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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par enerģijas tirgus 
integritāti un pārredzamību
(COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0726),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 194. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0407/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā priekšsēdētājam adresētos dalībvalstu parlamentu pamatotos atzinumus par 
akta projekta atbilstību subsidiaritātes principam,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas .. atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas .. atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī 
Ekonomikas un monetārās komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komitejas atzinumus (A7-0000/2011),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ir nepieciešams sīks iekšējās (11) Ir nepieciešams sīks iekšējās 
                                               
1 OV C …/ Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 OV C …/ Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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informācijas un tirgus manipulāciju 
definīciju apraksts, lai izskaidrotu specifiku 
attiecībā uz enerģijas vairumtirgiem, kas ir 
dinamiski un mainīgi. Komisija jāpilnvaro 
pieņemt deleģētos aktus atbilstīgi Līguma 
290. pantam attiecībā uz šādiem sīki 
izstrādātiem noteikumiem.

informācijas un tirgus manipulāciju 
definīciju apraksts, lai izskaidrotu specifiku 
attiecībā uz enerģijas vairumtirgiem, kas ir 
dinamiski un mainīgi. Galvenie definīciju 
kritēriji ir jānosaka šajā regulā. Tomēr
Komisija jāpilnvaro pieņemt deleģētos 
aktus atbilstīgi Līguma 290. pantam 
attiecībā uz šādiem sīki izstrādātiem 
noteikumiem. Ir sevišķi svarīgi, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
pienācīgi apspriestos, tostarp ar 
ekspertiem. Ekspertīzi inter alia jo īpaši 
varētu sniegt Energoregulatoru 
sadarbības aģentūras, Eiropas 
Vērtspapīru regulatoru komitejas 
(EVRK), gāzes un elektrības pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklu, Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI), 
dalībvalstu regulatīvo, konkurences un 
kompetento finanšu iestāžu un tirgus 
dalībnieku eksperti. Komisijai, gatavojot 
un izstrādājot deleģētos aktus, attiecīgie 
dokumenti būtu vienlaikus, punktuāli un 
pienācīgi jānosūta Eiropas Parlamentam 
un Padomei un jānodrošina, ka Eiropas 
Parlaments un Padome aktīvi iesaistās 
sagatavošanas posmā un regulāri tiek 
aicināti piedalīties ekspertu sanāksmēs.

Or. en

Pamatojums

Šajā regulā Komisijai ir paredzētas nozīmīgas pilnvaras, tai nosakot ievērojamu rīcības 
brīvību pieņemt lēmumus par svarīgiem, taču tehniskiem jautājumiem. Deleģētie akti, šķiet, ir 
piemērots līdzeklis, ar ko nodrošina pietiekamu elastību, lai noteikumus ātri pielāgotu 
jaunajām tendencēm. Tomēr ir jānodrošina plaša un pārredzama apspriešanās ar dažādiem 
ekspertiem un ieinteresētajām personām un jārada likumdevējiem iespējas cieši uzraudzīt 
lēmumu pieņemšanas procesu.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Efektīvai tirgus uzraudzībai 
nepieciešama regulāra piekļuve darījumu 
uzskaitei. Tādēļ jānosaka prasība tirgus 
dalībniekiem, kas nodarbojas ar 
energoproduktu vairumtirdzniecību, 
nodrošināt Aģentūrai šo informāciju. 
Aģentūra ir tiesīga nozīmīgu tirdzniecības 
vietu tuvumā izveidot sadarbības birojus.

Or. en

Pamatojums

Tas varētu būt lietderīgi, ja Ļubļanā esošā Aģentūra izveidotu sadarbības birojus nozīmīgu 
tirgu un tirdzniecības vietu tuvumā, lai sekmētu regulārus kontaktus ar tirgus dalībniekiem un 
iegūtu visu nepieciešamo informāciju.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Lai nodrošinātu vajadzīgo elastību, 
apkopojot informāciju par darījumiem ar 
vairumtirdzniecības energoproduktiem, 
Komisija jāpilnvaro pieņemt deleģētos 
aktus atbilstīgi Līguma 290. pantam, 
nosakot piemērotu laiku, formu un saturu 
informācijai, ko sniedz tirgus dalībnieki. 
Ziņošanas pienākumam nav jārada 
nevajadzīgas izmaksas vai administratīvais 
slogs tirgus dalībniekiem un šā iemesla dēļ 
attiecībā uz to būtu jāveic iepriekšēja 
izmaksu un ieguvumu analīze. Tāpēc 
nevajag paredzēt divkāršu ziņošanas 
pienākumu personām, kas ziņo par 
darījumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2004. gada 21. aprīļa 
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iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu ../.. par ārpusbiržas 
atvasinājumiem, centrālajiem darījumu 
starpniekiem un darījumu reģistriem.

Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz 
finanšu instrumentu tirgiem, un darījumu 
reģistriem un kompetentajām iestādēm 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu ../.. par ārpusbiržas 
atvasinājumiem, centrālajiem darījumu 
starpniekiem un darījumu reģistriem. Ir 
īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, pienācīgi 
apspriestos, tostarp arī ar ekspertiem. 
Komisijai, gatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
attiecīgo dokumentu vienlaicīga, 
punktuāla un pienācīga nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei un 
jānodrošina Eiropas Parlamenta un 
Padomes aktīva iesaistīšanās 
sagatavošanas posmā, piemēram, abas 
iestādes uzaicinot piedalīties ekspertu 
sanāksmēs.

Or. en

Pamatojums

Šajā regulā Komisijai ir paredzētas nozīmīgas pilnvaras, tai nosakot ievērojamu rīcības 
brīvību pieņemt lēmumus par svarīgiem, taču tehniskiem jautājumiem. Deleģētie akti, šķiet, ir 
piemērots līdzeklis, ar ko nodrošina pietiekamu elastību, lai noteikumus ātri pielāgotu 
jaunajām tendencēm. Tomēr ir jānodrošina plaša un pārredzama apspriešanās ar dažādiem 
ekspertiem un ieinteresētajām personām un jārada likumdevējiem iespējas cieši uzraudzīt 
lēmumu pieņemšanas procesu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Ja tirgus uzraudzības un 
pārredzamības pamatā ir viens un tas pats 
datu kopums, Aģentūrai būtu jānodrošina 
ziņošanas infrastruktūras izmantošana 
abiem nolūkiem. Ar šiem datiem tiek 
nodrošināta konsekvence un novērsta 
divkārša ziņošana. Šajā sakarībā būtu 
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jāsaskaņo šī regula un komitoloģijas 
pamatnostādnes par Eiropas elektrības un 
gāzes reglamentējošo iestāžu grupas 
(EEGRIG) elektrības pamatdatu 
pārredzamību.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamības un uzraudzības pamatā vajadzētu būt kopīgam datu kopumam —  
uuuzraudzības iestādēm vajadzētu būt neierobežotām iespējām iegūt arī jutīgus datus, 
savukārt ar pārskatāmību nodrošina visu tirgus dalībnieku līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus. Regula par enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību reglamentē uzraudzību, 
savukārt EEGRIG pamatnostādnes par elektrības pamatdatu pārredzamību attiecas uz 
pārskatāmības jautājumiem. Kaut arī uzraudzības nolūkā varētu būt nepieciešams plašāks 
datu klāsts, liels datu apjoms (piemēram, standarta, plānotā un faktiskā elektroenerģijas 
ražošana) ir vajadzīgs, lai nodrošinātu gan uzraudzību, gan pārredzamību.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

IT sistēma ir svarīgākais elements, lai nodrošinātu darbības augstu drošuma līmeni un 
konfidencialitāti. Tāpēc īpaši būtu jāakcentē IT sistēmas drošuma prasības. Šajā sakarībā 
sadarbība ar ENISA varētu būt lietderīga un būtu jāsekmē.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Valsts regulatīvajām iestādēm jābūt 
atbildīgām par šīs regulas īstenošanu 
dalībvalstīs. Tādēļ tām jābūt vajadzīgajām 
izmeklēšanas pilnvarām, kas ļautu tām 
efektīvi īstenot šo uzdevumu. Aģentūrai 
būtu jānodrošina šo izmeklēšanas 
pilnvaru konsekventa izmantošana līdzīgā 
un samērīgā veidā. Šajā nolūkā Komisija 
ir tiesīga izstrādāt valsts regulatīvajām 
iestādēm vai izraudzītajai iestādei 
domātas pamatnostādnes.

