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**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 
energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet
(KOM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0530);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0318/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja 
eelarvekomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 

(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 vastuolus suunistega, ei soovi järgida 
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ameti arvamust. ameti arvamusi, soovitusi ja otsuseid.

Or. en

Selgitus

Ametil peaksid olema vajalikud volitused, et täita tõhusalt oma olulisi reguleerivaid 
ülesandeid. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 siduvaid suuniseid, et aidata 
reguleerivatel asutustel ja turul tegutsevatel 
isikutel head tava jagada.

Or. en

Selgitus

Ametil peaksid olema vajalikud volitused, et täita oma olulist reguleerivat ülesannet tõhusa 
piiriülese koostöö tagamisel. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Amet peaks vajadusel 
konsulteerima huvitatud isikutega ning 
andma neile mõistliku võimaluse 
kommenteerida kavandatud meetmeid, 
näiteks võrgueeskirjade ja –reeglite 
projektid.

Or. en
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Selgitus

Asjakohane konsulteerimine sidusrühmadega peaks olema ameti töö kõige olulisem osa. 
Meetmete kavandamisel, näiteks võrgueeskirjade ja –reeglite projektid, peaks avalikke 
arutelusid korraldama amet, mitte aga Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustikud (ENTSOd); 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ametit tuleks rahastada peamiselt 
Euroopa ühenduste üldeelarvest, lõivudest 
ja vabatahtlikest sissemaksetest. Eelkõige 
peavad ameti käsutusse jääma vahendid, 
mille reguleerivad asutused praegu ühiselt 
Euroopa tasandi koostöösse panustavad. 
Euroopa ühenduste üldeelarvest 
makstavate mis tahes subsiidiumide suhtes 
tuleks jätkata ühenduse eelarvemenetluse 
kohaldamist. Lisaks peaks raamatupidamist 
auditeerima Euroopa Kontrollikoda 
vastavalt komisjoni 23. detsembri 2002. 
aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 
(raamfinantsmääruse kohta asutustele, 
millele viidatakse Euroopa ühenduste 
üldeelarve suhtes kohaldatavat 
finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse 
(EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185) 
artiklile 91.

(15) Ametit tuleks rahastada peamiselt 
Euroopa ühenduste üldeelarvest, lõivudest 
ja sissemaksetest. Eelkõige peavad ameti 
käsutusse jääma vahendid, mille 
reguleerivad asutused praegu ühiselt 
Euroopa tasandi koostöösse panustavad. 
Euroopa ühenduste üldeelarvest 
makstavate mis tahes subsiidiumide suhtes 
tuleks jätkata ühenduse eelarvemenetluse 
kohaldamist. Lisaks peaks raamatupidamist 
auditeerima Euroopa Kontrollikoda 
vastavalt komisjoni 23. detsembri 2002. 
aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 
(raamfinantsmääruse kohta asutustele, 
millele viidatakse Euroopa ühenduste 
üldeelarve suhtes kohaldatavat 
finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse 
(EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185) 
artiklile 91.

Or. en

Selgitus

Vabatahtlike sissemaksete võimalus seaks kahtluse alla ameti läbipaistvuse ja sõltumatuse.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Kohe pärast ameti töö alustamist 
kuulub tema eelarve pidevale hindamisele 
eelarvepädeva asutuse poolt lähtuvalt 
ameti töökoormusest ja tulemustest. 
Hinnangu tulemusena peaks olema selge, 
kas ametile on antud piisavalt inim- ja 
rahalisi ressursse.  Eelarve peab tagama, 
et amet töötab võimalikult tõhusalt.  

Or. en

Selgitus

On oluline, et kulude ja inimressursside vajaduse üle toimuks korrapärane kontroll.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule mitte hiljem 
kui neli aastat pärast ameti tegevuse 
algust ning seejärel iga viie aasta järel 
aruande ameti konkreetsete ülesannete ja 
saavutatud tulemuste kohta, lisades 
asjakohased ettepanekud.  

Or. en

Selgitus

On oluline jälgida ameti tulemuslikkust ning sätestada võimalus seda vajadusel hiljem 
parandada.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 2 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ameti asukoht on [koht]. Kuni oma 
tööruumide valmimiseni tegutseb amet 
komisjoni ruumides.

