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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanek luua energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet esitati 
õigeaegselt ning on Euroopas mitme aasta vältel tehtud energiaalaste korralduste loogiline 
jätk.

Varem vastutasid avalike energia- ja gaasiteenuste tagamise eest 27 liikmesriigis enamasti 
riigiettevõtted, kes olid antud riigis või piirkonnas praktiliselt monopoli seisuses. Samas 
hakkasid nad juba mõnda aega tagasi vastastikku energiat müüma, mis tingis vajaduse 
määratleda nende osaliste ja turule ilmuda võivate uute üksuste vahelise terve konkurentsi 
reeglid. Aegamisi kujunes välja põhimõte, et ühelt poolt eraldatakse energia transportimise 
kaks (elektri ja gaasi) võrku ning teiselt poolt arvukad energiatootjad ja tarnijad. See 
eraldamine peab tagama transpordisüsteemi sõltumatuse energiatootjatest. Selle saavutamise 
viisid (omandisuhete eraldamisega või ilma) ei ole kõnealuse määrusega seotud. Samuti 
täpsustab komisjon, et olenemata omandivormist (era- või avalik-õiguslik) on eraldamine 
vajalik nii transportijate kui ka tootjate ja tarnijate poolel.

Sellise arengu tulemusena muudetakse Euroopa riiklikud transpordivõrgud loomulikeks 
monopolideks, nagu juhtub ka teede-, sadamate ja lennujaamade süsteemiga, mida kasutavad 
tuhandetele konkureerivatele ettevõtjatele kuuluvad veokid, laevad ja lennukid. Komisjon on 
astunud sammu täpsustamaks, et osa gaasihoidla mahutavusest tuleb integreerida 
transpordisüsteemi, mis on Euroopa ühisvara. 

Siin tekib kolm probleemi:

– transpordisüsteemile vaba juurdepääsu tagamine kõikidele suurtele ja väikestele tootjatele 
(tuuleturbiini omanikust tuumaelektrijaamade omanikuni), järgides läbipaistvust ja vältides 
diskrimineerimist nii suuruse kui ka rahvuse alusel;

– energiaturu reguleerimine ELi energiapoliitika alusel (mis hõlmab ka sotsiaalse ja 
piirkondliku integratsiooni ning keskkonna-, eriti kliimakaitse poliitikat);

– Euroopa tasandi võrkude reaalse vastastikuse sidumise ja tehniliste normide ühtlustamise 
saavutamine ning nende võrkude avamine kolmandatele riikidele, kes tarnivad muu hulgas 
gaasi (Venemaa) või edastavad elektrit (Šveits).

Vastastikuse sidumise ja ühtlustamise vajadus õigustab riikide reguleerivate asutuste 
koordineerimisüksuse (koostööamet) loomist.

Ühendatud riiklike võrkude ja ameti koordineeritav reguleerivate asutuste süsteem looks 
tõelise avaliku energiateenuse, mis rajaneks Euroopa tasandi koostööl. 

Arvamuse koostaja toetab komisjoni ettepanekuid, kuid peab vajalikuks täpsustada kahte 
punkti.

Esiteks ameti volitused
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Komisjon loobub õigusega võimalusest muuta aluslepinguid, mille ainus eesmärk oleks anda 
ametile siduvad volitused. Lisaks tunnistab komisjon, et tal puuduvad selle töö tegemiseks nii 
tehnilised vahendid kui ka personal. Seega tehakse ettepanek luua peamiselt nõuandev amet, 
mis edastaks küsimused komisjonile otsuste tegemiseks ja vajadusel sanktsioonide 
määramiseks.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et ameti volituste laiendamiseks siseturu ja turgu valitseva 
seisundi kuritarvitamise vastu võitlemise valdkonnas on piisavalt õiguslikke aluseid, mis 
jätaksid trahvide määramise pädevuse siiski komisjonile. Seevastu saab riikide reguleerivate 
asutuste poliitika ja ELi energiapoliitika vastavuse kontrollimise kohta praegu esitada vaid 
mittesiduvaid arvamusi.

Teiseks ameti vastutus

Ameti usaldusväärsus turu silmis eeldab täielikku sõltumatust isikutest, kelle käitumist amet 
peab reguleerima, olgu tegemist energia transportijate või selle tootjate ja jaotajatega. Ametil, 
millel on volitused teha otsuseid era- või avalik-õiguslike isikute üle, peab olema 
demokraatlikust vastutusest tulenev pädevus.