Or. en

Pamatojums

Energoregulatoru sadarbības aģentūras kompetencē nav izmeklēšanu veikšana — par to 
pavisam noteikti ir atbildīgas kompetentās valsts iestādes. Lai nodrošinātu tirgus dalībnieku 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus un novērstu regulas par enerģijas tirgus integritāti un 
pārredzamību atšķirīgu piemērošanu visā ES, Komisijai vai Energoregulatoru sadarbības 
aģentūrai būtu jāizstrādā pamatnostādnes par minēto izmeklēšanas pilnvaru izmantošanu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Valsts regulatīvajām iestādēm un 
kompetentajām finanšu iestādēm 
jāsadarbojas, lai nodrošinātu saskaņotu 
pieeju, risinot jautājumu par tirgus 

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

jautājumu par tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu enerģijas vairumtirgū, kas 
ietver gan preču, gan atvasināto 
instrumentu tirgu.

Or. en

Pamatojums

Tirgus manipulācijas šajos vairumtirgos ir īpaši nozīmīgas no aizliegto vienošanos viedokļa, 
ja šāda izmantošana attiecas uz produktivitātes ierobežojumiem. Izmeklēšanu par iespējamo 
pārkāpumu, ja pastāv aizdomas, ka to ir izdarījuši dominējošie tirgus dalībnieki, veic valsts 
konkurences regulatori (LESD 102. panta pārkāpums).

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(23) Turklāt ir svarīgi nodrošināt, lai 
piemērojamais sods par šīs regulas 
pārkāpšanu ir proporcionāls, preventīvs un 
vienāds visās dalībvalstīs, lai novērstu 
situāciju, ka personas, kas pārkāpj šo 
regulu, dodas uz dalībvalsti, kurā ir 
vismazākie sodi, un atspoguļo pārkāpuma 
smagumu un iespējamos ieguvumus no 
iekšējās informācijas un tirgus 
manipulāciju izmantošanas tirdzniecībā. 
Ņemot vērā apspriešanos par Komisijas 
… paziņojumu „Sankciju režīmu 
pastiprināšana finanšu pakalpojumu 
nozarē”, Komisijai būtu jāiesniedz 
priekšlikumi par dalībvalstu sankciju 
sistēmu turpmāku saskaņošanu.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina līdzvērtīgi konkurences apstākļi un jānovērš iespējas tirgotājiem izmantot 
pārkāpumu procedūras trūkumus un mazāk bargu valstu sodus. Tas būtu pretrunā iecerei 
izveidot integrētu ES enerģijas tirgu.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka Regula par enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību būtu jāpiemēro kā lex 
specialis visiem enerģijas vairumtirgiem, tādējādi aptverot vairumtirgos pārdotos 
energoproduktus kopumā. Šāda piemērošana nodrošinātu tiesisko noteiktību un tirgus 
dalībniekiem viestu lielāku skaidrību. Regulā par enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību 
būtu jāņem vērā enerģētikas vairumtirgu īpašie raksturlielumi, tādējādi sekmējot iekšējā 
enerģijas tirgus turpmāko attīstību.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šī regula attiecas uz energoproduktu 
vairumtirdzniecību. Regulas 3. un 4. pantu 
nepiemēro tādiem finanšu instrumentiem, 
kas nav vairumtirdzniecības 
energoprodukti.
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Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka regula par enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību būtu jāpiemēro kā lex 
specialis visiem enerģijas vairumtirgiem, tādējādi aptverot vairumtirgos pārdotos 
energoproduktus kopumā. Šāda piemērošana nodrošinātu tiesisko noteiktību un tirgus 
dalībniekiem viestu lielāku skaidrību. Regulā par enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību 
būtu jāņem vērā enerģētikas vairumtirgu īpašie raksturlielumi, tādējādi sekmējot iekšējā 
enerģētikas tirgus turpmāko attīstību.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Aģentūra, valsts regulatīvās iestādes, 
attiecīgos gadījumos valsts konkurences 
iestādes un kompetentās finanšu iestādes 
sadarbojas, lai nodrošinātu saskaņotu 
pieeju attiecīgo noteikumu īstenošanā 

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka Regula par enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību būtu jāpiemēro kā lex 
specialis visiem enerģijas vairumtirgiem, tādējādi aptverot vairumtirgos pārdotos 
energoproduktus kopumā. Šāda piemērošana nodrošinātu tiesisko noteiktību un tirgus 
dalībniekiem viestu lielāku skaidrību. Regulā par enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību 
būtu jāņem vērā enerģētikas vairumtirgu īpašie raksturlielumi, tādējādi sekmējot iekšējā 
enerģētikas tirgus turpmāko attīstību.
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Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad Aģentūra pilda šajā 
regulā noteiktos uzdevumus, Aģentūras 
aktus, tajā skaitā arī ieteikumus un 
11. panta 4. punktā minētos 
pieprasījumus, pieņem direktors. 
Direktors saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 713/2009 15. panta 
1. punktu ņem vērā regulatoru valdes 
sniegtos norādījumus.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina Energoregulatoru sadarbības aģentūras direktora neatkarība un autonomija, 
lai panāktu to, ka Energoregulatoru sadarbības aģentūra var rīkoties eiropiešu interesēs kā 
spēcīga uzraudzības iestāde. Neskatoties uz to, Energoregulatoru sadarbības aģentūras 
direktoram savi pienākumi jāveic ciešā sadarbībā ar regulatoru valdi un jāizmanto 
regulatoru ieteikumi. Tas atbilst tādas regulas par Energoregulatoru sadarbības aģentūru 
normām un garam, kurā regulatoriem attiecībā uz Energoregulatoru sadarbības aģentūras 
veiktajiem uzdevumiem ir noteikta padomdevēju loma.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemēram, par tirgus manipulāciju ir 
uzskatāma vienas vai vairāku tādu 
personu rīcība, kas sadarbojas, lai 
panāktu dominējošo stāvokli tirgū 
attiecībā uz vairumtirdzniecības 
energoprodukta piedāvājumu vai 
pieprasījumu, tostarp pārtraucot 
elektrības ražošanu vai gāzes padevi vai 
bloķējot padeves ceļus, vai patvarīgi un 
ievērojami bez nekāda attaisnojoša 
ekonomiska vai komerciāla pamatojuma 
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ierobežojot savas jaudas pieejamību, kā 
rezultātā tieši vai netieši tiek noteiktas 
iepirkuma vai pārdošanas cenas vai radīti 
citi netaisni tirdzniecības apstākļi.