4. Ameti asukoht on Brüsselis. Kuni oma 
tööruumide valmimiseni tegutseb amet 
komisjoni ruumides.

Or. en

Selgitus

Ameti parim asukoht on Brüssel. See vähendab sõidukulusid ja tagab lihtsama suhtluse 
energeetika ja transpordi peadirektoraadi ning Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustikega, 
mille asukoht jääb Brüsselisse, kuid samuti oluliste sidusrühmade ühendustega. Elektri- ja 
gaasisektori Euroopa reguleerivate asutuste töörühm (ERGEG) asub praegu Brüsselis ning 
tema töö on osutunud tõhusaks.  Brüssel on Euroopa pealinn, millel on parim ühendus kõigi 
teiste ELi liikmesriikide pealinnadega.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ameti toimingute liigid Ameti ülesanded
Amet võib: Artiklis 1 sätestatud eesmärgi täitmisel

amet: 
(a) esitada põhivõrguettevõtjatele 
adresseeritud arvamusi;

(a) esitab põhivõrguettevõtjatele 
adresseeritud arvamusi, soovitusi ja 
otsuseid seoses kõigi siseturu head 
toimimist puudutavate tehniliste 
küsimustega;

(b) esitada reguleerivatele asutustele 
adresseeritud arvamusi;

(b) esitab reguleerivatele asutustele 
adresseeritud arvamusi;

(c) esitada komisjonile adresseeritud 
arvamusi ja soovitusi;

(c) esitab komisjonile, Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule adresseeritud 
arvamusi ja soovitusi;

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

(d) võtab vastu otsuseid konkreetsete 
juhtumite kohta, nagu on osutatud artiklites 
6, 7, 8, 8 a, 8 b ja 8 c;
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(e) loob raamistiku riiklike reguleerivate 
asutuste koostööks;
(f) jälgib ENTSOde ülesannete täitmist; 
(g) kehtestab majandus- ja tehnilisi 
tingimusi ENTSOde poolt väljatöötatud 
eeskirjade ja reeglite koostamiseks ning 
kinnitab need, et tagada siseturu tõhus ja 
turvaline toimimine;
(h) kehtestab põhivõrguettevõtjate 
vahelised Euroopa hüvitusmehhanismide 
metoodikad ja tariifid, mis põhinevad 
põhivõrguettevõtjate tegelike kulude 
hindamisel; 
(i) viib eespool nimetatud küsimustes läbi 
üleeuroopalisi avalikke arutelusid. 

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei sisalda ELi raamistikku riiklike reguleerivate asutuste tõhusaks 
koostööks.  Ametil peavad olema reaalsed volitused, et tõhusalt tegelda piiriüleste 
küsimustega. Ametil peab olema tugevam roll põhivõrguettevõtjate meetmete projektide 
algatamises, järelevalves ja kinnitamises, et tagada täielik kooskõla avalikkuse huvidega. 
Ametil peaks olema keskne roll põhivõrguettevõtjate eeskirjade rakendamises ja täitmise 
tagamises.  Amet peab olema üldiselt kaasatud ELi võrgueeskirjade rakendusala ja sisu 
määramisse.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Vastavalt muudatusettepanekule artikli 4 punkti c kohta tuleb Euroopa Parlament ja nõukogu 
lisada nende nimekirja, kes võivad ametilt arvamusi saada.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet võib esitada oma arvamuse
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule
ja vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule nende tehniliste ja 
turureeglite, iga-aastase tööprogrammi 
kavandi ning 10-aastase investeerimiskava 
kavandi kohta.

3. Amet kinnitab vastavalt määruse (EÜ) 
nr 1228/2003 artiklis 2 c ja määruse (EÜ) 
nr 1775/2005 artiklis 2 c sätestatule 
Euroopa elektri ja maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustike 
võrgueeskirjad ja 10-aastase 
investeerimiskava, tagades 
mittediskrimineerimise, tõhusa 
konkurentsi ning turu tõhusa ja turvalise 
toimimise.

Or. en

Selgitus

Võrgueeskirjad ja 10-aastase investeerimiskava projekti peaks kinnitama amet. 
Isereguleerimist ELi tasandil tuleks vältida. Põhivõrguettevõtjate investeerimiskavade 
kinnitamine on riiklike reguleerivate asutuste ülesanne. Seetõttu peaks amet ELi tasandil 
kinnitama üleeuroopalise 10-aastase investeerimiskava. Investorid vajavad selget ja 
prognoositavat reguleerivat raamistikku. Seetõttu on oluline, et investeerimiskavad 
kinnitatakse reguleerijate poolt, keda ei mõjuta äri- ja poliitilised huvid.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. 10-aastane investeerimiskava peab 
sisaldama sätteid arukatele võrkudele 
ülemineku kohta 10 aasta jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest. Ameti ja 
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riiklike reguleerivate asutustega 
konsulteeritakse põhivõrguettevõtjate 
edusammude osas arukate võrkude 
väljaarendamisel. Sellel eesmärgil 
koostatakse etappidega ajakava, mis näeb 
ette lõppeesmärgi saavutamise. 

