas sistēma, valsts regulatīvā 
iestāde izveido obligātas reģistrācijas 
sistēmu, lai tās rīcībā būtu pilnīgs reģistrs, 
kurā ietilptu visi enerģijas 
vairumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas šīs dalībvalsts tirgū. 
Reģistrācijas sistēmas elementi ir 
jānosaka Komisijai un valsts 
regulatīvajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 221
András Gyürk

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – 2.d daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts regulatīvās iestādes attiecīgos 
vairumtirgotāju datus nosūta Aģentūrai. 
Lai šos datus padarītu publiski pieejamus, 
Aģentūra uztur datubāzi un to regulāri 
atjaunina.

Or. en

Grozījums Nr. 222
András Gyürk

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – 2.e daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā valsts regulatīvā iestāde ir 
tiesīga anulēt enerģijas 
vairumtirdzniecības uzņēmuma 
reģistrāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Bendt Bendtsen

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 elektroenerģijas un gāzes
vairumtirgū.

Or. en