Or. en

Pamatojums

Svarīgākais aspekts, lai regulatori regulu varētu piemērot, ir sniegt „tirgus ļaunprātīgas 
izmantošanas” definīcijas izmantošanas piemērus. Ikviens papildu piemērs palīdzēs gan 
regulatoriem, gan tirgus dalībniekiem noskaidrot regulas par enerģijas tirgus integritāti un 
pārredzamību darbības jomu. Vismaz viens papildu piemērs ir jāsniedz attiecībā uz 2. panta 
2. punkta a) apakšpunktu, lai būtu priekšstats arī par manipulatīvu uzvedību, piemēram, 
ļaunprātīgu tirdzniecības apjoma samazināšanu, cita starpā, pārtraucot padevi vai liedzot 
piekļuvi. Šā piemēra pamatā ir piemērs Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas direktīvā 
(Direktīva 2003/6/EK), taču tas attiecas tikai uz vairumtirdzniecības energoproduktiem, nevis 
uz finanšu instrumentiem.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu tiesisko noteiktību un skaidrību, būtu jāpiemetina, ka definīcija attiecas uz 
visiem tirgus segmentiem. Tādējādi tiek precizēts, ka vairumtirdzniecības produktu definīcija 
ietver arī līdzsvarošanas tirgu.
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) līgumi par emisijas kvotu pirkšanu 
vai pārdošanu;

Or. en

Pamatojums

CO2 tirgus ir cieši saistīts ar elektroenerģijas un gāzes tirgu, jo tiem ir kopīgi vairāki faktori 
(piemēram, elektrības pieprasījuma līmenis, ogļu un gāzes cenas), kas nosaka CO2 un 
vairumtirdzniecības energoproduktu tirgus cenu savstarpējo ietekmi. Nozīmīgs skaits oglekļa 
tirgu dalībnieku darbojas arī elektrības un gāzes vairumtirgos, it īpaši elektroenerģijas 
uzņēmumi. Šā iemesla dēļ tikai enerģijas vairumtirgum paredzētajā reglamentācijas režīmā ir 
jāiekļauj arī ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas līgumi.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 1. daļa – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) emisijas kvotu atvasinātie 
instrumenti;

Or. en

Pamatojums

CO2 tirgus ir cieši saistīts ar elektroenerģijas un gāzes tirgu, jo tiem ir kopīgi vairāki faktori 
(piemēram, elektrības pieprasījuma līmenis, ogļu un gāzes cenas), kas nosaka CO2 un 
vairumtirdzniecības energoproduktu tirgu cenu savstarpējo ietekmi. Nozīmīgs skaits oglekļa 
tirgu dalībnieku darbojas arī elektrības un gāzes vairumtirgos, it īpaši elektroenerģijas 
uzņēmumi. Šā iemesla dēļ tikai enerģijas vairumtirgum paredzētajā reglamentācijas režīmā ir 
jāiekļauj arī ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas līgumi.
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Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līgumi par dabasgāzes vai elektroenerģijas 
piegādi izmantošanai galapatērētājiem, kas 
nav nedz tirdzniecības vietās veikti 
noslēguma darījumi, nedz  līgumu 
slēgšana par standarta produktiem, kurus 
drīkst tirgot tirdzniecības vietās, nav 
vairumtirdzniecības energoprodukti, 

Or. en

Pamatojums

Tā kā rūpnieciskie galapatērētāji arī drīkst piedalīties enerģijas vairumtirgos, tie var iegūt 
tādu tirgus daļu, kas lieliem rūpnieciskajiem patērētājiem var radīt tirgus ļaunprātīgas 
izmantošanas iespējas.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr šīs regulas piemērošanas nolūkā 
līgumi par dabasgāzes un elektroenerģijas 
piegādi galapatērētājiem, kuros noteiktais 
apjoms pārsniedz zināmu megavatu 
līmeni, tiek uzskatīti par 
vairumtirdzniecības energoproduktiem. 
Komisija pieņem deleģētus aktus saskaņā 
ar 15. pantu un ievērojot 16. un 17. panta 
nosacījumus, kuros ir precizēts megavatu 
līmenis (de minimis robeža).

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a „Emisijas kvota” ir kvota, kas ir 
definēta 3. panta a) apakšpunktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
13.oktobra Direktīvā 2003/87/EK, ar kuru 
nosaka sistēmu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai 
Kopienā un groza Padomes 
Direktīvu 96/61/EK1;
1 OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.

Or. en

Pamatojums

Jēdziens „emisijas kvotas” ir definēts tāpat, kā kvotas Direktīvā 2003/87/EK.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b „Saistīts produkts” ir produkts, tostarp 
atvasinātie instrumenti, kam parasti ir 
piesaistīta elektroenerģijas vai gāzes cena, 
it īpaši nafta un naftas produkti, vai kuru 
izmanto elektrības ražošanā vai kas ir 
elektrības ražošanas blakusprodukts, tajā 
skaitā emisijas kvota vai jebkura cita 
oficiāla vienība, ar kuru ievēro 
Direktīvu 2003/87/EK.

Or. en
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Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.b „Tirgus dalībnieks” ir persona, kas 
tirgojas ar vairumtirdzniecības 
energoproduktiem, it īpaši piegādātāji, 
tirgotāji un ražotāji;

Or. en

Pamatojums

Jēdziens „tirgus dalībnieks” ir minēts vairākās normās, piemēram, 7. pantā, kā personas, 
kurām šajā regulā ir noteikts pienākums ziņot par darījumiem un rīkojumiem. Taču jēdziens 
„tirgus dalībnieks” nav definēts. Juridiskās noteiktības un skaidrības labad jēdziens „tirgus 
dalībnieks” būtu jādefinē.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Jēdziena „organizētie tirgi” vietā būtu jālieto jēdziens „tirdzniecības vietas”. Jēdziens 
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„organizētie tirgi” nozīmētu regulētos tirgus un daudzpusējās tirdzniecības sistēmas, kas ir 
definētas Finanšu instrumentu tirgu direktīvā. Pārskatot minēto direktīvu, varētu noteikt 
papildu kategoriju — organizētās tirdzniecības sistēmas. Enerģijas vairumtirgos tomēr ļoti 
svarīga ir arī fiziskā tirdzniecība ar tūlītēju piegādi un tirdzniecības vietas, kurās šāda 
tirdzniecība notiek. Lai precizētu to, ka definīcija attiecas uz finanšu un tūlītējas piegādes 
tirdzniecības vietām, jēdziena „organizētie tirgi” vietā būtu jālieto jēdziens „tirdzniecības 
vietas”, kas ir jādefinē 2. pantā.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šis pants neattiecas uz darījumiem, kas 
veikti, izpildot kādas paredzētas saistības 
iegādāties vai realizēt vairumtirdzniecības 
energoproduktus, ja minētās saistības izriet 
no nolīguma, kas noslēgts, pirms attiecīgā 
persona ieguvusi iekšējo informāciju.

5. Šis pants neattiecas uz darījumiem, kas 
veikti, izpildot kādas paredzētas saistības 
iegādāties vai realizēt vairumtirdzniecības 
energoproduktus, ja minētās saistības izriet 
no nolīguma, kas noslēgts, pirms attiecīgā 
persona ieguvusi iekšējo informāciju, vai 
uz darījumiem, kas noslēgti, pirms 
informāciju dara zināmu tirgum, lai 
fiziskās pozīcijas aizsargātu tikai un 
vienīgi pret padeves neplānotas 
pārtraukšanas radītajiem zaudējumiem.

