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Grozījums Nr. 224
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai ņemtu vērā enerģijas vairumtirgu 
turpmāku attīstību un nodrošinātu 
atbilstību citiem attiecīgajiem Savienības 
tiesību aktiem, kas pieņemti finanšu 
pakalpojumu un enerģētikas nozarē, 
Komisija pēc tam, kad Aģentūra ir 
sniegusi padomu, saskaņā ar 15. pantu un 
ievērojot 16. un 17. panta nosacījumus, 
pieņem deleģētos aktus, kuros precizē
2. panta 1.–5. punktā minētās definīcijas.
Izstrādājot padomu, Aģentūra veic 
padziļinātu sabiedrisko apspriešanos 
vismaz ar valsts regulatīvajām iestādēm, 
tirgus dalībniekiem, pārvades sistēmas 
operatoriem un citām ieinteresētajām 
pusēm.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai ņemtu vērā enerģijas vairumtirgu 
turpmāku attīstību un nodrošinātu 
atbilstību citiem attiecīgajiem Savienības 
tiesību aktiem, kas pieņemti finanšu 
pakalpojumu un enerģētikas nozarē, 
Komisija, pamatojoties uz apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām un pienācīgi 
veiktu ietekmes novērtējumu, vajadzības 
gadījumā pieņem deleģētos aktus saskaņā 
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ar 15. pantu un ievēro 16. un 17. panta 
nosacījumus, precizējot 2. panta 1.–
5. punktā minētās definīcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai ņemtu vērā elektroenerģijas un 
gāzes vairumtirgu turpmāku attīstību un 
nodrošinātu atbilstību citiem Savienības 
tiesību aktiem, kas pieņemti finanšu 
pakalpojumu un enerģētikas nozarē, 
Komisija pēc tam, kad Aģentūra ir 
sniegusi padomu, pieņem deleģētos aktus 
saskaņā ar 15. pantu un ievēro 16. un 
17. panta nosacījumus, precizējot 2. panta 
1.–5. punktā minētās definīcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai ņemtu vērā enerģijas vairumtirgu 
turpmāku attīstību, Komisiju pilnvaro
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
15. pantu attiecībā uz 2. panta 1.–5. punktā 
minētajām definīcijām. Šos deleģētos 
aktus izstrādā, cieši sadarbojoties ar 
Aģentūru.

Or. en
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Pamatojums

Ierosinātā tiesību akta paskaidrojumā rakstā Komisija skaidro, ka deleģētos aktus par datu 
apkopošanu (7. pants) izstrādās, pamatojoties uz Aģentūras sagatavoto pamatnostādņu 
projektu. Būtu lietderīgi Aģentūru iesaistīt arī deleģēto aktu izstrādē, ja tas ir nepieciešams. 
Turklāt izstrādes procesā saskaņā ar vispārīgo regulējumu Energoregulatoru sadarbības 
aģentūras izveides regulā (Nr. 713/2009) ir jāņem vērā visu ieinteresēto personu zināšanas.

Grozījums Nr. 228
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai ņemtu vērā enerģijas vairumtirgu 
turpmāku attīstību, Komisija pieņem 
deleģētos aktus 30 dienu laikā no šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas saskaņā ar 
15. pantu un ievēro 16. un 17. panta 
nosacījumus, precizējot 2. panta 1.–
5. punktā minētās definīcijas.

Or. pl

Pamatojums

Komisijas uzdevums būt, pieņemot deleģētos aktus, precizēt šīs regulas 2. panta 1. punktā 
minētās definīcijas. Tāpēc no šīs regulas efektīvas piemērošanas viedokļa ir svarīgi norādīt šo 
aktu pieņemšanas termiņu.

Grozījums Nr. 229
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Izstrādājot savu padomu, Aģentūra 
veic padziļinātu sabiedrisko apspriešanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 230
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) enerģijas vairumtirgiem raksturīgo 
darbību un preču tirgu un atvasināto 
instrumentu tirgu mijiedarbību;

(a) dabasgāzes un elektroenerģijas 
raksturlielumu atšķirības, enerģijas 
vairumtirgiem raksturīgo darbību un preču
tirgu un atvasināto instrumentu tirgu 
mijiedarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 231
András Gyürk

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) enerģijas vairumtirgiem raksturīgo 
darbību un preču tirgu un atvasināto 
instrumentu tirgu mijiedarbību;

(a) enerģijas vairumtirgiem raksturīgo 
darbību, tostarp elektroenerģijas un gāzes 
tirgu īpatnības, un preču tirgu un 
atvasināto instrumentu tirgu mijiedarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 232
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) enerģijas vairumtirgiem raksturīgo 
darbību un preču tirgu un atvasināto 
instrumentu tirgu mijiedarbību;

(a) elektroenerģijas un gāzes
vairumtirgiem raksturīgo darbību un preču 
tirgu un atvasināto instrumentu tirgu 
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mijiedarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 233
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) naftas, ogļu un CO2 emisijas kvotu 
tirgos un elektroenerģijas un gāzes 
enerģijas vairumtirgos notiekošo procesu 
un šo tirgu ļaunprātīga izmantošanas 
mijiedarbību;

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 ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus 
manipulācijas var efektīvi novērst tikai tad, kad tiek uzraudzīti visi attiecīgie tirgi.

Grozījums Nr. 234
András Gyürk

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) vajadzību uzlabot sadarbību ar 
kompetentajām iestādēm, vienlaikus 
izveidojot efektīvu ziņošanas sistēmu, ar 
kuru novērš dubulto ziņojumu sniegšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 235
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) Aģentūras atzinumu, kas pieņemts 
pēc izsmeļošas apspriešanās ar tirgus 
dalībniekiem un ieinteresētajām pusēm.

Or. en

Grozījums Nr. 236
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) Aģentūras atzinumu, kas pieņemts 
pēc sabiedriskās apspriešanas.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) dažādos dabasgāzes un 
elektroenerģijas raksturlielumus.

Or. de

Pamatojums

Ir jānošķir abi produkti, ņemot vērā to ievērojami atšķirīgos raksturlielumus.
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Grozījums Nr. 238
Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Tirgus dalībnieku licencēšana

1. Ja uzņēmums nav saņēmis licenci 
saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK kā 
ieguldījumu sabiedrība, katra dalībvalsts 
tirgus dalībniekiem nosaka pienākumu 
saņemt iepriekšēju licenci par enerģijas 
produktu vairumtirdzniecības 
pakalpojumu sniegšanu.
2. Dalībvalstis izveido visu to tirgus 
dalībnieku reģistru, kas ir licencēti 
saskaņā ar šo regulu. Šis reģistrs ir 
publiski pieejams. To regulāri atjaunina.
3. Licence ir derīga visā Savienībā un 
saskaņā ar to katrs tirgus dalībnieks 
drīkst visā tās teritorijā sniegt 
pakalpojumus vai veikt darbības, attiecībā 
uz kurām tam ir piešķirta licence, 
pamatojoties uz dibinājumbrīvību vai 
pakalpojumu brīvu apriti. Uzņēmējai 
dalībvalstij nav tiesību pieprasīt, lai tajā 
tiktu dibināta juridiska struktūra vai 
algoti vietējie darbinieki.
4. Kompetentā iestāde izsniedz licenci 
tikai tad, kad tā ir pilnīgi pārliecināta par 
tirgus dalībnieka atbilstību visām 
prasībām, kas paredzētas atbilstoši šā 
panta 9. punktam pieņemtajos deleģētajos 
aktos. Dalībvalstis pārliecinās, ka:
(a) tirgus dalībnieks ir juridiska persona;
(b) valdes locekļi nav sodīti par 
noziedzīgiem nodarījumiem;
(c) pieteikuma iesniedzējam ir tehniskā, 
finansiālā un organizatoriskā spēja veikt 
regulatīvos pienākumus.
Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
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iestādes uzrauga tirgus dalībnieku 
darbības, lai novērtētu šajā regulā 
paredzēto darbības nosacījumu 
ievērošanu.
5. Kompetentā iestāde ir tiesīga atcelt 
licenci, kas izsniegta tirgus dalībniekam, 
ja tas:
(a) ir saņēmis licenci, sniedzot nepatiesas 
ziņas vai izmantojot citus nelikumīgus 
līdzekļus;
(b) vairs neatbilst nosacījumiem, ar 
kādiem atļauja piešķirta;
(c) ir smagi un regulāri pārkāpis šajā 
regulā tirgus dalībniekiem paredzētos 
darbības nosacījumus.
6. Dalībvalstis nodrošina, ka ikviens 
tirgus dalībnieks, kuru saskaņā ar šo 
regulu ir licencējusi un uzrauga citas 
dalībvalsts kompetentā iestāde, ir tiesīgs 
šo valstu teritorijās neierobežoti tirgot 
enerģiju vairumtirgū. Dalībvalstis šādam 
tirgus dalībniekam nenosaka nekādas 
papildu prasības attiecībā uz jautājumiem, 
uz kuriem attiecas šī regula. Tās jo īpaši 
nedrīkst:
(a) noteikt papildu prasības licences 
saņemšanai šajā valstī;
(b) no uzņēmumiem, kas darbojas 
enerģijas vairumtirgū, iekasēt valsts 
regulējuma nodevu (vienreizēju vai 
vairākkārtēju);
(c) savos tiesību aktos noteikt pienākumu 
ziņot par darījumiem un darīt zināmu 
grāmatvedības pārskatu vai saglabāt 
uzskaites datus, izņemot gadījumus, kas 
paredzēti šajā Regulā;
(d) pieprasīt dažādus ziņojumus par 
darbību savā teritorijā;
(e) apstiprināt tādus tīkla pieslēguma 
tarifus, kas ierobežo importu un eksportu;
(f) pieprasīt vietēju pārbaužu veikšanu par 
vairumtirdzniecības darījumiem;
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(g) noteikt prasības attiecībā uz piegādi 
tādiem tirgotājiem, kas veic tikai 
vairumtirdzniecību (piemēram, prasību 
izveidot klientu zvanu centrus vai 
mērījumu punktus, nodrošināt 
galapatērētājiem domātus starpniecības 
pakalpojumus, publicēt vispārējus 
noteikumus un nosacījumus attiecībā uz 
piegādi galapatērētājiem).
7. Nodevas par licencēšanu drīkst noteikt 
tikai uzņēmējas dalībvalsts regulators, 
pamatojoties uz licencēšanas procesa 
radītajām izmaksām.
8. Šis pants neattiecas uz tirgus 
dalībniekiem, kuru tirgotais apjoms 
nepārsniedz zināmu enerģijas apjomu 
(gigavatstundas (GWh) attiecībā uz 
elektroenerģiju un cm2 attiecībā uz gāzi) 
gadā.
9. Komisija pieņem deleģētus aktus 
saskaņā ar 15. pantu, lai precizētu:
(a) licences prasības un darbības jomu;
(b) labvēlīga vai nelabvēlīga lēmuma 
pieņemšanas kārtību par licences 
pieprasījumiem;
(c) licences atcelšanas nosacījumus un
(d) šā panta 8. punktā minēto tirgus 
dalībniekiem domāto robežvērtību (de 
minimis norma).