Or. en

Selgitus

Aruka võrgu tehnoloogia on oluline areng, mida tuleb 10-aastases investeerimiskavas 
kohaselt arvesse võtta.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Komisjon peaks välja töötama 
mandaadi, et suunata ENTSOsid 
võrgueeskirjade ja määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artiklis 2 c ja määruse (EÜ) nr 
1775/2005 artiklis 2 c sätestatud võrkude 
tehnilist toimimist puudutavate muude 
ülesannete ettevalmistamisel.  Amet 
koostab omal algatusel või komisjoni 
nõudel kohustuslikud suunised komisjoni 
nõustamiseks mandaadi väljatöötamisel. 
ENTSOd peaksid koostama 
võrgueeskirjad ning täitma oma teisi 
ülesandeid nii, et see vastaks selles 
mandaadis sätestatud eesmärkidele ja 
kriteeriumidele. ENTSOde poolt 
koostatud võrgueeskirjad kinnitab amet.

Or. en

Selgitus

Et ENTSOsid võrgueeskirjade koostamisel ja teiste tähtsate ülesannete täitmisel suunata, 
peaks komisjon välja töötama mandaadi, milles on kirjeldatud eesmärke ning kriteeriume, 
millele need võrgueeskirjad/ülesanded peaksid vastama. Sellega tagatakse, et ENTSOd 
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keskenduvad esmatähtsatele küsimustele, millega saavutatakse tõeliselt konkurentsivõimeline 
ELi turg. Amet peaks mängima selle mandaadi ettevalmistamisel võtmerolli. See mandaat 
peaks hõlmama ainult tehnilisi küsimusi – samas kui tehnilist toimimist käsitlevate 
võrgueeskirjade väljatöötamine peaks jääma ENTSOde ülesandeks (ning kuna on tegemist 
tehniliste küsimustega, siis peab need kinnitama amet). ENTSOd ei tohiks kehtestada 
turueeskirju.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Komisjon võtab võrgueeskirjad vastu 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikli 2c ja määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2c sätetele nendes valdkondades, 
mis on seotud peamiselt konkurentsi ja 
turueeskirjadega, mitte aga võrkude 
tehnilise toimimisega. ENTSOd ei võta 
nendes valdkondades eeskirju vastu. Amet 
koostab omal algatusel või komisjoni 
nõudel kohustuslikud suunised, et 
komisjoni nende eeskirjade 
väljatöötamisel nõustada.

Or. en

Selgitus

ENTSO ei tohiks kehtestada turueeskirju. Kuna need küsimused on seotud konkurentsiga, 
tuleb need välja töötada komisjonil, kes võib ametilt nõu küsida.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Põhivõrguettevõtjate kulud, mis on 
tekkinud seoses ameti otsuste või 
arvamustega, kaetakse riikliku 
ülekandevõrgu tariifidest, välja arvatud 
juhul, kui need kulud on tekkinud selliste 
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kohustuste rikkumisest või mittetäitmisest, 
mis on põhivõrguettevõtjatele määratud 
vastavalt käesolevale määrusele, 
määrusele (EÜ) nr 1228/2003 või 
määrusele (EÜ) nr 1775/2005.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 8 lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Amet võtab endale komisjoni 
nõudmisel oma eesmärgiga seotud 
konkreetseid lisaülesandeid.

Or. en

Selgitus

Komisjonil peaks olema võimalus nõuda ametilt tema pädevuse piires selliste konkreetsete 
lisaülesannete täitmist, mis aitavad kaasa ühenduse energeetikavaldkonna reguleerijate 
koostööd reguleeriva raamistiku eesmärkide saavutamisele.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a

Otsuste tegemise tähtaeg
8 a. Kui amet ei langeta otsust küsimuses, 
milles ametil on kooskõlas käesoleva 
määrusega siduvad volitused, kõige 
rohkem kolmekuulise tähtaja jooksul 
alates huvitatud poolte taotluse esitamise 
kuupäevast, siis langetab otsuse Euroopa 
Komisjon.
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Or. en

Selgitus

Et vältida ametisisest liigset viivitust, kehtestatakse vaikimisi mehhanism, mis näeb ette, et 
ameti tõsise viivituse puhul läheb lõpliku otsuse tegemise õigus üle Euroopa Komisjonile. 