Arvamuse koostaja, kes teeb ettepaneku suurendada ameti volitusi iseseisvaks tegutsemiseks 
(ilma komisjoni vahenduseta), on püüdnud neid volitusi tasakaalustada suurema 
demokraatliku vastutusega parlamendi ja nõukogu ees. Amet ei pea mitte ainult tegutsema 
kooskõlas aluslepingutega ja nendest tuleneva õigusega, vaid ka andma oma otsuste ja 
arvamuste kohta aru Euroopa Liidu õigusloomeorganitele, kes talle volitused on andnud.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 6

(6) Amet peaks tagama riiklike reguleerivate 
asutuste poolt direktiivide 2003/54/EÜ ja 
2003/55/EÜ kohaselt siseriiklikul tasandil 
täidetavate reguleerimisülesannete 
nõuetekohase kooskõlastamise ning 
vajadusel nende täiendamise ühenduse 
tasandil. Seetõttu on äärmiselt oluline tagada 
ameti sõltumatus, tehniline ja 
reguleerimisalane võimekus, läbipaistvus ja 

(6) Amet peaks tagama riiklike reguleerivate 
asutuste poolt direktiivide 2003/54/EÜ ja 
2003/55/EÜ kohaselt siseriiklikul tasandil 
täidetavate reguleerimisülesannete 
nõuetekohase kooskõlastamise ning 
vajadusel nende täiendamise ühenduse 
tasandil. Seetõttu on äärmiselt oluline tagada 
ameti sõltumatus (avaliku või erasektori) 
energia transportijatest, jaotajatest või 
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tõhusus. tootjatest, samuti selle tegevuse vastavus 
ühenduse õigusaktidele, tehniline ja 
reguleerimisalane võimekus, läbipaistvus ja 
tõhusus.

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse rõhutada ameti sõltumatust energiaturu osalistest, keda 
amet peab vahendama, ning demokraatlikku vastutust liidu õiguse ja selle 
õigusloomeorganite ees.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 9

(9) Kuna ametil on ülevaade riiklike 
reguleerivate asutuste tööst, peaks tal olema 
komisjoni nõustaja roll turu reguleerimise 
küsimustes. Samuti tuleks ametilt nõuda 
komisjoni teavitamist, kui ta leiab, et 
põhivõrguettevõtjate vahelise koostöö 
tulemused ei ole vajalikul tasemel või kui 
riiklik reguleeriv asutus, kelle otsus on 
vastuolu suunistega, ei soovi järgida ameti 
arvamust. 

(9) Kuna ametil on ülevaade riiklike 
reguleerivate asutuste tööst, peaks tal olema 
parlamendi, nõukogu ja komisjoni nõustaja 
roll turu reguleerimise küsimustes. Samuti 
tuleks ametilt nõuda komisjoni teavitamist, 
kui ta leiab, et põhivõrguettevõtjate vahelise 
koostöö tulemused ei ole vajalikul tasemel 
või kui riiklik reguleeriv asutus, kelle otsus 
on vastuolu suunistega, ei soovi järgida 
ameti arvamust. 

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on laiendada ameti nõuandmiskohustusi liidu 
õigusloomeorganite ees. Samas täidab see hoiatusfunktsiooni ainult täidesaatva võimu 
(komisjoni) ees.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 10

(10) Ametil peaks olema ka võimalik välja 
anda mittesiduvaid suuniseid, et aidata 
reguleerivatel asutustel ja turul tegutsevatel 
isikutel head tava jagada.

(10) Ametil peaks olema ka võimalik välja 
anda mittesiduvaid suuniseid, et aidata 
reguleerivatel asutustel ja turul tegutsevatel 
isikutel ühenduse õigusaktidega ette nähtud 
energiapoliitikat kohaldades head tava 
jagada.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on meelde tuletada, et liidu õigusloomeorganid määravad 
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energiapoliitika eesmärgid, mida silmas pidades head tava uuritakse.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 13

(13) Ametil peaksid olema vajalikud õigused 
reguleerimisülesannete teostamiseks 
sõltumatul ja tõhusal viisil. Reguleerivate 
asutuste sõltumatus ei ole mitte ainult hea 
juhtimistava oluline põhimõte, vaid on ka 
turu usalduse tagamise põhitingimus. 
Peegeldades olukorda riiklikul tasemel, 
peaks reguleerivate asutuste nõukogu 
tegutsema sõltumatult mis tahes muudest 
turuhuvidest ning mitte küsima ega võtma 
vastu juhiseid üheltki riigiasutuselt ega 
muult avalik-õiguslikult või eraisikult. 