Or. en

Pamatojums

Komisija neparedz izveidot tikai enerģijas tirdzniecības nozarei domātu licencēšanas režīmu. 
Tas nozīmē, ka enerģijas tirdzniecības uzņēmumiem, uz kuriem attiecas regula par enerģijas 
tirgus integritāti un pārredzamību un neattiecas Finanšu instrumentu tirgu direktīva, nevarēs 
piemērot ES mēroga reģistrācijas prasības. Īstenojot Regulu par enerģijas tirgus integritāti 
un pārredzamību, ir jāvar novērst šo nekonsekvenci un nodrošināt tāda tikai enerģijas 
tirdzniecības nozarei paredzēta licencēšanas režīma izstrādi, ar kuru varētu precīzi 
noskaidrot tirgus dalībnieku spēju un nodomu ievērot šo regulu un novērst tādu apgrūtinošu 
prasību izstrādi, kas finanšu jomu reglamentējošajos tiesību aktos ir paredzētas finanšu 
tirgotājiem.
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Grozījums Nr. 239
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Tirgus dalībnieku licencēšana

1. Katra dalībvalsts nosaka pienākumu 
katram tirgus dalībniekam iegūt 
iepriekšēju licenci, ja tie nav licencēti kā 
ieguldījumu sabiedrība saskaņā ar 
Direktīvu 2004/39/EK.
2. Dalībvalstis izveido visu to tirgus 
dalībnieku reģistru, kas ir licencēti 
saskaņā ar šo regulu. Šis reģistrs ir 
publiski pieejams. To regulāri atjaunina.
3. Licence ir derīga visā Savienībā un 
saskaņā ar to tirgus dalībnieks drīkst visā 
tās teritorijā sniegt pakalpojumus vai veikt 
darbības, attiecībā uz kurām tam licence 
ir piešķirta, vai nu veidojot filiāles vai 
vienkārši izmantojot tiesības sniegt 
pakalpojumus. Uzņēmējai dalībvalstij nav 
tiesību pieprasīt, lai tajā tiktu dibināta 
juridiskā persona vai algoti vietējie 
darbinieki.
4. Kompetentā iestāde izsniedz licenci 
tikai tad, kad tā ir pilnīgi pārliecināta par 
tirgus dalībnieka atbilstību visām 
prasībām, kas paredzētas atbilstoši šā 
panta 9. punktam pieņemtajos deleģētajos 
aktos. Dalībvalstis pārliecinās, ka:
(a) tirgus dalībnieks ir juridiska persona;
(b) valdes locekļi nav sodīti par 
noziedzīgiem nodarījumiem;
(c) pieteikuma iesniedzējam ir tehniskā, 
finansiālā un organizatoriskā spēja veikt 
regulatīvos pienākumus.
Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes uzrauga tirgus dalībnieku 
darbības, lai novērtētu šajā regulā 
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paredzēto darbības nosacījumu 
ievērošanu.
5. Licenci izsniegusī kompetentā iestāde ir 
tiesīga licenci atcelt, 30 dienas iepriekš 
rakstiski par to brīdinot tirgus dalībnieku, 
ja:
(a) pastāv pierādījumi, ka tas ir saņēmis 
licenci, sniedzot nepatiesas ziņas vai ar 
citiem nelikumīgiem līdzekļiem vai
(b) tas vairs neatbilst vai nav spējis 
30 dienu laikā panākt atbilstību 
nosacījumiem, ar kuriem licence tika 
piešķirta, vai
(c) pastāv pierādījumi par to, ka smagi un 
regulāri tiek pārkāpti šajā regulā tirgus 
dalībniekiem paredzētie darbības 
nosacījumi.
6. Dalībvalstis nodrošina, ka ikviens 
tirgus dalībnieks, kuru saskaņā ar šo 
regulu ir licencējusi un uzrauga citas 
dalībvalsts kompetentā iestāde, ir tiesīgs 
šo valstu teritorijās neierobežoti tirgot 
enerģiju vairumtirgū. Dalībvalstis šādam 
tirgus dalībniekam nenosaka nekādas 
papildu prasības attiecībā uz jautājumiem, 
uz kuriem attiecas šī regula. Tās jo īpaši 
nedrīkst:
(a) noteikt papildu prasības licences 
saņemšanai šajā valstī;
(b) no uzņēmumiem, kas darbojas 
enerģijas vairumtirgū, iekasēt valsts 
regulējuma nodevu (vienreizēju vai 
vairākkārtēju);
(c) savos tiesību aktos noteikt pienākumu 
ziņot par darījumiem un darīt zināmu 
grāmatvedības pārskatu vai saglabāt 
uzskaites datus, izņemot gadījumus, kas 
paredzēti šajā Regulā;
(d) pieprasīt dažādus ziņojumus par 
darbību savā teritorijā;
(e) apstiprināt tādus tīkla pieslēguma 
tarifus, kas ierobežo importu un eksportu;
(f) pieprasīt vietēju pārbaužu veikšanu par 
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vairumtirdzniecības darījumiem;
(g) noteikt prasības attiecībā uz piegādi 
tādiem tirgotājiem, kas veic tikai 
vairumtirdzniecību (piemēram, prasību 
izveidot klientu zvanu centrus vai 
mērījumu punktus, nodrošināt 
galapatērētājiem domātus starpniecības 
pakalpojumus, publicēt vispārējus 
noteikumus un nosacījumus attiecībā uz 
piegādi galapatērētājiem).
7. Nodevas par licencēšanu drīkst noteikt 
tikai vietējais regulators, pamatojoties uz 
licencēšanas procesa radītajām 
izmaksām.
8. Šis pants neattiecas uz tirgus 
dalībniekiem, kas pārdod mazāk par 
zināmu skaitu megavatu.
9. Saskaņā ar 15. pantu un ievērojot 16., 
un 17. panta nosacījumus, Komisija 
pieņem deleģētos aktus, lai noteiktu:
(a) licences prasības un darbības jomu;
(b) labvēlīga vai nelabvēlīga lēmuma 
pieņemšanas kārtību par licences 
pieprasījumiem;
(c) licences atcelšanas nosacījumus un
(d) šā panta 8. punktā minēto tirgus 
dalībniekiem domāto robežvērtību (de 
minimis norma).

Or. en

Grozījums Nr. 240
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Tirgus dalībnieku reģistrācija un 

licencēšana
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1. Valsts energoregulatori ar Aģentūras 
palīdzību izveido visu to tirgus dalībnieku 
reģistru, kas ir licencēti saskaņā ar šo 
regulu, ievērojot kopīgi pieņemtu 
formātu. Šis reģistrs ir publiski pieejams. 
To regulāri atjaunina.
2. Valsts energoregulatori tirgus 
dalībniekam piešķir tirdzniecības licenci 
neatkarīgi no tā, vai attiecīgajā valstī ir 
izveidota juridiska struktūra vai tiek algoti 
vietējie darbinieki.
3. Šādu licenci neizsniedz, ja tirgus 
dalībnieks neatbilst visām prasībām, kas 
minētas saskaņā ar šo pantu pieņemtajos 
deleģētajos aktos. Dalībvalstis pārliecinās, 
ka:
(a) tirgus dalībnieks ir juridiska persona;
(b) valdes locekļi nav sodīti par 
noziedzīgiem nodarījumiem;
(c) pieteikuma iesniedzējam ir tehniskā, 
finansiālā un organizatoriskā spēja veikt 
regulatīvos pienākumus.
4. Valsts energoregulators ir tiesīgs atcelt 
licenci, kas izsniegta tirgus dalībniekam, 
ja tas:
(a) ir saņēmis licenci, sniedzot nepatiesas 
ziņas vai izmantojot citus nelikumīgus 
līdzekļus;
(b) vairs neatbilst nosacījumiem, ar 
kādiem atļauja piešķirta;
(c) ir smagi un regulāri pārkāpis šajā 
regulā tirgus dalībniekiem paredzētos 
darbības nosacījumus.
5. Komisija pēc apspriešanās ar 
ieinteresētajām personām, it īpaši ar 
Aģentūru, pieņem deleģētos aktus 
saskaņā ar 15. pantu un ievērojot 16. un 
17. pantu, lai noteiktu:
(a) licences prasības un darbības jomu;
(b) labvēlīga vai nelabvēlīga lēmuma 
pieņemšanas kārtību par licences 
pieprasījumiem;
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(c) licences atcelšanas nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

Tirgus dalībnieku reģistrācija un licencēšana var ievērojami uzlabot enerģijas vairumtirgus 
pārredzamību. Tas ir jāveido rūpīgi un nosakot izņēmumus dažiem dalībniekiem vai valstu 
regulatīvajām iestādēm atturoties no savu instrumentu izmantošanas, nedrīkstētu pazaudēt tā 
mērķi. Energoregulatoru sadarbības aģentūra var būt nozīmīga, uzraugot reģistrācijas un 
licencēšanas shēmu un arī turpmāk izstrādājot savas deleģēto aktu normas, kuras ierosina 
Komisija.

Grozījums Nr. 241
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Aģentūra uzrauga tirdzniecības darbību 
ar vairumtirdzniecības energoproduktiem,
emisijas kvotu sertifikātiem un arī naftas 
un ogļu tirgus, lai atklātu un novērstu 
tirdzniecību, kuras pamatā ir iekšējas 
informācijas ļaunprātīga izmantošana un 
tirgus manipulācija, kā arī analizē šādas 
tirdzniecības ietekmi uz notikumiem 
saistītajos energoproduktu tirgos. Tā 
apkopo datus, lai izvērtētu un uzraudzītu 
enerģijas vairumtirgus, kā paredzēts 
7. pantā.