Or. en

Pamatojums

Pants ir jāattiecina arī uz riska ierobežošanu. Tomēr neplānotas padeves pārtraukšanas 
gadījumā nesaražotais apjoms būtu jāatgūst pēc iespējas drīz, lai novērstu nevēlamus 
straujus cenu kāpumus vai sistēmas darbības pārtraukumus. Lai šādu situāciju veiksmīgi 
izmantotu, šis izņēmums būtu stingri jāaprobežo tikai ar tādu zaudējumu apjomu, kas 
radušies padeves neplānotas pārtraukšanas dēļ. Tomēr jēdziens „būtisks kaitējums” varētu 
būt precīzāks — „būtisks kaitējums sistēmas tehniskajai vai ekonomiskajai stabilitātei”.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punkta a) un c) apakšpunkts 
neattiecas uz tirgus dalībnieku, kuram ir 
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iekšējā informācija un kurš ir tiesīgs 
patstāvīgi veikt tirdzniecības darījumus, 
lai aizvērtu savu vairumtirdzniecības 
energoproduktu atklāto pozīciju, ja 
nenoslēgšanas dēļ tiktu būtiski traucēta 
sistēmas tehniskā vai ekonomiskā 
stabilitāte un tirgus darbībai tiktu nodarīts 
būtisks kaitējums. Šajā gadījumā tirgus 
dalībniekam informācija ir jāpublicē tūlīt 
pēc savu pozīciju aizvēršanas un par to 
Aģentūrai un valsts regulatīvajai iestādei 
jāiesniedz ziņojums.

Or. en

Pamatojums

Pants ir jāattiecina arī uz riska ierobežošanu. Tomēr neplānotas padeves pārtraukšanas 
gadījumā nesaražotais apjoms būtu jāatgūst pēc iespējas drīz, lai novērstu nevēlamus 
straujus cenu kāpumus vai sistēmas darbības pārtraukšanu. Lai šādu situāciju veiksmīgi 
izmantotu, šis izņēmums būtu stingri jāaprobežo tikai ar tādu zaudējumu apjomu, kas 
radušies padeves neplānotas pārtraukšanas dēļ. Tomēr jēdziens „būtisks kaitējums” varētu 
būt precīzāks —  „būtisks kaitējums sistēmas tehniskajai vai ekonomiskajai stabilitātei”.

Grozījums Nr. 25

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 saskaņā ar 15. pantu un 
ievērojot 16. un 17. panta nosacījumus, 
precizējot 2. panta 1.–5. punktā minētās 
definīcijas. Komisija ir tiesīga pieņemt 
deleģētos aktus, kas izstrādāti ciešā 
sadarbība ar Aģentūru. Īpaši svarīga ir 
Aģentūras vai Komisijas apspriešanās ar 
ieinteresētajām personām sagatavošanās 
darbu posmā saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 713/2009 10. pantu, kā arī 

apspriešanās ar EVTI un dalībvalstu 
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regulatīvajām, konkurences un 
kompetentajām finanšu iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Tiesību akta paskaidrojumā Komisija raksta, 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 rīkojumu Energoregulatoru sadarbības aģentūras 
izveides regulā (Nr. 713/2009) ir jāņem vērā visu ieinteresēto personu zināšanas.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Tirgus dalībnieku licencēšana

1. Katra dalībvalsts nosaka pienākumu 
tirgus dalībniekiem pirms darbības 
sākšanas iegūt 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 dalībnieki drīkst visā 
Savienībā sniegt pakalpojumus vai veikt 
darbības, attiecībā uz kurām tiem licence 
ir piešķirta, 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 šī 
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panta 10. punktam pieņemtajiem 
deleģētajiem aktiem. Dalībvalstis 
nodrošina, ka: 
(a) tirgus dalībnieks ir juridiska persona;
(b) valdes locekļi nav izdarījuši 
noziedzīgus nodarījumus;
(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 
paredzēto darbības nosacījumu 
ievērošanu.
5. Kompetentā iestāde var atcelt licenci, 
kas izsniegta tirgus dalībniekam, ja tas:
(a) ir saņēmis licenci, iesniedzot 
nepatiesas ziņas vai izmantojot citus 
nelikumīgus līdzekļus;
(b) vairs neatbilst nosacījumiem, ar 
kādiem atļauja piešķirta;
(c) ir smagi un regulāri pārkāpis šajā 
regulā noteiktos tirgus dalībnieku 
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 šajā valstī papildu prasības 
licences saņemšanai;
(b) no uzņēmumiem, kas ir enerģijas 
vairumtirgus dalībnieki, iekasēt valsts 
regulējuma nodevu (vienreizēju vai 
vairākkārtēju);
(c) savos tiesību aktos noteikt pienākumu 
ziņot par darījumiem, savukārt ticamības 
deklarācija vai uzskaites veikšana ir 
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atļauta, izņemot 17. pantā noteiktos 
gadījumus;
(d) pieprasīt iesniegt atšķirīgu ziņojumu 
par darbību savā teritorijā;
(e) apstiprināt tādus tīkla pieslēguma 
tarifus, kas ierobežo importu un eksportu;
(f) pieprasīt veikt vietējas pārbaudes, lai 
varētu slēgt vairumtirdzniecības 
darījumus;
(g) noteikt prasības attiecībā uz piegādi 
tādiem tirgotājiem, kas veic tikai 
vairumtirdzniecību (piemēram, prasību 
izveidot zvanu centrus vai mērījumu 
punktu, nodrošināt galapatērētājiem 
domātus starpniecības pakalpojumus, 
publicēt vispārējus noteikumus un 
nosacījumus attiecībā uz piegādi 
galapatērētājiem).

7. Nodevas par licencēšanu dalībvalsts 
regulators var noteikt tikai par 
licencēšanas procesa radītajām 
izmaksām.
8. Šis pants neattiecas uz tirgus 
dalībniekiem, kuru pārdošanas apjoms ir 
mazāks par zināmu megavatu līmeni.
9. Saskaņā ar 15. pantu un ievērojot 16., 
17. un 28. 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 9. punktā minēto tirgus 
dalībniekiem domāto robežu (de minimis 
norma).

Or. en
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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, būtu jāvar novērst šo nekonsekvenci un jānodrošina tāda tikai enerģijas 
tirdzniecības nozarei paredzēta licencēšanas režīma izstrāde, ar kuru varētu precīzi 
noskaidrot tirgus dalībnieku spēju un nodomus ievērot šo regulu un nepiemērot finanšu jomu 
reglamentējošajos tiesību aktos finanšu tirgotājiem paredzētās apgrūtinošās prasības.

Grozījums Nr. 27

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

Pamatojums

Lai tirgu uzraudzītu pienācīgi, valstu līmenī var būtu nepieciešama papildu elastība nolūkā 
veicināt labāku un ciešāku vairumtirdzniecības energoproduktu tirdzniecības uzraudzību.
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Grozījums Nr. 28

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

Pamatojums

Aģentūrai būtu jāatskaitās Komisijai un Parlamentam, kas arī ir pārstāvēts Energoregulatoru 
sadarbības aģentūras valdē, un būtu jānodrošina šā ziņojuma publiskošana.

Grozījums Nr. 29

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, tirdzniecības darījumu 
savietošanas vai paziņojumu sniegšanas 
sistēmas varētu sniegt Aģentūrai atskaiti 
par vairumtirdzniecības darījumiem ar 
enerģiju un/vai to rīcībā esošos 
pamatdatus.