(13) Ametil peaksid olema vajalikud õigused 
reguleerimisülesannete teostamiseks 
sõltumatul ja tõhusal viisil. Reguleerivate 
asutuste sõltumatus energia transportijatest, 
jaotajatest või tootjatest ei ole mitte ainult 
hea juhtimistava oluline põhimõte, vaid on 
ka turu usalduse tagamise põhitingimus. 
Peegeldades olukorda riiklikul tasemel, 
peaks reguleerivate asutuste nõukogu 
tegutsema sõltumatult mis tahes muudest 
turuhuvidest ning mitte küsima ega võtma 
vastu juhiseid üheltki riigiasutuselt ega 
muult avalik-õiguslikult või eraisikult, 
järgides samal ajal ühenduse õigusakte 
energia-, keskkonna-, siseturu- ja 
konkurentsipoliitika valdkonnas ning 
andes liidu juhtorganitele aru oma 
otsustest ja ettepanekutest.

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse rõhutada ameti sõltumatust energiaturu osalistest, keda 
amet peab vahendama, ning demokraatlikku vastutust liidu õiguse ja selle 
õigusloomeorganite ees.

Täpsustatakse ameti demokraatlikku vastutust.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 14

(14) Kui ametil on õigus teha otsuseid, peaks 
huvitatud isikutel protsessi säästlikkuse 
huvides olema õigus pöörduda 
apellatsiooninõukogu poole, mis on küll 
ameti osa, kuid on selle ameti mis tahes 
haldus- ja regulatiivstruktuurist sõltumatu.

(14) Kui ametil on õigus teha otsuseid, peaks 
huvitatud isikutel protsessi säästlikkuse 
huvides olema õigus esmalt pöörduda 
apellatsiooninõukogu poole, mis on küll 
ameti osa, kuid on selle ameti mis tahes 
haldus- ja regulatiivstruktuurist sõltumatu, 
ilma et see piiraks nende õigust pöörduda 
Euroopa Kohtusse.
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Selgitus

Täpsustatakse isikute õigusi ameti otsuste vaidlustamiseks.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 17

(17) Amet peaks kohaldama üldeeskirju, mis 
käsitlevad avalikkuse juurdepääsu ühenduse 
asutuste valduses olevatele dokumentidele. 
Selle raames kehtestab haldusnõukogu 
praktilised meetmed tundliku äriteabe ja 
isikuandmete kaitsmiseks. 

(17) Amet peaks kohaldama üldeeskirju, mis 
käsitlevad avalikkuse juurdepääsu ühenduse 
asutuste valduses olevatele dokumentidele, 
eriti Århusi konventsiooni. Selle raames 
kehtestab haldusnõukogu praktilised 
meetmed tundliku äriteabe ja isikuandmete 
kaitsmiseks. 

Selgitus

Rõhutatakse Århusi konventsiooni kehtivust (eriti keskkonnamõju hindamise läbipaistvuse 
valdkonnas) kõikidele liidu institutsioonidele, seega ka ametile.

Muudatusettepanek 7
Artikli 4 punkt c

(c) esitada komisjonile adresseeritud 
arvamusi ja soovitusi;

(c) esitada parlamendile, nõukogule, 
komisjonile, energia transportijatele, 
jaotajatele või tootjatele ning tarbijatele 
adresseeritud arvamusi ja soovitusi;

Selgitus

Ameti nõuandmiskohustusi laiendatakse institutsioonidelt kodanikuühiskonnale.

Muudatusettepanek 8
Artikli 4 punkt d

(d) võtta vastu üksikotsuseid konkreetsete 
juhtumite kohta, nagu on osutatud artiklites 
7 ja 8.

(d) võtta vastu üksikotsuseid konkreetsete 
juhtumite kohta, nagu on osutatud artiklites 
6, 7 ja 8.