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. 242
Claude Turmes
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai ir pilnībā jāpārzina visi tirgi, ietekmes un ierobežojumi, lai tā varētu pareizi 
uzraudzīt un novērtēt saņemtos datus.

Grozījums Nr. 243
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Šajā nolūkā nepietiek tikai ar informāciju par tirdzniecību, ja nav priekšstata par tīkla 
stāvokli.
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Grozījums Nr. 244
András Gyürk

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valsts regulatīvās iestādes sadarbojas ar 
Aģentūru, veicot 1. punktā paredzēto 
enerģijas vairumtirgu uzraudzību. Šim 
nolūkam valsts regulatīvajām iestādēm ir 
pieejama attiecīgā Aģentūras rīcībā esošā 
informācija, ko tā ir apkopojusi saskaņā ar 
šā panta 1. punktu, ievērojot 8. panta 
2. punkta noteikumus.

2. Valsts regulatīvās iestādes sadarbojas ar 
Aģentūru, veicot 1. punktā paredzēto 
enerģijas vairumtirgu uzraudzību. Šim 
nolūkam valsts regulatīvajām iestādēm ir 
pieejama attiecīgā Aģentūras rīcībā esošā 
informācija, ko tā ir apkopojusi saskaņā ar 
šā panta 1. punktu, ievērojot 8. panta 
2. punkta noteikumus. Šāda prasība 
neskar valstu tiesību aktus, kuros valsts 
regulatīvajām iestādēm vai citām valsts 
kompetentajām iestādēm ir noteiktas 
tiesības apkopot papildu datus par 
enerģijas vairumtirgiem, kas nav 
Aģentūrai iesniedzamie dati.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valsts regulatīvās iestādes sadarbojas ar 
Aģentūru, veicot 1. punktā paredzēto 
enerģijas vairumtirgu uzraudzību. Šim 
nolūkam valsts regulatīvajām iestādēm ir 
pieejama attiecīgā Aģentūras rīcībā esošā 
informācija, ko tā ir apkopojusi saskaņā ar 
šā panta 1. punktu, ievērojot 8. panta 
2. punkta noteikumus.

2. Valsts regulatīvās iestādes reģionālā 
līmenī sadarbojas viena ar otru un ar 
Aģentūru, veicot 1. punktā paredzēto 
enerģijas vairumtirgu uzraudzību. Šim 
nolūkam valsts regulatīvajām iestādēm ir 
pieejama attiecīgā Aģentūras rīcībā esošā 
informācija, ko tā ir apkopojusi saskaņā ar 
šā panta 1. punktu, ievērojot 8. panta 
2. punkta noteikumus.

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 246
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 247
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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 enerģētikas tirgos.

Grozījums Nr. 248
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Aģentūra vismaz reizi gadā iesniedz 
ziņojumu Komisijai par savu darbību 
atbilstīgi šai regulai. Šādi ziņojumi vērš 
Komisijas uzmanību uz tādu tirgus 
noteikumu, standartu un procedūru 
trūkumiem, kurus ir pieņēmušas privātas 
un publiskas struktūras vai valsts 
regulatori, jo šie trūkumi varētu veicināt 
iekšējās informācijas ļaunprātīgu 
izmantošanu un tirgus manipulācijas vai 
iekšējā tirgus ietekmes mazināšanu. 
Ziņojumus var apvienot ar Regulas (EK) 
Nr. 713/2009 11. panta 2. punktā minēto 
ziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 249
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Pamatojums

Eiropas Parlamentam ir jābūt informētam.

Grozījums Nr. 250
Zigmantas Balčytis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. lt
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Grozījums Nr. 251
Ioan Enciu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 252
Bendt Bendtsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 253
Silvia-Adriana Ţicău

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



AM\866419LV.doc 23/73 PE464.685v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Izstrādājot savu gada ziņojumu, Aģentūra 
Eiropas Parlamentam un Komisijai 
iesniedz savus ieteikumus attiecībā uz 
darījumu uzskaiti, ieskaitot tirdzniecības 
rīkojumus, kurus tā uzskata par 
nepieciešamiem efektīvai un iedarbīgai 
enerģijas vairumtirgu uzraudzībai. Pirms 
šādu ieteikumu sniegšanas Aģentūra 
konsultējas ar ieinteresētajām personām 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 713/2009 
10. panta noteikumiem. Aģentūra jo īpaši 
konsultējas ar EVTI, valsts regulatīvajām 
iestādēm un dalībvalstu kompetentajām 
finanšu iestādēm.

Or. ro

Pamatojums

Aģentūrai ir pienākums Eiropas Parlamentam un Komisijai iesniegt savus ieteikumus un tiem 
pievienot dokumentus.

Grozījums Nr. 254
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 255
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 256
Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra var sniegt ieteikumus attiecībā uz 
darījumu uzskaiti, ieskaitot tirdzniecības 
rīkojumus, kuras tā uzskata par 

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

līgumiem, kurus tā uzskata par 
nepieciešamiem efektīvai un iedarbīgai 
enerģijas vairumtirgu uzraudzībai. Pirms 
šādu ieteikumu sniegšanas Aģentūra 
konsultējas ar ieinteresētajām personām 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 713/2009 
10. panta noteikumiem. Aģentūra jo īpaši 
konsultējas ar EVTI, valsts regulatīvajām 
iestādēm un dalībvalstu kompetentajām 
finanšu iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 257
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūrai, pamatojoties uz saviem 
konstatējumiem, ir jāizvērtē, vai, ieviešot 
minimālās prasības attiecībā uz 
tirdzniecības platformām, varētu veicināt 
dažādu tirdzniecības vietu un līgumu 
veidu līdzvērtīgus konkurences apstākļus. 
Šo vērtējumu varētu iesniegt kā ziņojumu 
vai ieteikumus.

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības platformu regulējuma dažādo režīmu dēļ darījumu plūsmas varētu pārvietoties 
uz vietām, kurās ir mazāk stingrs regulējums. Tāpēc noteikumu harmonizācija varētu 
izrādīties lietderīga.

Grozījums Nr. 258
Claude Turmes

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

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

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.

Grozījums Nr. 259
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūrai iesniedz dokumentāciju par 
darījumiem enerģijas vairumtirgū, ieskaitot 
tirdzniecības rīkojumus. Komisija pieņem 
deleģētus aktus saskaņā ar 15. pantu un 
ievērojot 16. un 17. panta nosacījumus, 
nosakot ziņojuma informācijas laiku, 
formu un saturu un vajadzības gadījumā 
nosakot slieksni ziņojumiem par 
darījumiem, kā arī precizējot to līgumu 
veidus, attiecībā uz kuriem jāziņo par 
veiktajiem darījumiem.

1. Tirgus dalībnieki vai viņu uzdevumā 
viena no 3. punkta (b) – (e) apakšpunktā 
minētajām personām Aģentūrai iesniedz 
dokumentāciju par darījumiem enerģijas 
vairumtirgū ar standartizētiem 
produktiem. Nav jāziņo par darījumiem, 
kurus veic tikai viena koncerna 
uzņēmumi savā starpā. Lai tirgus 
dalībnieki izpildītu ziņošanas pienākumu, 
nepieciešamo informāciju, ja tas ir 
iespējams, iesniedz viena no 3. punkta 
(b)–(e) apakšpunktā minētajām 
personām. Pēc tam, kad Komisija ir plaši 
apspriedusies ar ieinteresētajām 
personām un veikusi ietekmes 
novērtējumu, tā pieņem deleģētus aktus 
saskaņā ar 15. pantu un ievērojot 16. un 
17. panta nosacījumus. Deleģētajos aktos 
tā:
(a) apraksta enerģijas vairumtirgu 
produktus, uz kuriem attiecas ziņošanas 
pienākums;
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(b) nosaka iesniedzamās informācijas 
saturu, tostarp pārdoto produktu precīzu 
identitāti, nolīgto cenu un apjomu, 
panāktā darījuma izpildes datumus un 
laikus, darījuma puses un ieguvējus no 
darījuma;
(c) nosaka informācijas sniegšanas 
grafiku un veidu;
(d) definē atbilstošās minimālās 
robežvērtības, kas jāņem vērā attiecībā 
ziņošanas saistībām.

Or. de

Grozījums Nr. 260
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūrai iesniedz dokumentāciju par
darījumiem enerģijas vairumtirgū, ieskaitot 
tirdzniecības rīkojumus. Komisija pieņem 
deleģētus aktus saskaņā ar 15. pantu un 
ievērojot 16. un 17. panta nosacījumus, 
nosakot ziņojuma informācijas laiku, 
formu un saturu un vajadzības gadījumā 
nosakot slieksni ziņojumiem par 
darījumiem, kā arī precizējot to līgumu 
veidus, attiecībā uz kuriem jāziņo par 
veiktajiem darījumiem.

1. Aģentūrai nodrošina tiesības iepazīties 
ar darījumiem enerģijas vairumtirgū, 
ieskaitot tirdzniecības rīkojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 261
Konrad Szymański

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

1. Aģentūrai iesniedz dokumentāciju par 
darījumiem enerģijas vairumtirgū, ieskaitot 
tirdzniecības rīkojumus. Komisija pieņem 
deleģētus aktus saskaņā ar 15. pantu un 
ievērojot 16. un 17. panta nosacījumus, 
nosakot ziņojuma informācijas laiku, 
formu un saturu un vajadzības gadījumā 
nosakot slieksni ziņojumiem par 
darījumiem, kā arī precizējot to līgumu 
veidus, attiecībā uz kuriem jāziņo par 
veiktajiem darījumiem.

1. Aģentūrai iesniedz dokumentāciju par 
darījumiem enerģijas vairumtirgū, ieskaitot 
tirdzniecības rīkojumus. Komisija, 
pamatojoties uz apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām un pienācīgi 
veiktu ietekmes novērtējumu, pieņem 
deleģētus aktus saskaņā ar 15. pantu un 
ievērojot 16. un 17. panta nosacījumus, 
nosakot ziņošanas grafiku, formu un saturu 
un vajadzības gadījumā nosakot slieksni 
ziņojumiem par darījumiem, kā arī 
precizējot to līgumu veidus, attiecībā uz 
kuriem jāziņo par veiktajiem darījumiem.