Or. en
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Pamatojums

Tirdzniecības vietas būs svarīgas no enerģijas vairumtirgu uzraudzības viedokļa. 
Vairumtirdzniecības energoprodukti, ko tirgo organizētajās tirdzniecības vietās, parasti ir 
visdrošākie samaksas garantiju ziņā, darījumos ar tiem piedalās vislielākais skaits lietotāju 
un investoru, ir uzskatāmi par cenu noteikšanas kritēriju un ļauj noskaidrot, kas tieši veido ES 
lietotājiem un patērētājiem noteikto cenu. Lai uzraudzītu vairumtirdzniecības 
energoproduktus, Aģentūras tiesībām izmantot šādus datus vajadzētu būt neierobežotām. Tā 
kā tirdzniecības vietām ir pamatdati, tām tie būtu jāsniedz Energoregulatoru sadarbības 
aģentūrai.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Deleģētajos aktos nosaka ziņošanas 
pienākumu par darījumiem ar saistītiem 
produktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Deleģētajā aktā paredz nodevas tirgus 
dalībniekiem, kas datus sniedz saskaņā ar 
šo regulu. Šīs nodevas nosaka, ņemot vērā 
izmaksas, kas Aģentūrai rodas, izmantojot 
un uzturot datu apkopošanas un 
pārvaldības sistēmu, kas nepieciešama, lai 
Aģentūra varētu veikt šajā regulā 
paredzētos uzdevumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) izraudzītā iestāde, kas saskaņā ar 
valsts tiesību normām ir saņēmusi 
attiecīgo informāciju, lai apkopotu 
konkrētus datus par enerģijas ražošanas 
tirgiem.

Or. en

Pamatojums

Ja valstu iestādēm jau ir informācija par valstu enerģijas tirgiem, nebūtu jārada papildu 
birokrātiskais slogs, nosakot pienākumu ziņot.

Grozījums Nr. 33

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/vai valsts regulatīvajai
iestādei, piemēram, informāciju attiecībā 
uz elektroenerģijas vai dabasgāzes 
ražošanas, uzglabāšanas, patēriņa vai 
pārvades iekārtu jaudu, tostarp to 
robežizmaksas, tirdzniecības uzraudzīšanai 
enerģijas vairumtirgos. Šo ziņošanu 
aprobežo ar datiem un informāciju, kas 
iepriekš nav sniegta tirdzniecības vietām, 
pārvades sistēmu operatoriem vai citām 
publicēšanas struktūrām, ievērojot ar 
informācijas pārredzamību saistītos 
pienākumus. Ziņošanas pienākumus 
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 
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Aģentūrai nodod pārvades sistēmu 
operatori vai tādas citas attiecīgas datu 
apkopošanas struktūras, kas atbild par 
datu apkopošanu.

Or. en

Pamatojums

Pamatdatu ziņošana būtu cik vien iespējams jāvienādo, lai samazinātu tirgus dalībnieku 
slogu, un jāsaskaņo ar pārvades sistēmas operatoru pamatdatu ziņošanas struktūru un citām 
platformām.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai nepieļautu divkāršu ziņošanu un 
lieku administratīvo slogu, deleģētajos 
aktos, ko Komisija pieņem saskaņā ar šo 
pantu, novērš pārklāšanos un nodrošina 
saskanību ar attiecīgajos tiesību aktos 
noteiktajām ziņošanas prasībām, 
piemēram, Padomes 2010. gada 24. jūnija 
Regulu (ES, Euratom) Nr. 617/2010 par 
to, kā ziņot Komisijai par enerģētikas 
infrastruktūras investīciju projektiem 
Eiropas Savienībā. Šajos aktos arī precizē 
to, kā ir jāpiemēro šā panta 2. punktā 
minētais atbrīvojums.

Or. en

Pamatojums

Personām, kurām ir ziņošanas pienākums, nebūtu viena un tā pati informācija jāsniedz 
divreiz un dažādām Eiropas iestādēm — iespējams, ka pat dažādi noformēta un ar  atšķirīgu 
saturu un termiņiem. Eiropas Komisijai, izstrādājot deleģētos aktus, būtu jāpievērš uzmanība 
šiem aspektiem.
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Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
7. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Aģentūra saskaņā ar [Eiropas Tirgus 
infrastruktūras regulas — 2010/0250 
(COD)] 51. pantu ir tiesīga reģistrēt 
darījumu reģistru.

Or. en

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Aģentūra, ja tā uzskata par 
nepieciešamu, ir tiesīga izveidot 
sadarbības birojus svarīgu tirdzniecības 
vietu tuvumā, lai veicinātu 7. un 11. pantā 
minēto uzdevumu veikšanu.

Or. en

Pamatojums

Tas varētu būt lietderīgi, ja Ļubļanā esošā Aģentūra izveidotu sadarbības birojus nozīmīgu 
tirgu un tirdzniecības vietu tuvumā, lai sekmētu regulārus kontaktus ar tirgus dalībniekiem un 
iegūtu visu nepieciešamo informāciju.

Grozījums Nr. 37

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 

1. Aģentūra, valsts regulatīvās, 
kompetentās finanšu un konkurences 
iestādes, darījumu reģistri un citas 
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pasākumus, lai novērstu savās sistēmās 
glabātās informācijas jebkādu ļaunprātīgu 
izmantošanu.

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

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina pēc iespējas lielāka  konfidencialitātes pakāpe, tāpēc attiecībā uz visām 
publiskajām iestādēm, kas ir iesaistītas enerģijas vairumtirgu lielākas pārredzamības un 
integritātes nodrošināšanā, ir jāpiemēro šīs stingrās normas.

Grozījums Nr. 38

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 instrumenti atbilst 
labākajiem pieejamajiem drošuma 
standartiem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā Aģentūra pārzina lielu apjomu ļoti jutīgu komerciālo datu, tā var kļūt par 
datorsistēmas uzlaušanas un citu kiberuzbrukumu veidu upuri. Nesenā krāpšana un 
manipulācijas ar emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas sarakstiem ir apliecinājusi 
tirdzniecības datu neaizsargātību. Tāpēc IT drošuma regulējumam ir jābūt stingrākam, lai 
nodrošinātu atbilstību augstākajiem esošajiem drošuma standartiem.
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Grozījums Nr. 39

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 
vai ka šādu informāciju nevar secināt.

Or. en

Pamatojums

Konfidencialitātes prasību nostiprināšana.

Grozījums Nr. 40

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 vai 
izraudzītās iestādes nodrošina 3. un 
4. pantā noteikto aizliegumu piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot galīgo lēmumu par tādas īstenošanas iestādes izraudzīšanu, kas piemēro regulu par 
enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību, būtu jāņem vērā īpašā valsts iestāžu struktūra 
konkurences tiesību ievērošanas uzraudzības jomā. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
noteikt valsts iestādi, kas īstenotu regulu par enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību.
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Grozījums Nr. 41

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 vai izraudzītajām 
iestādēm būtu izmeklēšanas pilnvaras, kas 
ir nepieciešamas šīs funkcijas izpildei. Šīs 
pilnvaras īsteno proporcionālā veidā. Šīs 
pilnvaras īsteno

Or. en

Pamatojums

Pieņemot galīgo lēmumu par tādas īstenošanas iestādes izraudzīšanu, kas piemēro regulu par 
enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību, būtu jāņem vērā īpašā valsts iestāžu struktūra 
konkurences tiesību ievērošanas uzraudzības jomā. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
noteikt valsts iestādi, kas īstenotu regulu par enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 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 
tirgus uzraudzības struktūrvienībām;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu tirgus efektīvu uzraudzību, Aģentūras sadarbībai ar valsts regulatīvajām 
iestādēm, kompetentajām finanšu iestādēm un tirdzniecības vietu tirgus uzraudzības 
struktūrvienībām, uzraugot enerģijas vairumtirgus, ir ļoti liela nozīme. Tāpēc ir jānorāda uz 
iespēju sadarboties ar tirdzniecības vietu tirgus uzraudzības struktūrvienībām.
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Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

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 vai izraudzītās iestādes
saskaņotā veidā veic šajā regulā paredzētos 
uzdevumus.