Selgitus

Vastab artiklis 6 ette nähtud otsustamispädevuse laiendamisele.
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Muudatusettepanek 9
Artikkel 5

Amet võib komisjoni taotlusel või omal 
algatusel esitada komisjonile arvamuse 
kõikide küsimuste kohta, mis on seotud tema 
asutamise eesmärgiga. 

Amet võib parlamendi, nõukogu või 
komisjoni taotlusel või omal algatusel 
esitada nimetatud institutsioonidele
arvamuse kõikide küsimuste kohta, mis on 
seotud tema asutamise eesmärgiga. 

Selgitus

Laiendatakse ameti nõuandmiskohustusi Euroopa õigusloomes.

Muudatusettepanek 10
Artikli 6 lõige 4

4. Juhul kui amet leiab, et vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1228/2003 artikli 2d lõikele 2 ja 
määruse (EÜ) nr 1775/2005 artikli 2d lõikele 
2 esitatud iga-aastase tööprogrammi kavand 
või 10-aastase investeerimiskava kavand ei 
taga mittediskrimineerimist, tõhusat 
konkurentsi ega turu tõhusat toimimist, 
esitab ta komisjonile nõuetekohaselt 
põhjendatud arvamuse.

4. Juhul kui amet leiab, et vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1228/2003 artikli 2d lõikele 2 ja 
määruse (EÜ) nr 1775/2005 artikli 2d lõikele 
2 esitatud iga-aastase tööprogrammi kavand 
või 10-aastase investeerimiskava kavand ei 
taga mittediskrimineerimist, tõhusat 
konkurentsi, turu tõhusat toimimist ega 
vastavust ühenduse õigusaktidega ette 
nähtud energiapoliitikale, esitab ta 
komisjonile nõuetekohaselt põhjendatud 
arvamuse.

Selgitus

Rõhutatakse ameti tegevuse õiguslikku raamistikku.

Muudatusettepanek 11
Artikli 6 lõige 5

5. Kui amet leiab, et tehnilised või 
turureeglid ei taga mittediskrimineerimist, 
tõhusat konkurentsi ega turu tõhusat 
toimimist, et tehnilised või turureeglid ei ole 
vastu võetud mõistliku aja jooksul või et 
põhivõrguettevõtjad ei ole suutnud tehnilisi 
või turureegleid rakendada, esitab ta
komisjonile nõuetekohaselt põhjendatud 
arvamuse vastavalt määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artikli 2e lõikele 2 ja määruse 

5. Kui amet leiab, et tehnilised või 
turureeglid ei taga mittediskrimineerimist, 
tõhusat konkurentsi ega turu tõhusat 
toimimist, et tehnilised või turureeglid ei ole 
vastu võetud mõistliku aja jooksul või et 
põhivõrguettevõtjad ei ole suutnud tehnilisi 
või turureegleid rakendada, võib ta
komisjoni volituste delegeerimise kaudu ja 
vastavalt määruses (EÜ) nr 1228/2003
artikli 2e lõikes 2 ja määruse (EÜ) nr 
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(EÜ) nr 1775/2005 artikli 2e lõikele 2. 1775/2005 artikli 2e lõikes 2 sätestatud 
definitsioonidele teha suspensiivseid 
otsuseid ja esitada komisjonile ettepanekuid 
trahvide määramiseks.

Selgitus

Kinnitatakse ameti õiguslikku alust ning volitusi teha konkurentsi- ja siseturu õiguse 
küsimustes suspensiivseid otsuseid. Sanktsioonide määramise pädevus jääb selge õigusliku 
aluse puudumise tõttu siiski komisjonile.

Muudatusettepanek 12
Artikli 7 lõige 2

2. Amet võib vastavalt oma tööprogrammile 
või komisjoni taotluse korral võtta vastu 
mittesiduvaid suuniseid, et aidata 
reguleerivatel asutustel ja turul tegutsevatel 
isikutel head tava jagada.