Deleģētajos aktos tā:
(a) konkrēti nosaka tos enerģijas 
vairumtirgu produktus, darījumi ar 
kuriem ir jādara zināmi;
(b) nosaka iesniedzamās informācijas 
konkrēto saturu — tajā jāietver vismaz 
pirkto un pārdoto enerģijas vairumtirgu 
produktu precīza identitāte, nolīgtā cena 
un apjoms, darījuma izpildes datumi un 
laiks, darījuma puses un ieguvēji no 
darījuma;
(c) paredz informācijas sniegšanas 
grafiku un veidu (..);
(d) nosaka atbilstošās Robežvērtības, kas 
jāņem vērā, ziņojot par darījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 262
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūrai iesniedz dokumentāciju par 
darījumiem enerģijas vairumtirgū, ieskaitot 

1. Aģentūrai iesniedz dokumentāciju par 
darījumiem enerģijas vairumtirgū, ieskaitot 
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tirdzniecības rīkojumus. Komisija pieņem 
deleģētus aktus saskaņā ar 15. pantu un 
ievērojot 16. un 17. panta nosacījumus, 
nosakot ziņojuma informācijas laiku, 
formu un saturu un vajadzības gadījumā 
nosakot slieksni ziņojumiem par 
darījumiem, kā arī precizējot to līgumu 
veidus, attiecībā uz kuriem jāziņo par 
veiktajiem darījumiem.

tirdzniecības rīkojumus. Komisija 30 dienu 
laikā no šīs regulas spēkā stāšanās
pieņem deleģētus aktus saskaņā ar 
15. pantu un ievērojot 16. un 17. panta 
nosacījumus, nosakot ziņojuma 
informācijas laiku, formu un saturu un 
vajadzības gadījumā nosakot slieksni 
ziņojumiem par darījumiem, kā arī 
precizējot to līgumu veidus, attiecībā uz 
kuriem jāziņo par veiktajiem darījumiem.

Or. pl

Pamatojums

Komisijas uzdevums, pieņemot deleģētos aktus, būs precizēt šīs regulas 7. panta 1. punktā 
minētās informācijas sniegšanas grafiku un veidus. Tāpēc no šīs regulas efektīvas 
piemērošanas viedokļa ir svarīgi norādīt šo aktu pieņemšanas termiņu.

Grozījums Nr. 263
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūrai iesniedz dokumentāciju par 
darījumiem enerģijas vairumtirgū, ieskaitot 
tirdzniecības rīkojumus. Komisija pieņem 
deleģētus aktus saskaņā ar 15. pantu un 
ievērojot 16. un 17. panta nosacījumus, 
nosakot ziņojuma informācijas laiku, 
formu un saturu un vajadzības gadījumā 
nosakot slieksni ziņojumiem par 
darījumiem, kā arī precizējot to līgumu 
veidus, attiecībā uz kuriem jāziņo par 
veiktajiem darījumiem.

1. Dokumentāciju par darījumiem enerģijas 
vairumtirgū, ieskaitot tirdzniecības 
rīkojumus, iesniedz pašai Aģentūrai
24 stundu laikā. Komisija pieņem 
deleģētus aktus saskaņā ar 15. pantu un 
ievērojot 16. un 17. panta nosacījumus, 
nosakot ziņojuma informācijas laiku, 
formu un saturu un vajadzības gadījumā 
nosakot slieksni ziņojumiem par 
darījumiem, kā arī precizējot to līgumu 
veidus, attiecībā uz kuriem jāziņo par 
veiktajiem darījumiem.

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai jāsaņem vajadzīgie dati dienas laikā, lai tā varētu efektīvi izvērtēt tos un izpildīt 
šajā regulā paredzētās funkcijas.
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Grozījums Nr. 264
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosaka minimālo robežvērtību, lai no 
ziņošanas pienākuma atbrīvotu tādus 
dalībniekus, kuru darbības apmērs nevar 
ietekmēt enerģijas tirgu.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 266
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot pirmo daļu, ar 1. punktā 
minētajiem deleģētajiem aktiem var 
izveidot nesaistošu pamatsistēmu, lai 
organizēti tirgi, tirdzniecības darījumu 
savietošanas vai paziņojumu sniegšanas 
sistēmas varētu sniegt Aģentūrai atskaiti 
par vairumtirdzniecības darījumiem ar 
enerģiju.

Neskarot pirmo daļu, ar 1. punktā 
minētajiem deleģētajiem aktiem var 
izveidot saistošu pamatsistēmu, lai 
tirdzniecības vietas un organizētie tirgi,
tirdzniecības darījumu savietošanas vai 
paziņojumu sniegšanas sistēmas varētu 
sniegt Aģentūrai atskaiti par 
vairumtirdzniecības darījumiem ar enerģiju 
un/vai to rīcībā esošos pamatdatus.

Or. en

Grozījums Nr. 267
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot pirmo daļu, ar 1. punktā 
minētajiem deleģētajiem aktiem var 
izveidot nesaistošu pamatsistēmu, lai 
organizēti tirgi, tirdzniecības darījumu 
savietošanas vai paziņojumu sniegšanas 
sistēmas varētu sniegt Aģentūrai atskaiti 
par vairumtirdzniecības darījumiem ar 
enerģiju.

Neskarot pirmo daļu, ar 1. punktā 
minētajiem deleģētajiem aktiem izveido 
saistošu pamatsistēmu, lai organizēti tirgi, 
tirdzniecības darījumu savietošanas vai 
paziņojumu sniegšanas sistēmas varētu 
sniegt Aģentūrai savlaicīgu atskaiti par 
vairumtirdzniecības darījumiem ar 
enerģiju.

Or. en

Pamatojums

Tikai saistoša pamatsistēma var nodrošināt  datu apkopošanas saskaņotu pieeju, kas ir 
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nepieciešama, lai datus varētu salīdzināt.

Grozījums Nr. 268
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot pirmo daļu, ar 1. punktā 
minētajiem deleģētajiem aktiem var 
izveidot nesaistošu pamatsistēmu, lai 
organizēti tirgi, tirdzniecības darījumu 
savietošanas vai paziņojumu sniegšanas 
sistēmas varētu sniegt Aģentūrai atskaiti 
par vairumtirdzniecības darījumiem ar 
enerģiju.

Neskarot pirmo daļu, ar 1. punktā 
minētajiem deleģētajiem aktiem var 
izveidot nesaistošu modeli, lai organizēti 
tirgi, tirdzniecības darījumu savietošanas 
vai paziņojumu sniegšanas sistēmas varētu 
sniegt Aģentūrai atskaiti par 
vairumtirdzniecības darījumiem ar 
enerģiju.

Or. ro

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 269
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punktā minētos deleģētajos 
aktos paredz noteikumus, ar kuriem 
reglamentē brīvprātīgo ziņošanu par 
darījumiem ar saistītajiem produktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 270
András Gyürk
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Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tirgus dalībnieki sniedz informāciju 
Aģentūrai un valsts regulatīvajām iestādēm 
attiecībā uz elektroenerģijas vai 
dabasgāzes ražošanas, uzglabāšanas, 
patēriņa vai pārvades iekārtu jaudu 
tirdzniecības uzraudzīšanai enerģijas 
vairumtirgos.

4. Tirgus dalībnieki sniedz informāciju 
Aģentūrai un valsts regulatīvajām 
iestādēm, piemēram, par elektroenerģijas 
vai dabasgāzes ražošanas iekārtu, 
uzglabāšanas, patēriņa vai pārvades iekārtu 
jaudu un izmantošanu vai par 
sašķidrinātas dabasgāzes iekārtu jaudu 
un izmantošanu, lai uzraudzītu 
tirdzniecību enerģijas vairumtirgos.
Jādara zināmi ir tikai dati un informācija, 
kas iepriekš nav sniegta publicēšanas 
nolūkā tirdzniecības vietām, pārvades 
sistēmu operatoriem vai citām struktūrām, 
ievērojot ar informācijas pārredzamību 
saistītos pienākumus. Ziņošanas saistības 
tirgus dalībniekiem samazina, 
nepieciešamo informāciju pilnībā vai 
daļēji iegūstot no esošajiem avotiem, 
piemēram, ja iespējams, no esošās 
reģionālās vai nacionālās ziņošanas 
infrastruktūras. Jau saņemtos datus 
Aģentūrai nodod pārvades sistēmu 
operatori vai citas attiecīgas datu 
apkopošanas struktūras, kas atbild par 
datu apkopošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 271
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tirgus dalībnieki sniedz informāciju 
Aģentūrai un valsts regulatīvajām 
iestādēm attiecībā uz elektroenerģijas vai 
dabasgāzes ražošanas, uzglabāšanas, 
patēriņa vai pārvades iekārtu jaudu 

4. Tirgus dalībnieki saskaņā ar šīs regulas 
2. panta pirmās daļas (a) apakšpunktā un 
5. pantā noteiktajām informācijas 
izpaušanas prasībām sniedz attiecīgo 
informāciju Aģentūrai attiecībā uz 
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tirdzniecības uzraudzīšanai enerģijas 
vairumtirgos.

elektroenerģijas vai dabasgāzes ražošanas, 
uzglabāšanas, patēriņa vai pārvades iekārtu 
jaudu un izmantošanu vai par
sašķidrinātās gāzes iekārtu jaudu un 
izmantošanu, tostarp šo iekārtu plānotu 
vai neplānotu nepieejamību, lai Aģentūra 
varētu uzraudzīt tirdzniecību enerģijas 
vairumtirgos. Ziņošanas saistības tirgus 
dalībniekiem samazina, nepieciešamo 
informāciju pilnībā vai daļēji cik vien 
iespējams iegūstot no esošajiem avotiem.

Or. en

Grozījums Nr. 272
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tirgus dalībnieki sniedz informāciju 
Aģentūrai un valsts regulatīvajām iestādēm 
attiecībā uz elektroenerģijas vai dabasgāzes 
ražošanas, uzglabāšanas, patēriņa vai 
pārvades iekārtu jaudu tirdzniecības 
uzraudzīšanai enerģijas vairumtirgos.