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 b
Konsulteerimine ja läbipaistvus

1. Amet peaks enne meetmete 
vastuvõtmist pidama vajadusel nõu 
huvitatud isikutega ning andma neile 
mõistliku võimaluse kavandatud 
meetmeid kommenteerida. 
Konsulteerimise tulemused tehakse 
avalikult kättesaadavaks.
2. Amet tagab oma tegevuse maksimaalse 
läbipaistvuse.
3. Amet tagab vajaduse korral üldsusele ja 
huvitatud isikutele objektiivse, 
usaldusväärse ja kergesti kättesaadava 
teabe eelkõige ameti töötulemuste kohta.
4. Amet sätestab oma sise-eeskirjades 
lõigetes 2 ja 3 nimetatud 
läbipaistvuseeskirjade rakendamise 
praktilise korra.

Or. en

Selgitus

Praegu konsulteerib ELi tasandil avalikkusega ERGEG. Seetõttu peaks amet selle ülesande 
üle võtma, sest ERGEGil on juba avalikkusega konsulteerimise osas sissetöötatud eeskirjad ja 
kogemused. Amet jätkab kõigi turuosaliste huvides tegutsemist.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 c
Energeetikasektori järelevalve ja 

aruandlus
1. Amet jälgib arenguid maagaasi- ja 
elektriturul, eriti gaasi ja elektri jaehindu 
ning direktiivides 2003/55/EÜ ja 
2003/54/EÜ sätestatud nõuet tarbijate 
õiguste järgimise kohta.
2. Amet avaldab gaasi- ja elektrituru 
arengut, sealhulgas tarbijatega seotud 
küsimusi käsitleva aastaaruande, milles ta 
määratleb gaasi- ja elektri siseturu 
väljakujundamist takistavad allesjäänud 
tõkked.
3. Amet võib oma aastaaruande 
avaldamisel esitada Euroopa 
Parlamendile ja komisjonile arvamuse 
meetmete kohta, mida võiks võtta, et 
kõrvaldada lõikes 2 nimetatud tõkked.

Or. en

Selgitus

Ametil on ülesanne esitada elektri- ja gaasituru arengu kohta iga-aastane aruanne ning õigus 
teha soovitusi energiaturgude vabastamise parandamiseks võetavate meetmete kohta.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 viis liiget.
Neist kaks nimetab ametisse komisjon, 
kaks nõukogu ning ühe Euroopa 
Parlament. Ametiaeg on viis aastat ning 
sama isiku võib ühe korra ametisse tagasi 
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nimetada.

Or. en

Selgitus

Tõhusama töö tagamiseks koosneb haldusnõukogu viiest liikmest: neist kaks nimetab ametisse 
komisjon, kaks nõukogu ning ühe Euroopa Parlament.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Haldusnõukogu koosoleku kutsub kokku 
esimees. Ameti direktor osaleb arutelus, 
kui haldusnõukogu ei otsusta teisiti. 
Haldusnõukogu tuleb korraliseks istungiks 
kokku vähemalt kaks korda aastas. Ta tuleb 
kokku ka esimehe algatusel, komisjoni 
taotlusel või vähemalt kolmandiku
liikmete taotlusel. Haldusnõukogu võib 
vaatlejana koosolekule kutsuda isikuid, 
kelle seisukoht võib olla huvipakkuv. 
Haldusnõukogu liikmed võivad vastavalt 
töökorrale kasutada nõustajate või 
ekspertide abi. Haldusnõukogule osutab 
sekretäriteenuseid amet.

3. Haldusnõukogu koosoleku kutsub kokku 
esimees. Ameti direktor ja reguleerivate 
asutuste nõukogu esimees osalevad
arutelus hääleõiguseta, kui haldusnõukogu 
ei otsusta teisiti. Haldusnõukogu tuleb 
korraliseks istungiks kokku vähemalt kaks 
korda aastas. Ta tuleb kokku ka esimehe 
algatusel, komisjoni taotlusel või vähemalt 
kahe liikme taotlusel. Haldusnõukogu võib 
vaatlejana koosolekule kutsuda isikuid, 
kelle seisukoht võib olla huvipakkuv. 
Haldusnõukogu liikmed võivad vastavalt 
töökorrale kasutada nõustajate või 
ekspertide abi. Haldusnõukogule osutab 
sekretäriteenuseid amet.