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

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

Or. en

Pamatojums

Ja dalībvalstis ir galvenās atbildīgās par tādas īstenošanas iestādes izraudzīšanos, kas 
piemēro regulu par enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību, ir jāgroza arī 11. pants. 
Regulatīvo iestāžu Eiropas sadarbībā būtu jāiesaista visas attiecīgās valsts kompetentās 
iestādes.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

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 vai 
izraudzītās 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.

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

Ja valsts regulatīvā iestāde vai izraudzītā 
iestāde uzskata, ka kādā citā dalībvalstī 
tiek veiktas darbības, kas ietekmē enerģijas 
vairumtirgus vai vairumtirdzniecības 
energoproduktu cenas tās dalībvalstī, tā var 
pieprasīt Aģentūrai rīkoties saskaņā ar šā 
panta 3. punkta b) apakšpunktu, ja šīs 
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darbības ietekmē finanšu instrumentus, 
uz kuriem attiecas Direktīvas 2003/6/EK 
9. panta normas, un/vai šā panta 
4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ja dalībvalstis ir galvenās atbildīgās par tādas īstenojošās iestādes izraudzīšanos, kas 
piemēro regulu par enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību, ir jāgroza arī 11. pants. 
Eiropas regulatīvo iestāžu sadarbībā būtu jāiesaista visas attiecīgās valsts kompetentās 
iestādes.

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūrai piešķir papildu finanšu un 
cilvēku resursus, kas tai ir nepieciešami, 
lai pienācīgi izpildītu šajā regulā tai 
paredzētos jaunos uzdevumus.

Or. en

Pamatojums

Energoregulatoru sadarbības aģentūru sākotnēji neizveidoja, lai tā tik lielā mērā uzraudzītu 
enerģijas vairumtirgu. Lai tā pienācīgi veiktu savas funkcijas, tai būtu jāpiešķir nepieciešamie 
papildu resursi.

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) valsts regulatīvās iestādes informē 
savas dalībvalsts kompetento finanšu 
iestādi un Aģentūru, ja tām ir saprātīgs 
iemesls uzskatīt, ka enerģijas vairumtirgos 

(a) valsts regulatīvās iestādes vai 
izraudzītās iestādes informē savas 
dalībvalsts kompetento finanšu iestādi un 
Aģentūru, ja tām ir saprātīgs iemesls 
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tiek veiktas vai ir tikušas veiktas darbības, 
kas uzskatāmas par tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu Direktīvas 2003/6/EK 
izpratnē un kas ietekmē finanšu 
instrumentus, ievērojot minētās direktīvas 
9. panta noteikumus;

uzskatīt, ka enerģijas vairumtirgos tiek 
veiktas vai ir tikušas veiktas darbības, kas 
uzskatāmas par tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu Direktīvas 2003/6/EK 
izpratnē un kas ietekmē finanšu 
instrumentus, ievērojot minētās direktīvas 
9. panta noteikumus. Šim nolūkam valsts 
regulatīvās iestādes vai izraudzītās 
iestādes ir tiesīgas noteikt atbilstīgus 
veidus, kā sadarboties ar dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm;

Or. en

Pamatojums

Ja dalībvalstis ir galvenās atbildīgās par tādas īstenojošās iestādes izraudzīšanos, kas 
piemēro regulu par enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību, ir jāgroza arī 11. pants. 
Eiropas regulatīvo iestāžu sadarbībā būtu jāiesaista visas attiecīgās valsts kompetentās 
iestādes.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) dalībvalsts kompetentā finanšu iestāde 
informē EVTI un Aģentūru, ja tai ir 
saprātīgs iemesls uzskatīt, ka citas 
dalībvalsts enerģijas vairumtirgos tiek 
veiktas vai ir tikušas veiktas darbības, kas 
pārkāpj 3. un 4. panta noteikumus.

(c) dalībvalsts kompetentā finanšu iestāde 
informē valsts regulatīvo iestādi, EVTI un 
Aģentūru, ja tai ir saprātīgs iemesls 
uzskatīt, ka citas dalībvalsts enerģijas 
vairumtirgos tiek veiktas vai ir tikušas 
veiktas darbības, kas pārkāpj 3. un 4. panta 
noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Regulas 11. pantā ir noteikta sadarbība ES līmenī starp Aģentūru, EVTI, kompetentajām 
valsts regulatīvajām un finanšu iestādēm, savukārt 11. panta 3. punkta c) apakšpunktā ir 
paredzēts, ka kompetentā finanšu iestāde informē EVTI un Aģentūru, ja tai ir aizdomas par 3. 
un 4. pantā minēto tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Ja kompetentā finanšu iestāde ir valsts 
iestāde, tai būtu jāinformē kompetentā valsts regulatīvā iestāde, lai veicinātu tirgus 
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ļaunprātīgas izmantošanas uzraudzību saskaņā ar regulu par enerģijas tirgus integritāti un 
pārredzamību.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts regulatīvās iestādes, kas saņēmušas 
informācijas pieprasījumu saskaņā ar 
4. punkta a) apakšpunktu vai saņēmušas 
prasību sākt iespējamā pārkāpuma 
izmeklēšanu atbilstīgi 4. punkta 
b) apakšpunktam, nekavējoties veic 
atbilstošus pasākumus, lai izpildītu minēto 
prasību. Ja valsts regulatīvā iestāde nespēj 
nekavējoties sniegt pieprasīto informāciju, 
tā nekavējoties informē Aģentūru par 
iemesliem.

Valsts regulatīvās iestādes vai izraudzītās 
iestādes, kas saņēmušas informācijas 
pieprasījumu saskaņā ar 4. punkta 
a) apakšpunktu vai saņēmušas prasību sākt 
iespējamā pārkāpuma izmeklēšanu 
atbilstīgi 4. punkta b) apakšpunktam, 
nekavējoties veic atbilstošus pasākumus, 
lai izpildītu minēto prasību. Ja valsts 
regulatīvā iestāde nespēj nekavējoties 
sniegt pieprasīto informāciju, tā 
nekavējoties informē Aģentūru par 
iemesliem.

Or. en

Pamatojums

Ja dalībvalstis ir galvenās atbildīgās par tādas īstenojošās iestādes izraudzīšanos, kas 
piemēro regulu par enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību, ir jāgroza arī 11. pants. 
Eiropas regulatīvo iestāžu sadarbībā būtu jāiesaista visas attiecīgās valsts kompetentās 
iestādes.

Grozījums Nr. 49

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. 
Noteiktajām sankcijām jābūt efektīvām, 
samērīgām un preventīvām. Sankciju 
minimālo apmēru nosaka līdz 2012. gada 



PE460.835v01-00 38/43 PR\860344LV.doc

LV

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

31. decembrim, lai veicinātu sankciju 
sistēmas pilnīgu saskanību. Ne vēlāk kā 
līdz […] dalībvalstis informē Komisiju par 
pieņemtajiem noteikumiem un nekavējoties 
ziņo par visiem turpmākajiem tajos 
izdarītajiem grozījumiem.