4. Tirgus dalībnieki sniedz informāciju 
Aģentūrai un valsts regulatīvajām iestādēm 
attiecībā uz elektroenerģijas vai dabasgāzes 
ražošanas iekārtu, uzglabāšanas, patēriņa 
vai pārvades iekārtu jaudu un izmantošanu
vai par sašķidrinātas dabasgāzes iekārtu 
jaudu un izmantošanu, tostarp šo iekārto 
plānotu vai neplānotu nepieejamību, lai 
Aģentūra varētu uzraudzīt tirdzniecību 
enerģijas vairumtirgos. Šo informāciju 
sniedz pašai Aģentūrai, izņemot 
gadījumus, kad ziņošanas struktūras jau 
ir izveidotas. Ziņojumus šādos gadījumos 
var iesniegt vienlaikus ar informāciju, ko 
sniedz esošajām ziņošanas struktūrām.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpaplašina informācijas apjoms par jaudu un tajā jāiekļauj informācija par uzglabāšanas 
iekārtu izmantošanu un īpašas prognozes par sašķidrinātās gāzes iekārtām. Kaut arī tirgus 
dalībnieku administratīvajam slogam ir jābūt mazam, Aģentūrai ir jāsaņem visa 
nepieciešamā informācija. Digitālās komunikācijas un informācijas un komunikācijas 
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progresīvo tehnoloģiju laikmetā tas, ka tirgus dalībniekiem ir jāsniedz dati vienlaikus 
vairākām iestādēm, nerada papildu izmaksas.

Grozījums Nr. 273
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra izstrādā pamatnostādnes, kurās 
konkrēti nosaka visus aspektus, kas 
nepieciešami ziņojumos par darījumiem. 
Izstrādājot pamatnostādnes, Aģentūra 
veic padziļinātu sabiedrisko apspriešanos 
vismaz ar valstu regulatīvajām iestādēm, 
tirgus dalībniekiem, pārvades sistēmas 
operatoriem un citām ieinteresētajām 
pusēm.

Or. en

Grozījums Nr. 274
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Pārredzamība

1. Aģentūra tirgus dalībniekiem un 
plašākai sabiedrībai dara zināmu 
nekomerciāli konfidenciālu informāciju.
2. Aģentūra ir tiesīga izstrādāt un 
turpmāk izmantot metodoloģiju, kurā
būtu noteikts šīs informācijas sniegšanas 
veids.

Or. en
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Grozījums Nr. 275
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Aģentūra izveido mehānismus atbilstīgi 
6. panta 1. punktam un 7. pantam saņemtās 
informācijas apmaiņai ar valsts 
regulatīvajām iestādēm, dalībvalstu 
kompetentajām finanšu iestādēm, 
dalībvalstu konkurences institūcijām, 
EVTI un citām attiecīgajām iestādēm. 
Aģentūra nodrošina pieeju šā panta pirmajā 
daļā minētajiem mehānismiem tikai tām 
struktūrām, kuras ir izveidojušas sistēmas, 
kas ļauj Aģentūrai izpildīt 9. panta 
1. punkta noteikumus. Pirms nodot 
jebkādu informāciju, Aģentūra vispirms 
pārliecinās, ka informācijas saņēmējam ir 
atbilstošas sistēmas un procedūras, lai 
nodrošinātu informācijas 
konfidencialitāti arī turpmāk.

Or. en

Grozījums Nr. 276
Anni Podimata

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra izveido mehānismus atbilstīgi 
6. panta 1. punktam un 7. pantam saņemtās 
informācijas apmaiņai ar valsts 
regulatīvajām iestādēm, dalībvalstu 
kompetentajām finanšu iestādēm, 
dalībvalstu konkurences institūcijām un 
citām attiecīgajām iestādēm. Aģentūra 
nodrošina pieeju šā panta pirmajā daļā 

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

ar minētajām iestādēm. Aģentūra 
nodrošina pieeju šā panta pirmajā daļā 
minētajiem mehānismiem tikai tām 
struktūrām, kuras ir izveidojušas sistēmas, 
kas ļauj Aģentūrai izpildīt 9. panta 
1. punkta noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 278
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbilstīgi Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai (EK) ---/---- [Regula par 
Eiropas tirgus infrastruktūru —
2010/0250(COD)] reģistrēti vai atzīti 

2. Atbilstīgi Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai (EK) ---/---- [Regula par 
Eiropas tirgus infrastruktūru —
2010/0250(COD)] reģistrēti vai atzīti 
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darījumu reģistri sniedz Aģentūrai visu 
informāciju, ko tie apkopojuši attiecībā uz 
vairumtirdzniecības energoproduktiem.

darījumu reģistri sniedz Aģentūrai visu 
informāciju, ko tie apkopojuši attiecībā uz 
vairumtirdzniecības energoproduktiem un
emisijas kvotu atvasinājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 279
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbilstīgi Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai (EK) ---/---- [Regula par 
Eiropas tirgus infrastruktūru —
2010/0250(COD)] reģistrēti vai atzīti 
darījumu reģistri sniedz Aģentūrai visu 
informāciju, ko tie apkopojuši attiecībā uz 
vairumtirdzniecības energoproduktiem.

2. Atbilstīgi Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai (EK) ---/---- [Regula par 
Eiropas tirgus infrastruktūru —
2010/0250(COD)] reģistrēti vai atzīti 
darījumu reģistri savlaicīgi un atbilstošā
veidā sniedz Aģentūrai visu informāciju, 
ko tie apkopojuši attiecībā uz 
vairumtirdzniecības energoproduktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās finanšu iestādes nosūta 
Aģentūrai atbilstīgi Direktīvas 2004/39/EK 
25. panta 3. punktam un Regulas (EK) ---/-
--- [Regula par Eiropas tirgus 
infrastruktūru — 2010/0250(COD)] 
6. panta 2. punktam saņemtos ziņojumus 
par darījumiem ar vairumtirdzniecības 
energoproduktiem.

Kompetentās finanšu iestādes, kas 
atskaitās EVTI, vienlaikus nosūta 
Aģentūrai un EVTI atbilstīgi 
Direktīvas 2004/39/EK 25. panta 
3. punktam un Regulas (EK) ---/----
[Regula par Eiropas tirgus infrastruktūru 
— 2010/0250(COD)] 6. panta 2. punktam 
saņemtos ziņojumus par darījumiem ar 
vairumtirdzniecības energoproduktiem.
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Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 281
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trīs gadu laikā no šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas Aģentūra, pamatojoties uz 
saviem konstatējumiem, izstrādā 
ziņojumu, kuru iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai un 
kurā izklāsta savu pētījumu rezultātus par 
praktisko iespējamību ārpusbiržas 
atvasinājumus pārdot tirdzniecības 
platformās, kur veic arī tīrvērti, un par 
šādas pārdošanas sākuma termiņu.

Or. en

Pamatojums

Lielākajā daļā dalībvalstu enerģijas vairumtirgus darījumi pārsvarā attiecas uz ārpusbiržas 
atvasinājumu tirdzniecību. Ja šos darījumus veiktu oficiālās tirdzniecības platformās, tirgus 
pārredzamība, iespējams, ievērojami uzlabotos. Aģentūras konstatējumi varētu sniegt 
precīzākas norādes par pārdošanas sākumu un praktisko iespējamību.

Grozījums Nr. 282
András Gyürk

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra un kompetentās iestādes, kas 
atbild par emisijas tirdzniecības 
uzraudzību, izveido mehānismu, ar kura 
palīdzību Aģentūra varētu iepazīties ar 
dokumentēto informāciju par darījumiem 
ar emisijas kvotām un atvasinājumiem, 
kas ir ar tām saistīti.

Or. en

Grozījums Nr. 283
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Par emisijas kvotu un to atvasinājumu 
tirdzniecības uzraudzību atbildīgās 
iestādes Aģentūrai nodod informāciju par 
reģistrētajiem darījumiem ar šiem 
instrumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra nodrošina atbilstīgi 7. pantam 
saņemtās informācijas konfidencialitāti, 
integritāti un aizsardzību. Aģentūra veic 
pasākumus, lai novērstu savās sistēmās 
glabātās informācijas jebkādu ļaunprātīgu 
izmantošanu.

1. Aģentūra, dalībvalstu regulatīvās, 
kompetentās finanšu iestādes, 
konkurences iestādes un citas attiecīgās
iestādes nodrošina atbilstīgi 7. pantam 
saņemtās informācijas konfidencialitāti, 
integritāti un aizsardzību. Aģentūra veic 
pasākumus, lai novērstu savās sistēmās 
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glabātās informācijas jebkādu ļaunprātīgu 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 285
Ioan Enciu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra nodrošina atbilstīgi 7. pantam 
saņemtās informācijas konfidencialitāti, 
integritāti un aizsardzību. Aģentūra veic 
pasākumus, lai novērstu savās sistēmās 
glabātās informācijas jebkādu ļaunprātīgu 
izmantošanu.

1. Aģentūra nodrošina atbilstīgi 7. pantam 
saņemtās informācijas konfidencialitāti, 
integritāti un aizsardzību. Aģentūra veic 
pasākumus, lai novērstu savās datu
sistēmās glabātās informācijas jebkādu 
ļaunprātīgu izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 286
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra identificē darbības riska cēloņus 
un mazina tos, izstrādājot atbilstošas 
sistēmas, pārbaudes un procedūras.

Aģentūra identificē darbības riska cēloņus 
un mazina tos, izstrādājot atbilstošas 
sistēmas, pārbaudes un procedūras.
Aģentūras IT instrumentiem jāatbilst 
labākajiem pieejamajiem drošības 
standartiem.

Or. en

Grozījums Nr. 287
András Gyürk
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Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu regulatīvās iestādes, 
kompetentās finanšu iestādes, 
konkurences iestādes, EVTI un citas 
attiecīgās iestādes nodrošina tās 
informācijas konfidencialitāti, patiesumu 
un aizsardzību, kuru tās saņem saskaņā 
ar 6. panta 2. punktu vai 8. pantu, un veic 
pasākumus, lai novērstu jebkādu šīs 
informācijas neatbilstošu izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 288
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Aģentūra saskaņā ar 12. pantu var 
nolemt publiskot daļu no tās rīcībā esošās 
informācijas ar nosacījumu, ka netiek 
izpausta komerciāli jutīga informācija par 
konkrētiem tirgus dalībniekiem vai 
atsevišķiem darījumiem, vai atsevišķām 
tirgus vietām vai ka šādu informāciju 
nevar secināt.
Aģentūra un visas valsts regulatīvās 
iestādes, kurām ar Aģentūru saskaņā ar 
8. pantu varēja būt bijusi kopīga 
informācija, publicē datus par darījumu 
cenām tikai pārskata vai apkopojuma 
veidā, tādējādi sekmējot elektroenerģijas 
un gāzes vairumtirgu darbību un 
nekropļojot konkurenci nevienā 
elektroenerģijas un gāzes tirgū vai 
neradot nekādu citu kaitējumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 289
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Aģentūra var nolemt apkopotā un 
anonīmā veidā publiskot daļu no tās rīcībā 
esošās informācijas ar nosacījumu, ka 
netiek atklāta komerciāli jutīga informācija 
par konkrētiem tirgus dalībniekiem vai 
atsevišķiem darījumiem un ka, publiskojot 
šādu informāciju, acīmredzami uzlabojas 
enerģijas vairumtirgu pārredzamība un 
ka publiskojamā informācija ir iekšējā 
informācija, kas ir jāizpauž saskaņā ar 
3. panta 4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 290
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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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 enerģijas tirgos.