2. Amet võib vastavalt oma tööprogrammile 
või komisjoni taotluse korral võtta vastu 
suuniseid, et aidata reguleerivatel asutustel 
ja turul tegutsevatel isikutel head tava 
jagada. Suunised võivad olla siduvad, kui 
nad käsitlevad turgu valitseva seisundi 
ärakasutamist, tootjate ja jaotajate 
juurdepääsu võrkudele ning 
mittediskrimineerimist; suunised ei ole 
siduvad, kui nad käsitlevad energiaturgude 
tasakaalustamist tootmise suurendamise 
või tootmistehnika muutmise teel, energia 
säästmist ja kasvuhoonegaaside 
vähendamist ning ELi energiatõhususe 
parandamist vastavalt ühenduse 
õigusaktides sätestatud energiapoliitikale.

Selgitus

Eristatakse ameti õiguslikult siduvaid otsuseid valdkondades, kus ühenduse esmane, tuletatud 
ja tõlgendatud õigus on juba selge, ning ameti õiguslikult mittesiduvaid arvamusi liidu 
poliitika kohaldamise kohta valdkondades, kus isegi parimad poliitikad jäävad vastuoluliseks.

Muudatusettepanek 13
Artikli 7 lõige 4

4. Amet esitab mis tahes reguleeriva asutuse 
või komisjoni taotlusel arvamuse reguleeriva 
asutuse poolt vastu võetud otsuse vastavuse 
kohta direktiivis 2003/54/EÜ, direktiivis 
2003/55/EÜ, määruses (EÜ) nr 1228/2003 

4. Amet esitab mis tahes reguleeriva asutuse 
või komisjoni taotlusel arvamuse reguleeriva 
asutuse poolt vastu võetud otsuse vastavuse 
kohta direktiivis 2003/54/EÜ, direktiivis 
2003/55/EÜ, määruses (EÜ) nr 1228/2003 
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või määruses (EÜ) nr 1775/2005 osutatud 
suunistele. 

või määruses (EÜ) nr 1775/2005 ning 
kõikides liidu energiapoliitikat 
määratlevates ühenduse õigusaktides 
osutatud suunistele.

Selgitus

Laiendatakse ameti demokraatlikku vastutust liidu energiapoliitikat käsitlevate õigusaktide 
arvu võimaliku kasvu arvessevõtmiseks.

Muudatusettepanek 14
Artikli 9 lõige 1

1. Haldusnõukogusse kuulub kaksteist liiget.
Neist kuus nimetab ametisse komisjon ning 
kuus nõukogu. Ametiaeg on viis aastat ning 
sama isiku võib ühe korra ametisse tagasi 
nimetada.

1. Haldusnõukogusse kuulub kaksteist liiget, 
kellest kuue kandidatuuri esitab komisjon 
ja kuue oma nõukogu. Ametiaeg on viis 
aastat ning sama isiku võib ühe korra 
ametisse tagasi nimetada.

Selgitus

Suurendatakse haldusnõukogu kandidaatide arvu.

Muudatusettepanek 15
Artikli 10 lõige 10

10. Haldusnõukogu võtab vastu artikli 14 
lõikes 8 osutatud iga-aastase aruande ameti 
tegevuse kohta ning edastab selle hiljemalt 
15. juuniks Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, komisjonile, Euroopa Majandus-
ja Sotsiaalkomiteele ning kontrollikojale. 
Aruanne sisaldab reguleerivate asutuste 
nõukogu poolt heaks kiidetud eraldi osa, mis 
käsitleb ameti reguleerivat tegevust 
asjaomasel aastal.

10. Haldusnõukogu võtab vastu artikli 14 
lõikes 8 osutatud iga-aastase aruande ameti 
tegevuse kohta ning edastab selle hiljemalt 
15. aprilliks Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, komisjonile, Euroopa Majandus-
ja Sotsiaalkomiteele ning kontrollikojale. 
Aruanne sisaldab reguleerivate asutuste 
nõukogu poolt heaks kiidetud eraldi osa, mis 
käsitleb ameti reguleerivat tegevust 
asjaomasel aastal. Nimetatud viis 
institutsiooni kas annavad lõpliku 
heakskiidu ameti tegevusele liidu energia-, 
siseturu- ja konkurentsipoliitika 
rakendamisel või keelduvad sellest. 
Parlament koostab soovitused artikli 10 
lõikes 4 ette nähtud tööprogrammi kohta.
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Selgitus

Täpsustatakse ELi organite vastuseid ameti iga-aastasele aruandele ning selle tähtaeg 
tõstetakse varasemaks, et amet saaks antud vastustest järgmise aasta tööprogrammi 
koostamisel juhinduda.