Or. en

Pamatojums

Tirgus manipulācijas būtu jāsoda vienādā mērā visā ES, lai novērstu to, ka regulas par 
enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību normas pārkāpušie uzņēmumi savu atrašanās 
vietu reģistrē dalībvalstīs, kurās ir vismazākie sodi. Patlaban Komisija apspriežas par 
paziņojumu „Par sankciju režīmu pastiprināšanu finanšu pakalpojumu nozarē” (COM 
(2010)716). Pēc apspriešanās Komisija iesniedz priekšlikumu par sankciju turpmāko 
saskaņošanu un minimālo prasību noteikšanu attiecībā uz ES līmenī piemērojamām 
sankcijām.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Sarunās apspriežot deleģētajā aktā paredzētās normas, Padome un Parlaments piekrita 
parastajai formulai, ar ko īsteno 2+2 mēnešu pieeju. Šī formula būtu jāīsteno arī turpmāk, jo 
tai ir priekšrocība, ka, to piemērojot, deleģētais akts stājas spēkā ātri, ja vien tas neliekas 
problemātisks, savukārt Parlamentam ir pietiekami daudz laika īstenot iebildumu procedūru 
(kas ir jāsāk ar balsojumu komitejā un tad jāapstiprina plenārsēdē).  
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Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Datu apkopošanas prasības, kas ir 
noteiktas 7. pantā, piemēro pēc attiecīgo 
7. panta 1. un 4. punktā minēto deleģēto 
aktu spēkā stāšanās. Aģentūrai būtu 
jāizstrādā pamatnostādnes par datu 
apkopošanas prasību piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Datu apkopošanas prasības var īstenot tikai tad, kad ir pieņemti deleģētie akti. Kolīdz ir 
noteiktas datu pārraides prasības un formāts, regulatīvajām iestādēm un tirgus dalībniekiem 
ir jābūt pietiekami daudz laika, lai tie šim režīmam varētu pielāgoties. Energoregulatoru 
sadarbības aģentūrai ir jāizstrādā pamatnostādnes par šo noteikumu piemērošanu.
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PASKAIDROJUMS

Pamatinformācija

Komisijas priekšlikumā pieņemt regulu (regula par enerģijas tirgus integritāti un 
pārredzamību) ir izveidots ES mēroga pamatregulējums, lai novērstu tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu un manipulācijas enerģētikas nozarē (gāze un elektroenerģija).

Kāpēc ir nepieciešama tikai šai nozarei paredzēta pieeja?

Ar šo pamatregulējumu papildus jau pieņemtajiem noteikumiem attiecībā uz finanšu tirgiem1

ir jāreglamentē tikai enerģijas vairumtirgi. Energoproduktiem raksturīgie rādītāji, tikai 
enerģijas tirgū izdarītie pārkāpumi (piemēram, enerģijas ražošanas aktīvu darbības 
apturēšana) un dažādie reglamentējuma mērķi nosaka to, ka ir nepieciešama tikai šai nozarei 
paredzēta pieeja, vienlaikus turpinot piemērot ar finanšu tirgu noteikumiem saderīgus un 
saskanīgus principus. Ņemot vērā valstu enerģijas tirgu iekļaušanu vienotā Eiropas tirgū, ir 
nepieciešams pieņemt ES mēroga pamatregulējumu.

Enerģijas vairumtirgū piekoptā negodīgā prakse ietekmē cenu līmeņus tādā veidā, ka šie tirgi 
vairs nespēj pildīt savu uzdevumu precīzi informēt spēkstacijas, mājsaimniecības un 
uzņēmumus par enerģijas optimālu izmantošanu, sniegt orientierus par saprātīgām 
investīcijām enerģētikas infrastruktūrā un veicināt enerģijas lietderīgu lietošanu. Tā kā minētā 
uzdevuma veikšana būtu traucēta, šāda prakse var izraisīt ievērojamu cenu svārstīgumu, radīt 
enerģijas cenu pieaugumu galapatērētājiem (gan pilsoņiem, gan uzņēmumiem) un mazināt 
iespējamo investoru paļāvību uz drošām investīcijām enerģētikas infrastruktūras projektos. 
Enerģijas tirgu pārskatāmība ir nepieciešama, lai turpinātu ES enerģijas tirgus integrāciju, kas 
varētu būt ļoti izdevīga patērētājiem. Tāpēc regula par enerģijas tirgus integritāti un 
pārredzamību ir uzskatāma par galveno līdzekli, lai sasniegtu Eiropadomes noteikto mērķi 
līdz 2014. gadam pabeigt iekšējā tirgus izveidi2.

Regulā attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktiem (elektroenerģija un gāze) ir 
aizliegta tirgus ļaunprātīga izmantošana, kas izpaužas kā iekšējās informācijas ļaunprātīga 
izmantošana (1. panta pirmā daļa un 3. pants) un tirgus manipulācijas (2. panta 2. punkts un 
4. pants). Tajā ir noteikta prasība tirgus dalībniekam darīt zināmu iekšējo informāciju 
(4. panta 4. punkts).

Galvenā iestāde, kas uzrauga tirgū veiktos darījumus, ir nesen izveidotā Energoregulatoru 
sadarbības aģentūra. Regulas 7. pantā ir paredzēts, ka tirgus dalībnieki iesniedz Aģentūrai 
savu darījumu ar vairumtirdzniecības energoproduktiem reģistru. Aģentūra uzrauga šos datus 
un katru gadu ziņo Eiropas Komisijai (6. pants). Aģentūra iegūto informāciju sniedz citām 
iestādēm, it īpaši dalībvalstu regulatīvajām, finanšu un konkurences iestādēm (8. pants).

Kompetentajām valsts iestādēm, proti, regulatīvajām iestādēm, kurām ir jābūt atbilstošām 
dalībvalstu piešķirtām pilnvarām, ir jānodrošina ļaunprātīgas tirgus izmantošanas un tirgus 
                                               
1 It īpaši Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas direktīva (MAD – 2003/6/EC) un Finanšu instrumentu tirgu direktīva 
(MiFID – 2004/39/EC). 
2 Eiropadomes 2011. gada 4. februāra secinājumu par enerģētiku, 4. punkts.
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manipulāciju aizlieguma ieviešana (10. pants). Dalībvalstis nosaka arī sankcijas par regulas 
pārkāpumiem (13. pants).

Regulā paredzēts izveidot sadarbības un koordinācijas sistēmu starp Aģentūru un valstu 
regulatīvajām iestādēm (11. pants). Valstu regulatīvās iestādes informē viena otru un 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru gadījumos, kad ir pamatotas aizdomas par regulu 
pārkāpjošu praksi. Energoregulatoru sadarbības aģentūrai būs tiesības pieprasīt informāciju no 
valstu iestādēm, lūgt tām veikt izmeklēšanu vai pārrobežu gadījumos organizēt vairāku 
iestāžu izmeklēšanas grupas. Enerģētikas iestādēm arī būtu jāinformē finanšu iestādes 
gadījumos, kad pastāv aizdomas par tirgus ļaunprātīgas izmantošanas direktīvas pārkāpumu, 
un otrādi gadījumā, ja pastāv aizdomas par šīs regulas pārkāpumu (11. panta 3. punkts).

Regulas priekšlikumā ir normas, ar kurām nodrošina Aģentūras apkopoto un publiskoto datu 
konfidencialitāti un drošumu un dienesta noslēpuma neizpaušanu attiecībā uz konfidenciālu 
informāciju.

Komisija ierosina, ka tā varētu atjaunināt un turpināt šīs regulas prasību precizēšanu, 
pieņemot deleģētos aktus, it īpaši attiecībā uz definīcijām un datu apkopošanas veidu un 
saturu. Deleģēto aktu pieņemšanas kārtība ir noteikta 15., 16. un 17. pantā.

Paredzēts, ka regula būs tieši piemērojama visās dalībvalstīs, to netransponējot dalībvalstu 
tiesību aktos.

Referenta nostāja

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu un tikai vienas nozares pieeju, lai galvenokārt 
reglamentētu enerģētikas nozari un novērstu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Šā priekšlikuma 
struktūra un ierosinātie šīs regulas piemērošanas mehānismi ir ļoti labi, tomēr var veikt 
vairākus uzlabojumus un tie ir izklāstīti ziņojuma projektā.