Grozījums Nr. 291
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Aģentūra var nolemt publiskot daļu no 
tās rīcībā esošās informācijas ar 
nosacījumu, ka netiek atklāta komerciāli 
jutīga informācija par konkrētiem tirgus 
dalībniekiem vai atsevišķiem darījumiem.
Aģentūra un visas valsts iestādes (kurām 
ar Aģentūru varēja būt bijusi kopīga 
informācija, kas ir paredzēta 8. pantā) 
nepublicē attiecīgā brīdī aktuālo tirgus 
jutīgo informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 292
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Aģentūra publicē tās rīcībā esošā
informāciju ar nosacījumu, ka netiek 
atklāta komerciāli jutīga informācija par 
konkrētiem tirgus dalībniekiem vai 
atsevišķiem darījumiem. Aģentūra datus 
apkopotā veidā sniedz pētījumu centriem.

Or. pl
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Pamatojums

Pārredzamības nolūkā Aģentūrai informācija ir jāpublisko bez nosacījumiem. Konkrētāk 
runājot — tai tā apkopotā veidā ir jānodod pētniecības centriem. Zinātniskie pētījumi var 
uzlabot enerģijas tirgus efektivitāti.

Grozījums Nr. 293
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 294
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Valsts regulatoriem ir jāvar pilnībā izmantot Eiropas līmeņa aģentūras pievienoto vērtību, jo 
Aģentūrai ir Eiropas perspektīva, ar kuru regulatoriem izmaksu ziņā efektīvi un kompetenti 
palīdz īstenot regulatoru uzdevumus piemērot aizliegumus.
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Grozījums Nr. 295
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 296
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 297
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sadarbībā ar citām iestādēm vai tirgus 
uzņēmumiem;

(b) sadarbībā ar citām iestādēm vai tirgus 
uzņēmumiem, tostarp tirdzniecības vietu 
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tirgus uzraudzības struktūrvienībām;

Or. en

Grozījums Nr. 298
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sadarbībā ar citām iestādēm vai tirgus 
uzņēmumiem;

(b) sadarbībā ar citām, tostarp citu 
dalībvalstu, iestādēm vai tirgus 
uzņēmumiem;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 299
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pēc Aģentūras pieprasījuma, ja 
sākotnējos novērtējumos ir gūta 
pārliecinoša informācija, kas apstiprina 
ieteikumus šādi rīkoties.

Or. en

Pamatojums

Valsts regulatoriem ir jāvar pilnībā izmantot Eiropas līmeņa aģentūras pievienoto vērtību, jo 
Aģentūrai ir Eiropas perspektīva, ar kuru regulatoriem izmaksu ziņā efektīvi un kompetenti 
palīdz īstenot savus uzdevumus piemērot aizliegumus.
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Grozījums Nr. 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētās izmeklēšanas 
pilnvaras ietver šādas tiesības:

2. Tirgus dalībniekam (-iem), attiecībā uz 
kuru (-iem) ir uzsākta izmeklēšana, 
pilnībā dara zināmu par viņiem veiktās 
izmeklēšanas saturu. Izmeklēšanas 
priekšmetu rakstiski paziņo valsts 
regulatīvā iestāde un tam ir jāatbilst šīs 
regulas 3. vai 4. pantā minētajam 
aizliegumam.
Šā panta 1. punktā minētās izmeklēšanas 
pilnvaras attiecas tikai uz izmeklēšanas 
mērķi un tādas darbības veikšanu, ar 
kuru valsts regulatīvā iestāde izpilda šajā 
regulā tai paredzēto pienākumu, un ietver 
šādas tiesības:

Or. en

Grozījums Nr. 301
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētās izmeklēšanas 
pilnvaras ietver šādas tiesības:

2. Šā panta 1. punktā minētās izmeklēšanas 
pilnvaras attiecas tikai uz izmeklēšanas 
mērķiem un tādas darbības veikšanu, ar 
kuru valsts regulatīvā iestāde izpilda šajā 
regulā tai paredzēto pienākumu, un ietver 
šādas tiesības:

Or. en
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Grozījums Nr. 302
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pieprasīt informāciju no visām 
attiecīgajām personām, ieskaitot arī tās, 
kuras secīgi iesaistās rīkojumu nodošanā 
vai attiecīgo darbību veikšanā, kā arī no to 
vadītājiem un vajadzības gadījumā izsaukt 
kādu personu un uzklausīt;

(b) pieprasīt informāciju no visām 
attiecīgajām personām, ieskaitot arī tās, 
kuras secīgi iesaistās rīkojumu nodošanā 
vai attiecīgo darbību veikšanā, kā arī no to 
vadītājiem un attiecīgā gadījumā pieprasīt 
no tām personīgas liecības;

Or. en

Grozījums Nr. 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pieprasīt informāciju no visām 
attiecīgajām personām, ieskaitot arī tās, 
kuras secīgi iesaistās rīkojumu nodošanā 
vai attiecīgo darbību veikšanā, kā arī no to 
vadītājiem un vajadzības gadījumā izsaukt 
kādu personu un uzklausīt;

(b) pieprasīt informāciju no visām
attiecīgajām personām, ieskaitot arī tās, 
kuras secīgi iesaistās rīkojumu nodošanā 
vai attiecīgo darbību veikšanā, kā arī no to 
vadītājiem un attiecīgā gadījumā pieprasīt 
no tām personīgas liecības;

Or. en

Grozījums Nr. 304
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) veikt pārbaudes uz vietas; (c) veikt šajā regulā minēto subjektu
pārbaudes uz vietas;
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Or. en

Grozījums Nr. 305
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(d) pieprasīt esošus telefonsarunu ierakstus 
un esošus datu plūsmas ierakstus, ja ir 
pienākums tos saglabāt un ja tie attiecas 
uz enerģijas vairumtirgu produktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 306
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(d) pieprasīt esošos tālruņa sarunu un 
esošos datu plūsmas ierakstus, ja tie ir 
iegūti legālā ceļā;

Or. ro

Pamatojums

Lai novērstu nelikumīgu noklausīšanos.

Grozījums Nr. 307
Alejo Vidal-Quadras

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



AM\866419LV.doc 51/73 PE464.685v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) pieprasīt profesionālās darbības 
pagaidu aizliegšanu.

(g) pieprasīt tiesai vai jebkurai 
kompetentai iestādei noteikt profesionālās 
darbības pagaidu aizliegumu

Or. en

Grozījums Nr. 308
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) pieprasīt profesionālās darbības 
pagaidu aizliegšanu.

(g) pieprasīt tiesai vai jebkurai 
kompetentai iestādei noteikt profesionālās 
darbības pagaidu aizliegumu

Or. en

Grozījums Nr. 309
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Valsts energoregulatīvā iestāde 
izmanto piespiedu izpildes pilnvaras 
saskaņā ar valsts tiesībām.

Or. en

Pamatojums

Tiesību aktu piespiedu izpilde pavisam noteikti ir jānodrošina dalībvalstu līmenī.

Grozījums Nr. 310
András Gyürk
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Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra nodrošina, ka valsts 
regulatīvās iestādes saskaņotā veidā veic 
šajā regulā paredzētos uzdevumus.

1. Aģentūra nodrošina, ka valsts 
regulatīvās iestādes saskaņotā veidā veic 
šajā regulā paredzētos uzdevumus.
Aģentūrai piešķir papildu finanšu un 
cilvēku resursus, kas tai ir nepieciešami, 
lai tā pienācīgi izpildītu šajā regulā sev 
paredzētos papildu uzdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 311
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra nodrošina, ka valsts 
regulatīvās iestādes saskaņotā veidā veic 
šajā regulā paredzētos uzdevumus.

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā

Or. en

Grozījums Nr. 312
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 313
Zigmantas Balčytis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valsts regulatīvās iestādes pēc iespējas 
sīki informē Aģentūru, ja tām ir saprātīgs 
iemesls uzskatīt, ka to dalībvalstī vai kādā 
citā dalībvalstī tiek veiktas vai ir tikušas 
veiktas darbības, kas ir pretrunā šīs regulas 
nosacījumiem.

2. Valsts regulatīvās iestādes nekavējoties
saskaņā ar noteikto procedūru informē 
Aģentūru, ja tām ir saprātīgs iemesls 
uzskatīt, ka to dalībvalstī vai kādā citā 
dalībvalstī tiek veiktas vai ir tikušas veiktas 
darbības, kas ir pretrunā šīs regulas 
nosacījumiem.

Or. lt

Grozījums Nr. 314
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Valsts regulatoriem ir jāvar pilnībā izmantot Eiropas līmeņa aģentūras pievienoto vērtību, jo 
Aģentūrai ir Eiropas perspektīva, ar kuru regulatoriem izmaksu ziņā efektīvi un kompetenti 
palīdz īstenot savus uzdevumus piemērot aizliegumus.

Grozījums Nr. 315
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūrai piešķir finanšu un cilvēku 
resursus, kas tai ir nepieciešami, lai tā 
atbilstīgi varētu izpildīt šajā regulā sev 
paredzētos papildu uzdevumus. Ja 
vajadzīgs, tai ir tiesības tirdzniecības vietu 
tuvumā izveidot sadarbības centrus.

Or. en

Grozījums Nr. 316
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai veiktu šā panta 1. punktā Aģentūrai 
paredzētās funkcijas gadījumos, kad tā 
uzskata, ka ir pārkāpti šīs regulas 
nosacījumi, Aģentūrai ir šādas pilnvaras:

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā

Or. en

Grozījums Nr. 317
Claude Turmes
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Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pieprasīt vienai vai vairākām valsts 
regulatīvajām iestādēm sniegt informāciju, 
kas attiecas uz iespējamo pārkāpumu;

(a) pieprasīt vienai vai vairākām valsts 
regulatīvajām iestādēm un attiecīgos 
gadījumos arī visām reģionālajām valsts 
energoregulatīvajām iestādēm sniegt 
informāciju, kas attiecas uz iespējamo 
pārkāpumu

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 318
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) veiktu sākotnējos novērtējumus, 
izmantojot savu Eiropas mēroga 
perspektīvu un Aģentūrā veikto 
informācijas interpretāciju;

Or. en

Pamatojums

Valsts regulatoriem ir jāvar pilnībā izmantot Eiropas līmeņa aģentūras pievienoto vērtību, jo 
Aģentūrai ir Eiropas perspektīva, ar kuru regulatoriem izmaksu ziņā efektīvi un kompetenti 
palīdz īstenot regulatoru uzdevumus piemērot aizliegumus.