Muudatusettepanek 16
Artikli 13 lõige 2

2. Direktori nimetab ametisse 
haldusnõukogu, pidades silmas tema 
pädevust, oskusi ja kogemusi, vähemalt kahe 
kandidaadi seast, kelle esitab komisjon 
pärast seda, kui nad on teatanud soovist 
osaleda konkursil. Enne ametisse määramist 
võib haldusnõukogu valitud kandidaadi 
kutsuda esinema Euroopa Parlamendi 
pädeva komisjoni ette ja vastama selle 
liikmete küsimustele. 

2. Direktori nimetab ametisse reguleerivate 
asutuste nõukogu, pidades silmas tema 
pädevust, oskusi ja kogemusi, vähemalt kahe 
kandidaadi seast, kelle esitab komisjon, ning 
kahe kandidaadi seast, kelle esitab 
nõukogu pärast seda, kui nad on teatanud 
soovist osaleda konkursil. Enne ametisse 
määramist võib haldusnõukogu valitud 
kandidaadi kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette ja 
vastama selle liikmete küsimustele. 
Parlament võib olla ametisse määramise 
vastu, kui antud vastused ei näi olevat 
kooskõlas ELi suunistega.

Selgitus

Täpsustatakse direktori demokraatlikku vastutust.

Muudatusettepanek 17
Artikli 16 lõige 1

1. Iga füüsiline või juriidiline isik võib 
esitada kaebuse temale adresseeritud ja 
artiklites 7 ja 8 nimetatud otsuse peale või 
sellise otsuse peale, mis teda vormiliselt 
teisele isikule adresseeritud otsusena siiski 
otseselt ja isiklikult puudutab. 

1. Iga füüsiline või juriidiline isik võib 
esitada kaebuse temale adresseeritud ja 
artiklites 6, 7 ja 8 nimetatud otsuse peale või 
sellise otsuse peale, mis teda vormiliselt 
teisele isikule adresseeritud otsusena siiski 
otseselt ja isiklikult puudutab. 

Selgitus

Võetakse arvesse ameti artiklis 6 sätestatud otsustamispädevuse laiendamist.

Muudatusettepanek 18
Artikli 27 lõige 2
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2. Haldusnõukogu võtab määruse (EÜ) nr 
1049/2001 kohaldamiseks vajalikud 
praktilised meetmed vastu kuue kuu jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumisest.

2. Haldusnõukogu võtab määruse (EÜ) nr 
1049/2001 ja Århusi konventsiooni 
kohaldamiseks vajalikud praktilised 
meetmed vastu kuue kuu jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest.

Selgitus

Rõhutatakse Århusi konventsiooni kehtivust (eriti keskkonnamõju hindamise läbipaistvuse 
valdkonnas) kõikidele liidu institutsioonidele, seega ka ametile.

Muudatusettepanek 19
Artikli 30 lõige 1

1. Komisjon viib ameti tegevuse osas läbi 
hindamise. See hõlmab ameti saavutatud 
tulemusi ja töömeetodeid, pidades silmas 
ameti eesmärki, ning käesolevas määruses 
määratletud volitusi ja ülesandeid ning iga-
aastaseid tööprogramme. 

1. Komisjon viib ameti tegevuse osas läbi 
hindamise. See hõlmab ameti saavutatud 
tulemusi ja töömeetodeid, pidades silmas 
ameti eesmärki, ning käesolevas määruses 
määratletud volitusi ja ülesandeid ning iga-
aastaseid tööprogramme. Hindamine 
põhineb laialdasel konsulteerimisel, mis 
toimub komisjoni veebisaidi abil ja millesse 
kaasatakse osalised, keda mõjutab energia-, 
konkurentsi ja siseturupoliitika, s.t energia 
transportijad, jaotajad ja tootjad, 
kutseühingud ning tarbija- ja 
keskkonnakaitseorganisatsioonid. 
Hindamisaruanne esitatakse parlamendile 
ja nõukogule artikli 10 lõikes 10 näidatud 
kuupäeval.

Selgitus

Täpsustatakse hindamismeetodit ja selle tähtsust ameti programmide väljatöötamisel.
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