Darbības joma

Regulai būtu jāattiecas arī uz ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā iekļautajiem CO2
tirgiem. CO2 tirgus ir cieši saistīts ar elektrības un gāzes tirgiem. Tiem ir vairāki kopīgi 
faktori, piemēram, elektrības pieprasījuma līmenis, ogļu un gāzes cenas, ekonomiskā 
aktivitāte. Tāpēc CO2 tirgus un enerģijas vairumtirgus cenas ietekmē viena otru. Nozīmīgs 
skaits oglekļa tirgu dalībnieku darbojas arī elektrības un gāzes vairumtirgos, it īpaši 
elektroenerģijas uzņēmumi. Šā iemesla dēļ tikai enerģijas vairumtirgus nozarei paredzētajā 
reglamentācijas režīmā ir jāiekļauj arī ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas līgumi.

Naftas un ogļu tirgi arī ir cieši saistīti ar gāzes un elektrības tirgiem. Naftas un ogļu tirgus 
procesi ietekmē arī elektrības un gāzes tirgu. Tomēr šiem tirgiem ir globāls mērogs un tos nav 
iespējams pienācīgi regulēt ES līmenī. Šo nozaru tirgus dalībnieki būtu jāaicina sniegt 
informāciju, kas uzlabotu regulēto ES enerģijas tirgu pārredzamību un integritāti elektrības un 
gāzes jomā, kaut arī uz tiem neattiektos kontroles un obligātās īstenošanas mehānismi.

De minimis norma
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Lai novērstu  enerģijas tirgu turpmākas liberalizācijas šķēršļus, regula nebūtu jāpiemēro 
attiecībā uz ļoti maziem tirgus dalībniekiem un līdz ar to arī darījumiem, kas ir mazāki par 
zināmu apjomu. Šāds risinājums novērš to, ka jaunie tirgus dalībnieki saskaras ar slogu, kas 
padara neiespējamu darbības uzsākšanu enerģijas tirgū. Tirgus dalībniekiem, kas tirgojas, 
nepārsniedzot zināmu robežu, nebūtu nedz jāziņo par saviem darījumiem, nedz arī jāievēro 
licencēšanas prasības (de minimis norma).

Definīcijas

Vairākas definīcijas var uzlabot, jo lielākā daļa izmantoto definīciju ir pārņemtas no Tirgus 
ļaunprātīgas izmantošanas direktīvas, kura jau vairs nav aktuāla.  Ilustrācijai var iekļaut 
precizējošu piemēru tam, kas ir uzskatāms par vienu no tirgus manipulācijas veidiem. Turklāt 
papildu definīcijas varētu uzlabot teksta juridisko saprotamību —  šķiet, ka derētu iekļaut 
jēdzienu „tirgus dalībnieki” un „tirdzniecības vietas” definīciju.

Aģentūras nozīme

Energoregulatoru sadarbības aģentūrai šīs regulas piemērošanā ir galvenā nozīme. Šā iemesla 
dēļ tai būtu jāpiešķir atbilstīgi finanšu un cilvēku resursi un tai būtu jāspēj galveno 
tirdzniecības vietu apkaimē izveidot sadarbības birojus. Pamatojoties uz pieredzi, ko tā iegūs, 
uzraugot tirgu, tai būtu jāvar izstrādāt tādu deleģēto aktu projektus, kas ir jāpieņem Komisijai. 
Šajā regulā paredzētais gada ziņojums par vairumtirgu uzraudzību būtu jāiesniedz arī 
Parlamentam un jāpublisko, lai uzlabotu pārskatatbildību.

Vēl varētu paredzēt, ka Aģentūra nākotnē darbotos kā tādu finanšu darījumu reģistrs, kas tiek 
veikti tikai enerģētikas jomā. Šāds solis atvieglinātu enerģijas tirgotāju darbību, jo tiem 
nebūtu jāziņo darījumu reģistram par darījumiem finanšu nozarē saskaņā ar regulu par 
Eiropas tirgus infrastruktūru, un Aģentūrai sniegtu pamatojumu, lai iegūtu pietiekami daudz 
līdzekļu jaunajiem, regulā par enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību paredzētajiem 
pasākumiem.

Licencēšanas sistēma

Lai uzlabotu šīs regulas obligātās īstenošanas instrumentus, referents ierosināja attiecībā uz 
enerģijas tirgotājiem noteikt licencēšanas sistēmu, kuru piemērojot, šīs regulas pārkāpuma 
gadījumā licenci varētu atcelt. Licencei, kas ir apstiprināta vienā dalībvalstī, vajadzētu būt 
spēkā visā Savienībā. Licencēšanas sistēmai nevajadzētu radīt papildu birokrātisko slogu un tā 
būtu jāpiemēro attiecībā tikai uz tirgotājiem, kuru darījumu apjoms pārsniedz zināmu robežu.

Ziņošana

Komisijai (un Aģentūrai), pēc iespējas vairāk izmantojot pieejamos datus un precizējot 
veidus, kā uzņēmumiem būtu jāsniedz informācija, kas prasīta dažādās spēkā esošajās regulās 
un direktīvās, būtu maksimālo jāatvieglo ziņošanas slogs. Tajā pašā laikā valstu tiesību aktos 
drīkst paredzēt valstu regulatīvo iestāžu vai citu kompetento iestāžu tiesības apkopot papildu 
datus par enerģijas vairumtirgiem, kas nav Aģentūrai iesniedzamie dati.

Saskaņotas sankcijas visā ES
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Tirgus manipulācijas būtu jāsoda vienādā mērā visā ES, lai novērstu to, ka regulas par 
enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību normas pārkāpušie uzņēmumi savu atrašanās vietu 
reģistrē dalībvalstīs, kurās sodi ir vismazākie. Komisijai tāpēc līdz 2012. gada beigām būtu 
jāiesniedz priekšlikumi par sankciju turpmāku saskaņošanu un jāizstrādā ES līmenī 
piemērojamo sankciju minimālās prasības.

Konfidencialitāte un IT sistēmas

Referents ir ierosinājis vairākus ieteikumus, lai uzlabotu to jutīgo komerciālo datu 
aizsardzību, kurus dara zināmus attiecīgajām iestādēm. Papildus tam Aģentūrai, savās IT 
sistēmās apstrādājot šādus datus, būtu jāizmanto labākie esošie drošuma standarti, vēlams, 
cieši sadarbojoties ar Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru.

Deleģētie akti

Deleģēto aktu izmantošana būtu pienācīgi jāreglamentē un būtu jāiekļauj šīs regulas tekstā, 
kas ir gan teorētiski, gan praktiski iespējams. Papildus tam pirms deleģēto aktu pieņemšanas 
būtu jārīko atbilstoša apspriešanās. Katram likumdošanā iesaistītajam likumdevējam 
vajadzētu būt tiesīgam ne ilgāk kā par diviem mēnešiem pagarināt parasto termiņu, kas 
paredzēts iebildumu izteikšanai pret deleģēto aktu. Vēl ir jānodrošina juridiskā skaidrība, kas 
vajadzīga šīs regulas piemērošanai, nosakot, ka regulu par enerģijas tirgus integritāti un 
pārredzamību var piemērot pilnībā tikai tad, kad spēkā ir stājušies deleģētie akti.

Izdarot iepriekš ieteiktos grozījumus un tos, kas ir ierosināti likumdošanas gaitā, ar šo regulu 
būtu jānodrošina tās uzdevumu izpilde un jāuzlabo enerģijas vairumtirgu pārredzamību, 
integritāti un stabilitāti. Ņemot vērā šā instrumenta nozīmību un steidzamību, lai nodrošinātu 
ES iekšējā enerģijas tirgus darbību, referents centīsies panākt ātru šā priekšlikuma 
pieņemšanu.