Grozījums Nr. 319
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) personām, kas strādā vai ir strādājušas 
valsts regulatīvajās iestādēs, EVTI un 
kompetentajās finanšu iestādēs;

Or. en

Grozījums Nr. 320
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 321
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) revidentiem un ekspertiem, kas strādā 
valsts regulatīvo iestāžu uzdevumā un 
saņem konfidenciālu informāciju saskaņā 
ar šīs regulas noteikumiem.

(d) revidentiem un ekspertiem, kas strādā 
valsts regulatīvo iestāžu, EVTI un 
kompetento finanšu iestāžu uzdevumā un 
saņem konfidenciālu informāciju saskaņā 
ar šīs regulas noteikumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 322
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) revidentiem un ekspertiem, kas strādā 
valsts regulatīvo iestāžu uzdevumā un 
saņem konfidenciālu informāciju saskaņā 
ar šīs regulas noteikumiem.

(d) revidentiem un ekspertiem, kas strādā 
valsts regulatīvo iestāžu, EVTI vai citu 
attiecīgo iestāžu uzdevumā un saņem 
konfidenciālu informāciju saskaņā ar šīs 
regulas noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 323
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Konfidenciālu informāciju, ko 
saņēmušas šā panta 2. punktā minētās 
personas, pildot savus pienākumus, 
nedrīkst izpaust nevienai citai personai vai 
iestādei, izņemot pārskata vai apkopojuma
veidā tā, ka nav iespējams atpazīt atsevišķu 
tirgus dalībnieku vai tirgus vietu, neskarot 
gadījumus, uz kuriem attiecas 
krimināltiesības vai citi šīs regulas 
noteikumi, vai citi attiecīgi Savienības 
tiesību akti.

3. Konfidenciālu informāciju, ko 
saņēmušas šā panta 2. punktā minētās 
personas, pildot savus pienākumus, 
nedrīkst izpaust nevienai citai personai vai 
iestādei, izņemot pārskata vai apkopojuma 
veidā saskaņā ar 9. panta 2. punktā 
minētajiem ierobežojumiem — tā, lai 
nebūtu iespējams atpazīt atsevišķu tirgus 
dalībnieku vai tirgus vietu, neskarot 
gadījumus, uz kuriem attiecas 
krimināltiesības vai citi šīs regulas 
noteikumi, vai citi attiecīgi Savienības 
tiesību akti.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Konrad Szymański
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Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Konfidenciālu informāciju, ko 
saņēmušas šā panta 2. punktā minētās 
personas, pildot savus pienākumus, 
nedrīkst izpaust nevienai citai personai vai 
iestādei, izņemot pārskata vai apkopojuma 
veidā tā, ka nav iespējams atpazīt atsevišķu 
tirgus dalībnieku vai tirgus vietu, neskarot 
gadījumus, uz kuriem attiecas 
krimināltiesības vai citi šīs regulas 
noteikumi, vai citi attiecīgi Savienības 
tiesību akti.

3. Konfidenciālu informāciju, ko 
saņēmušas šā panta 2. punktā minētās 
personas, pildot savus pienākumus, 
nedrīkst izpaust nevienai citai personai vai 
iestādei, izņemot pārskata vai apkopojuma 
veidā tā, ka nav iespējams atpazīt atsevišķu 
tirgus dalībnieku vai tirgus vietu, vai 
darījumu, neskarot gadījumus, uz kuriem 
attiecas krimināltiesības vai citi šīs regulas 
noteikumi, vai citi attiecīgi Savienības 
tiesību akti.

Or. en

Grozījums Nr. 325
András Gyürk

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 
Ne vēlāk kā līdz […] dalībvalstis informē 
Komisiju par pieņemtajiem noteikumiem 
un nekavējoties ziņo par visiem 
turpmākajiem tajos izdarītajiem 
grozījumiem.

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 
Paredzētajām sankcijām ir jābūt efektīvām, 
samērīgām un preventīvām. Ņemot vērā 
apspriešanos attiecībā uz Komisijas 
paziņojumu COM(2010)716 „Par 
sankciju režīma pastiprināšanu finanšu 
pakalpojumu nozarē”, Komisija, cenšoties 
dalībvalstīs panākt sankciju sistēmas 
saskaņotību, formulē ieteikumus. Ne 
vēlāk kā līdz [..] dalībvalstis informē 
Komisiju par pieņemtajiem noteikumiem 
un nekavējoties ziņo par visiem 
turpmākajiem tajos izdarītajiem 
grozījumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 326
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 
Ne vēlāk kā līdz […] dalībvalstis informē 
Komisiju par pieņemtajiem noteikumiem 
un nekavējoties ziņo par visiem 
turpmākajiem tajos izdarītajiem 
grozījumiem.

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 
Paredzētajām sankcijām ir jābūt efektīvām, 
samērīgām un preventīvām. Tām jāatbilst 
pārkāpumu smagumam un būtiski 
jāpārsniedz reālie vai potenciālie 
ieguvumi, ko gūst, veicot prettiesiskas 
darbības. Cieši sadarbojoties ar Aģentūru 
un Komisiju, dalībvalstīm būtu jāvienojas 
par minimālajiem sankciju standartiem 
un jāsaskaņo sava sodu sistēma. Ne vēlāk 
kā līdz [..] dalībvalstis informē Komisiju 
par pieņemtajiem noteikumiem un 
nekavējoties ziņo par visiem turpmākajiem 
tajos izdarītajiem grozījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 327
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 
Ne vēlāk kā līdz […] dalībvalstis informē 
Komisiju par pieņemtajiem noteikumiem 
un nekavējoties ziņo par visiem 
turpmākajiem tajos izdarītajiem 

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 
Paredzētajām sankcijām ir jābūt 
iedarbīgām, samērīgām un preventīvām un
jāatbilst patērētājiem nodarītajam 
kaitējumam. Visā ES piemērojamu 
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grozījumiem. sankciju minimālie standarti būtu 
jānosaka tā, lai tie atbilstu vismaz 
divkāršam iespējamā tiešā vai netiešā tāda 
finansiālā ieguvuma apmēram, ko gūst, 
veicot darbības, kuras ar šo regulu ir 
iecerēts novērst. Ne vēlāk kā līdz [..]
dalībvalstis informē Komisiju par 
pieņemtajiem noteikumiem un nekavējoties 
ziņo par visiem turpmākajiem tajos 
izdarītajiem grozījumiem.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāņem vērā ne tikai tiešais ieguvums, ko gūst no pārkāpumiem, bet arī netiešais, jo tas 
bieži vien izpaužas kā ieguvums saistītajos tirgos un beigu beigās tas ietekmē arī patēriņa 
cenas.

Grozījums Nr. 328
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 
Ne vēlāk kā līdz […] dalībvalstis informē 
Komisiju par pieņemtajiem noteikumiem 
un nekavējoties ziņo par visiem 
turpmākajiem tajos izdarītajiem 
grozījumiem.

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 
Paredzētajām sankcijām ir jābūt efektīvām, 
samērīgām un preventīvām. Tām jāatbilst 
pārkāpuma smagumam un būtiski 
jāpārsniedz reālais vai potenciālais 
ieguvums, ko gūst, veicot prettiesiskas 
darbības. Ne vēlāk kā līdz [..] dalībvalstis 
informē Komisiju par pieņemtajiem 
noteikumiem un nekavējoties ziņo par 
visiem turpmākajiem tajos izdarītajiem 
grozījumiem.

Or. en
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Pamatojums

Sankcijām ir jābūt lielākām par iespējamo ieguvumu.

Grozījums Nr. 329
Zigmantas Balčytis

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 
Paredzētajām sankcijām ir jābūt 
iedarbīgām, samērīgām un atturošām. Ne 
vēlāk kā līdz1 […] dalībvalstis informē 
Komisiju par pieņemtajiem noteikumiem 
un nekavējoties ziņo par visiem 
turpmākajiem tajos izdarītajiem 
grozījumiem. 

Komisija izstrādā sankciju piemērošanas 
standartus un nodrošina sistēmas 
saskaņotību, piemērojot sankcijas par šīs
regulas pārkāpumiem. Dalībvalstis veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu noteikto standartu īstenošanu.
Paredzētajām sankcijām ir jābūt efektīvām, 
samērīgām un preventīvām. Ne vēlāk kā 
līdz2 [..] dalībvalstis informē Komisiju par 
pieņemtajiem noteikumiem un nekavējoties 
ziņo par visiem turpmākajiem tajos 
izdarītajiem grozījumiem.

Or. lt

Grozījums Nr. 330
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 
Paredzētajām sankcijām ir jābūt 
iedarbīgām, samērīgām un atturošām. Ne 
vēlāk kā līdz […] dalībvalstis informē 

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 
Paredzētajām sankcijām ir jābūt 
iedarbīgām, samērīgām, preventīvām un 
nediskriminējošām. Ne vēlāk kā līdz [..]3

                                               
1 OV iekļauj datumu vienu gadu pēc šīs regulas pieņemšanas.
2 OV iekļauj datumu vienu gadu pēc šīs regulas pieņemšanas.
3 OV iekļauj datumu vienu gadu pēc šīs regulas pieņemšanas.
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Komisiju par pieņemtajiem noteikumiem 
un nekavējoties ziņo par visiem 
turpmākajiem tajos izdarītajiem 
grozījumiem. 

dalībvalstis informē Komisiju par 
pieņemtajiem noteikumiem un nekavējoties 
ziņo par visiem turpmākajiem tajos 
izdarītajiem grozījumiem.

Or. pl

Pamatojums

Ir jānovērš situācija, kurā dalībvalstis sankcijas definē atšķirīgi. Atšķirīgu sankciju dēļ 
darījumi varētu tikt veikti vietās, kurās sankcijas ir mazākas.