Or. en

Selgitus

Parema kooskõlastatuse tagamiseks ameti eri nõukogude vahel on vaja aruteludesse 
hääleõiguseta kaasata ameti direktor ja reguleerivate asutuste nõukogu esimees. 
Haldusnõukogu otsused omavad reguleerivate asutuste nõukogule olulist mõju.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Haldusnõukogu liikmed kohustuvad 
tegutsema sõltumatult avalikkuse huvides 
ning teevad igal aastal avaliku kirjaliku 
avalduse kohustuste ja huvide kohta, 
mida võiks pidada nende sõltumatust 
ohustavateks.

Or. en

Selgitus

See muudatus on vajalik, et tagada haldusnõukogu liikmete sõltumatus.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogu nimetab pärast 
reguleerivate asutuste nõukoguga 
konsulteerimist ametisse direktori, nagu on 
sätestatud artikli 13 lõikes 2.

1. Haldusnõukogu nimetab ametisse 
direktori, nagu on sätestatud artikli 13 
lõikes 2.

Or. en

Selgitus

Vastavalt muudatusettepanekule artikli 13 lõike 2 kohta.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Haldusnõukogu nimetab ametisse 
reguleerivate asutuste nõukogu liikmed, 
nagu on sätestatud artikli 11 lõikes 1.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ameti sõltumatuse tagamiseks ei tohiks reguleerivate asutuste nõukogu liikmete ametisse 
nimetamine olla haldusnõukogu ülesanne.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. Haldusnõukogu täidab oma 
ülesandeid sõltumatult, objektiivselt ja 
avalikkuse huvides. 

Or. en

Selgitus

Ameti sõltumatuse tagamiseks peaks ka haldusnõukogu tegutsema sõltumatult ilma riigi 
valitsuselt või teistelt sidusrühmadelt juhiseid saamata. 

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Iga riiklik reguleeriv asutus nimetab 
oma esindaja reguleerivate asutuste 
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nõukogusse või alternatiivsesse organisse. 

Or. en

Selgitus

Tuleb selgelt sätestada, et oma esindajad nimetavad otseselt riiklikud reguleerivad asutused, 
mitte haldusnõukogu.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleerivate asutuste nõukogu teeb 
otsuseid oma liikmete kahekolmandikulise 
häälteenamusega. Igal liikmel või 
asendusliikmel on üks hääl.

3. Reguleerivate asutuste nõukogu teeb 
otsuseid oma liikmete kahekolmandikulise 
häälteenamusega. Liikmete hääli 
arvestatakse vastavalt EÜ 
asutamislepingu artikli 205 lõikes 2 
sätestatule.

Or. en

Selgitus

ERGEG teeb praegu otsuseid selle hääletuspõhimõtte alusel. On mõistlik, et reguleerivate 
asutuste nõukogu toimiks samuti nii ning langetaks otsuseid, milles võetakse arvesse iga 
reguleeriva asutuse esindatavat elanikkonda.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 12 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne artiklites 5, 6, 7 ja 8 osutatud 
arvamuste, soovituste või otsuste 
vastuvõtmist esitab reguleerivate asutuste 
nõukogu arvamuse direktorile. Lisaks 
annab reguleerivate asutuste nõukogu oma 
pädevusvaldkonnas direktorile suuniseid 

1. Enne artiklites 5, 6, 7, 8, 8 a, 8 b ja 8 c
osutatud arvamuste, soovituste või otsuste 
vastuvõtmist esitab reguleerivate asutuste 
nõukogu põhjendatud arvamuse 
direktorile. Lisaks annab reguleerivate 
asutuste nõukogu oma pädevusvaldkonnas 
direktorile suuniseid direktori ülesannete 
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direktori ülesannete täitmiseks. täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Direktoril on keskne reguleeriv roll. Eespool öeldut arvesse võttes ning selleks, et tagada 
direktori regulatiivne sõltumatus, peaks direktor olema esimene, kes saab reguleerivate 
asutuste nõukogult põhjendatud arvamuse.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 12 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleerivate asutuste nõukogu esitab 
oma arvamuse direktorikandidaadi kohta
vastavalt artikli 10 lõikele 1 ja artikli 13
lõikele 2. Nõukogu peab selle otsuse 
tegema vähemalt oma liikmete kolme 
neljandikulise häälteenamusega.