Grozījums Nr. 331
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot Savienības iestāžu, tostarp 
Eiropas Ārējā dienesta, kompetences, 
Aģentūra var nodibināt kontaktus ar trešo 
valstu uzraudzības iestādēm. Tā var slēgt 
administratīvus nolīgumus ar 
starptautiskām organizācijām un trešo 
valstu iestādēm.

Neskarot Savienības iestāžu, tostarp 
Eiropas Ārējā dienesta, kompetences, 
Aģentūra var nodibināt kontaktus ar trešo 
valstu uzraudzības iestādēm, īpaši ar tām, 
kas ietekmē ES enerģijas vairumtirgu, lai 
veicinātu regulējuma saskaņotību. Tā var 
slēgt administratīvus nolīgumus ar 
starptautiskām organizācijām un trešo 
valstu iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Darījumu veikšanas vieta nebūtu jāmaina par labu mazāk reglamentētām tirdzniecības 
vietām. Tāpēc ES būtu jācenšas panākt regulējuma saskaņotību arī ārpus tā robežām.

Grozījums Nr. 332
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
14. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot Savienības iestāžu, tostarp 
Eiropas Ārējā dienesta, kompetences, 
Aģentūra var nodibināt kontaktus ar trešo 
valstu uzraudzības iestādēm. Tā var slēgt 
administratīvus nolīgumus ar 
starptautiskām organizācijām un trešo 
valstu iestādēm.

Tajā mērā, kādā tas ir nepieciešams šajā 
regulā noteikto mērķu sasniegšanai, un
neskarot Savienības iestāžu, tostarp 
Eiropas Ārējā dienesta, kompetences, 
Aģentūra var nodibināt kontaktus ar trešo 
valstu uzraudzības iestādēm. Tā var slēgt 
administratīvus nolīgumus ar 
starptautiskām organizācijām un trešo 
valstu iestādēm.

Or. pl

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt, ka Aģentūras pilnvaras slēgt nolīgumus un veidot kontaktus ar trešām 
valstīm būtu jānosaka tikai tādā apmērā, kas ir strikti nepieciešams šīs regulas mērķu 
sasniegšanai.

Grozījums Nr. 333
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot Savienības iestāžu, tostarp 
Eiropas Ārējā dienesta, kompetences, 
Aģentūra var nodibināt kontaktus ar trešo 
valstu uzraudzības iestādēm. Tā var slēgt 
administratīvus nolīgumus ar 
starptautiskām organizācijām un trešo 
valstu iestādēm.

Neskarot dalībvalstu un Savienības 
iestāžu, tostarp Eiropas Ārējā dienesta, 
kompetences, Aģentūra var veidot sakarus
ar trešo valstu uzraudzības iestādēm. Tā 
var slēgt juridiski nesaistošus
administratīvus nolīgumus ar 
starptautiskām organizācijām un trešo 
valstu iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 334
Claude Turmes

Regulas priekšlikums
14. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu trešo valstu uzņēmumi, kurās tirgus 
noteikumi neatbilst šīs regulas 
noteikumiem, nesaņem licenci 
darījumiem ES enerģijas vairumtirgū.

Or. en

Pamatojums

ES būtu pilnībā jāizmanto tās ietekme, lai palielinātu enerģijas vairumtirgū veikto darījumu 
pārredzamību un godīgumu arī ārpus tās robežām.

Grozījums Nr. 335
Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai uz nenoteiktu laiku piešķir 
pilnvaras pieņemt 5. un 7. pantā minētos
deleģētos aktus.

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šā panta 
nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 336
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisijai uz nenoteiktu laiku piešķir 
pilnvaras pieņemt 5. un 7. pantā minētos 
deleģētos aktus.

(1) Komisijai piešķir pilnvaras piecu gadu 
laikā no šīs regulas spēkā stāšanās dienas 
pieņemt 5. un 7. pantā minētos deleģētos 
aktus. Komisija iesniedz ziņojumu par 
pilnvarojumu pieņemt deleģētos aktus ne 
vēlāk par sešiem mēnešiem pirms piecu 
gada termiņa beigām, kuru skaita, sākot 
ar šīs regulas spēkā stāšanās dienu. 
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Pilnvarojumu automātiski pagarina uz 
tikpat ilgu termiņu, izņemot gadījumus, 
kad Eiropas Parlaments vai Padome ne 
vēlāk par trim mēnešiem līdz šā perioda 
beigām izsaka iebildumus.

Or. ro

Grozījums Nr. 337
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja Komisija vēlas pieņemt deleģētos 
aktus sagatavošanas darbu posmā, īpaši 
svarīga ir atbilstīga apspriešanās, tostarp 
ar Aģentūru, enerģijas tirgus 
operatoriem, dalībvalstu regulatīvajām 
iestādēm un EVTI. Komisija, sagatavojot 
un izstrādājot deleģētos aktus, nodrošina, 
lai attiecīgos dokumentus punktuāli un 
pienācīgā veidā nosūtītu vienlaikus gan 
Eiropas Parlamentam, gan Padomei, un 
rūpējas, lai Eiropas Parlaments un 
Padome tiktu aktīvi iesaistīti 
sagatavošanas posmā, piemēram, aicinot 
tos piedalīties ekspertu sanāksmēs.

Or. en

Grozījums Nr. 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Sagatavojot un izstrādājot deleģētos 
aktus, Komisija nodrošina, lai attiecīgos 
dokumentus punktuāli un pienācīgā veidā 
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nosūtītu vienlaikus gan Eiropas 
Parlamentam, gan Padomei. Papildus tam
Komisija saskaņā ar kopējo vienošanos 
par deleģēto aktu izmantošanas praktisko 
kārtību ļoti savlaicīgi veic atbilstīgu un 
pārredzamu apspriešanos, tostarp ar 
ekspertiem.

Or. en

Grozījums Nr. 339
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pirms deleģēto aktu pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar tirgus subjektiem 
par ziņošanas saistību saturu un formu, 
tostarp ar tādiem ieinteresētajiem 
pārstāvjiem kā organizētās tirgus vietas 
(piemēram, enerģijas biržas) un tirgus 
dalībnieki.

Or. en

Grozījums Nr. 340
Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

2. Pilnvaras pieņemt 5., 5.a un 7. pantā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz nenoteiktu laiku.

Or. en
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Grozījums Nr. 341
Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai ir piešķirtas ar nosacījumiem, 
kas noteikti 16. un 17. pantā. 

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 5., 5.a un 
7. pantā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošu 
deleģēto aktu likumību.

Or. en

Grozījums Nr. 342
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, 
tā par to vienlaicīgi paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 343
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 5., 
5.a un 7. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja 
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ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu 
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas 
nav izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā 
termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
to, ka ir nolēmuši neizteikt iebildumus. 
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 344
Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. pants svītrots
Deleģējuma atsaukšana

1. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 5. un 7. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu.
2. Iestāde, kura ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai lemtu par pilnvaru 
deleģējuma atsaukšanu, pirms galīgā 
lēmuma pieņemšanas pietiekami laicīgi 
informē otru iestādi un Komisiju, norādot 
deleģētās pilnvaras, ko varētu atsaukt, un 
iespējamos atsaukšanas iemeslus.
3. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģēšana. Tas stājas spēkā tūlīt vai 
vēlākā datumā, kas norādīts lēmumā. 
Lēmums neietekmē jau pastāvošu 
deleģētu aktu spēkā esību. Lēmumu 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en
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Grozījums Nr. 345
Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants svītrots
Iebildumi pret deleģētiem aktiem

1. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus par deleģēto aktu divu 
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. 
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo termiņu pagarina par vienu 
mēnesi.
2. Ja, minētajam termiņam beidzoties, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus pret deleģēto aktu, to 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, un tas stājas spēkā tajā 
norādītajā dienā. Deleģēto aktu var 
publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī un tas var stāties spēkā pirms 
minētā termiņa beigām, ja gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju par nodomu neizvirzīt 
iebildumus.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
izvirza iebildumus pret deleģēto aktu, tas 
nestājas spēkā. Iestāde, kas izvirza 
iebildumus, sniedz to pamatojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 346
András Gyürk

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus par deleģēto aktu divu 

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

mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
ierosinājuma šo termiņu var pagarināt par 
diviem mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 347
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus par deleģēto aktu divu 
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
ierosinājuma šo termiņu var pagarināt par 
diviem mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 348
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus par deleģēto aktu divu 
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
ierosinājuma šo termiņu var pagarināt par 
diviem mēnešiem.

Or. ro
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Grozījums Nr. 349
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
izteikt iebildumus par deleģēto aktu divu 
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. 
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta vai 
Padomes ierosinājumu, šo termiņu 
pagarina par vienu mēnesi.

Or. pl

Pamatojums

Izmantojot saikli „un”, varētu likt domāt, ka abām iestādēm bija jāizsaka iebildumi pret 
deleģēto aktu vienlaikus. Tas ir pretrunā LESD 290. pantam un neatbilst 17. panta 2. un 
3. punktam.

Grozījums Nr. 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja Eiropas Parlaments vai Padome ir 
izteikusi iebildumus, Komisija, 
sagatavojot un izstrādājot jaunus 
deleģētos aktus, informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi par to, kā 
attiecīgais iebildums ir ņemts vērā.

Or. en

Grozījums Nr. 351
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
17.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants
Aģentūras personāla komplektēšana un 

resursi
Vēlākais līdz 2011. gada 31. decembrim 
Aģentūra izvērtē, cik daudz personāla un 
resursu nepieciešams, lai sāktu pildīt šajā 
regulā paredzētās pilnvaras un 
pienākumus, un iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai par 
to ziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 352
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas normas, kuru īstenošanas 
nolūkā ir jāpieņem deleģētie akti, stājas 
spēkā tad, kad stājas spēkā minētie 
deleģētie akti.

Or. en

Grozījums Nr. 353
Bendt Bendtsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizliegums darījumos ļaunprātīgi 
izmantot iekšējo informāciju, kas ir 
noteikts 3. pantā, un 4. pantā noteiktais 
aizliegums veikt tirgus manipulācijas 
stājas spēkā tad, kad ir pieņemti 5. pantā 
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minētie attiecīgie deleģētie akti.

Or. en

Grozījums Nr. 354
Bendt Bendtsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Datu apkopošanas prasības stājas spēkā 
tad, kad ir pieņemti 7. pantā minētie 
attiecīgie deleģētie akti.

Or. en