1. Reguleerivate asutuste nõukogu esitab 
haldusnõukogule vähemalt kaks
direktorikandidaati vastavalt artikli 10 
lõikele 1 ja artikli 13 lõikele 2. Nõukogu 
peab selle otsuse tegema vähemalt oma 
liikmete kolme neljandikulise 
häälteenamusega.

Or. en

Selgitus

Vt selgitust muudatusettepaneku artikli 13 lõike 2 kohta.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

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

ametisse määramist kutsutakse
haldusnõukogu valitud kandidaat esinema 
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette 
ja vastama selle liikmete küsimustele.

Or. en

Selgitus

Volituste tasakaalustamiseks ameti praeguses struktuuris esitab kandidaatide nimekirja 
reguleerivate asutuste nõukogu, mitte aga komisjon.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjoni ettepaneku põhjal, võttes 
arvesse hindamisaruannet ning üksnes 
juhul, kui ameti kohustused ja nõuded seda 
nõuavad, võib haldusnõukogu pikendada 
direktori ametiaega ühel korral mitte 
rohkem kui kolmeks aastaks.

4. Võttes arvesse hindamisaruannet ning 
üksnes juhul, kui ameti kohustused ja 
nõuded seda nõuavad, võib haldusnõukogu
pärast reguleerivate asutuste nõukogu ja 
komisjoniga nõupidamist pikendada 
direktori ametiaega ühel korral mitte 
rohkem kui kolmeks aastaks.

Or. en

(Tõlkija märkus: artikli 13 lõige 4 on komisjoni poolt jäänud eesti keelde tõlkimata.) 

Selgitus

Kuna reguleerivate asutuste nõukogul on oluline roll direktori ametisse määramisel, siis 
tuleks temaga nõu pidada ka direktori ametiaja pikendamise suhtes. Oma sõltumatuse 
säilitamiseks peaks haldusnõukogul olema õigus direktori ametiaega pikendada ilma 
komisjoni ettepanekut ootamata.
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 14 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Direktor võtab vastu artiklites 5, 6, 7, ja
8 osutatud arvamused, soovitused ja 
otsused, mis vajavad reguleerivate asutuste 
nõukogu nõusolekut.

3. Direktor võtab vastu artiklites 5, 6, 7, 8, 
8 a, 8 b ja 8 c osutatud arvamused, 
soovitused ja otsused pärast reguleerivate 
asutuste nõukogult põhjendatud arvamuse 
saamist.

Or. en

Selgitus

Vt selgitust muudatusettepaneku artikli 12 lõike 1 kohta.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 15 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Apellatsiooninõukogu liikmed määrab 
komisjoni ettepanekul ametisse 
haldusnõukogu pärast konkursil osalemise 
teatamist ja pärast reguleerivate asutuste 
nõukoguga konsulteerimist.

2. Apellatsiooninõukogu liikmed määrab 
komisjoni ettepanekul ametisse 
haldusnõukogu pärast konkursil osalemise 
teatamist ja pärast reguleerivate asutuste 
nõukoguga konsulteerimist. Enne ametisse 
määramist teevad haldusnõukogu valitud 
kandidaadid avalduse Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ees ja 
vastavad selle liikmete küsimustele.

Or. en

Selgitus

On oluline, et apellatsiooninõukogu liikmete määramise üle oleks demokraatlik kontroll 
vähemalt Euroopa Parlamendi ees kuulamise näol.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 18 lõike 1 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liikmesriikide või nende reguleerivate 
asutuste vabatahtlik sissemakse;

(c) ELi tasandi koostöösse panustatavad 
regulatiivsete asutuste vahendid;  

Or. en

Selgitus

Ameti täieliku autonoomia ja sõltumatuse tagamiseks peaks ametile olema tagatud 
autonoomne eelarve. Järelikult tuleb vältida seda, et liikmesriigid annaksid oma panuse 
erineval moel ja vabatahtlikkuse alusel.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 19 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 8 lõike 1 kohast vabastusotsust 
taotledes peab ametile maksma teenustasu.

1. Artikli 8 lõike 1 kohast vabastusotsust 
või Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustikku või Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustikku 
puudutavaid spetsiifilisi või erinõuandeid, 
soovitusi, otsuseid või 
järelevalvetoiminguid taotledes peab 
ametile maksma teenustasu. 

Or. en

Selgitus

Selleks et suurendada ameti finantsautonoomiat ning arvestades ELi vähendatud eelarve 
probleemi.
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 20 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktor koostab igal aastal hiljemalt 15. 
veebruariks esialgse eelarveprojekti, mis 
sisaldab tegevuskulusid ja eeloleva 
rahandusaasta tööplaani, ning edastab 
esialgse eelnõu haldusnõukogule koos 
esialgse ametikohtade loeteluga. Igal aastal 
esitab haldusnõukogu direktori koostatud 
projekti alusel ameti järgmise 
majandusaasta tulude ja kulude 
kalkulatsiooni. Selle kalkulatsiooni, mis 
sisaldab ka ametikohtade loetelu projekti, 
edastab haldusnõukogu komisjonile 
hiljemalt 31. märtsiks. Enne kalkulatsiooni 
vastuvõtmist esitatakse direktori koostatud 
projekt reguleerivate asutuste nõukogule, 
kes võib projekti kohta arvamuse esitada.

1. Direktor koostab igal aastal hiljemalt 15. 
veebruariks esialgse eelarveprojekti, mis 
sisaldab tegevuskulusid ja eeloleva 
rahandusaasta tööplaani, ning edastab 
esialgse eelnõu haldusnõukogule koos 
esialgse ametikohtade loeteluga. Igal aastal 
esitab haldusnõukogu direktori koostatud 
projekti alusel ameti järgmise 
majandusaasta tulude ja kulude 
kalkulatsiooni. Selle kalkulatsiooni, mis 
sisaldab ka ametikohtade loetelu projekti, 
edastab haldusnõukogu komisjonile 
hiljemalt 31. märtsiks. Enne kalkulatsiooni 
vastuvõtmist esitatakse direktori koostatud 
projekt reguleerivate asutuste nõukogule, 
kes võib projekti kohta põhjendatud
arvamuse esitada.

Or. en

Selgitus

Direktoril on keskne reguleeriv roll. Eespool öeldut arvesse võttes ning selleks, et tagada 
direktori regulatiivne sõltumatus, peaks direktor olema esimene, kes saab reguleerivate 
asutuste nõukogult põhjendatud arvamuse.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Käesoleva määrusega seotud arutelude käigus veendus raportöör järjest enam vajaduses 
minna kaugemale komisjoni ettepanekust energiasektorit reguleerivate asutuste koostööameti 
loomise kohta ning luua amet, millel oleks rohkem sõltumatust ja otsuste tegemise volitusi. 

Raportöör on arvamusel, et kui ameti eesmärk on tõhusalt panustada integreeritud ja 
konkurentsvõimelise Euroopa Liidu energiaturu arendamisse, siis on tal vaja laialdasemaid 
komisjonist sõltumatuid volitusi, et lahendada piiriüleseid olukordi ja tagada tulemuslik 
koostöö põhivõrguettevõtjate ja energeetikasektorit reguleerivate riiklike asutuste vahel.

Seetõttu soovitatakse käesolevas raporti projektis esitatud muudatusettepanekutes anda 
ametile olulisi uusi otsuste tegemise volitusi – eeskätt tehniliste eeskirjade koostamise ja 
ENTSOde investeerimiskavade osas – ning suuremat regulatiivset ja finantssõltumatust.

Kuid suuremate volituste ja sõltumatusega peaks kaasnema ka suurem aruandluskohustus –
parlamendi ja peamiste sidusrühmade ees. Seetõttu teeb raportöör ameti uute volituste 
tasakaalustamiseks ettepaneku oluliselt suurendada ameti konsulteerimiskohustust, tema 
läbipaistvust ja aruandekohustust parlamendi ees.

Tuleks kogu aeg silmas pidada, et kolmandat energiapaketti tuleb käsitleda kui paketti, milles 
amet on peamine valdkondadevaheline element. Roll, volitused ja kohustused, mille 
parlament käesoleva määrusega ameti jaoks vastu võtab, peavad olema kooskõlas teiste 
paketis sisalduvate direktiivide ja määruste eelnõudega – eriti kui need on seotud ENTSOde 
volituste ja kohustustega.

Õigusküsimused: institutsiooniline tasakaal ja ameti volitused

Euroopa Parlament mõistab institutsioonilise tasakaalu põhimõtte tähtsust, mille kaitsmise 
kohustus on asutamiselepinguga pandud Euroopa Komisjonile. 

Käesoleva raporti projekti koostamisel oli raportöör teadlik peamistest õiguspõhimõtetest, mis 
sätestati Euroopa Kohtu pretsedendiõiguses 1958. aasta Meroni otsusega (ja teiste 
kohtuasjadega): 

 delegeeriv asutus ei tohi anda teisele organile üle volitusi, mis on erinevad nendest 
volitustest, mis on tal endal vastavalt asutamislepingule ning mis ei ole seotud samade 
ülesannetega;  ning

 ei ole võimalik delegeerida suure diskretsiooniga volitusi paljude eri eesmärkide ja 
ülesannete vahel, veeretades nii ära vastutuse ja vältides poliitilist kontrolli.

Sellest lähtudes on olemasolevatele Euroopa asutustele usaldatud peamiselt teabe- ja 
koordineerimisülesandeid, millega kaasneb õigus kasutada otsuste tegemise volitusi (millel on 
siduv mõju kolmandatele isikutele) ainult üksikjuhtudel.
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Kuid igal asutusel on oma institutsiooniline keskkond ning asutuse võimupiirkond tuleks välja 
töötada eelkõige lähtudes vajadustest konkreetses sektoris, milles asutus toimima hakkab. Uue 
ameti loomisel energeetikasektoris peaksime me arvestame just seda lähenemisviisi.

Raportöör on üldiselt seisukohal, et tema muudatusettepanekud ei mõjuta kesksete Meroni 
põhimõtete olemust.

Mõte, et amet saab käesolevas raportis esitatud muudatusettepanekute alusel suure 
diskretsiooni, on küsitav. Olukord on täiesti erinev Meroni asjas käsitletud olukorrast, kus 
volitatud asutus pidi kaaluma "kaheksa erinevat eesmärgi" tähtsust. Amet langetab otsuseid, 
milleks on vaja anda väga tehnilisi hinnanguid; amet ei kasuta sellist diskretsiooni, milleks on 
vaja teha valikuid avalikkuse paljude erinevate ja vastuoluliste huvide vahel.

Tegelikult ei hõlma ametile muudetud artikliga 4 antud ülesanded üldisi regulatiivseid volitusi 
ega üldist hinnanguvabadust, mida võiks võrdsustada „energiapoliitika” väljatöötamisega 
(isegi mitte osaliselt). Esitatud muudatusettepanekutes on võimalus võtta vastu siduvaid 
otsuseid piiratud üksikotsuste või eeskirjadega, mis käsitlevad kitsalt tehnilisi küsimusi ja on 
vajalikud selleks, et tagada energia siseturu tõhus ja turvaline toimimine.

Artikli 6 lõike 3 muudatusettepanekud selgitavad seda lähenemisviisi: ametile antakse 
volitused kiita heaks ainult (ENTSO koostatud) eeskirju, mis on seotud võrgu tehnilise 
toimimisega. Teisest küljest annab amet nende eeskirjade suhtes, mis on peamiselt seotud 
konkurentsi ja turueeskirjadega, komisjonile ainult nõu. Kuna ameti jaoks on puhtalt 
tehniliste eeskirjade vastuvõtmine asjakohane ja puhtalt tehniline ülesanne, siis võtab 
komisjon õigustatult üle ülesanded seoses turueeskirjadega, kuna need on seotud 
konkurentsipoliitikaga.

Meroni asjas kehtestatud põhimõtteid tuleb seetõttu vaadelda kontekstis, mitte aga kohaldada 
lihtsustatult ja liiga konservatiivselt. Energiasektorit reguleerivate asutuste koostööameti 
puhul (mille õiguslik alus on sätestatud EÜ asutamislepingu artiklis 95) on vaja Meroni 
põhimõtted hoolikalt ümber hinnata.

Ameti juhtimine ja ülesehitus

Ameti ülesehituse ja toimimise kohta esitatud muudatusettepanekud on koostatud selleks, et 
tagada tõhusaim tasakaal vajaliku regulatiivse sõltumatuse ja nõuetekohase poliitilise kontrolli 
vahel. Raportöör lähtub põhimõttest, et ameti sõltumatus on ülimalt tähtis mitte ainult ameti 
tulemuslikkuse, vaid ka usaldusväärsuse mõttes.

Sellest lähtuvalt esitab raportöör oma muudatusettepanekutes järgmised olulised muudatused:

 Regulatiivsete asutuste nõukogu ja parlamendi suurem roll ameti direktori ametisse 
nimetamises. Direktori nimetab ikka ametisse haldusnõukogu, kuid vähemalt kahest 
kandidaadist koosneva nimekirja alusel, mille on esitanud regulatiivsete asutuste nõukogu, 
mitte aga komisjon.

 Tõhusam ja läbipaistvam haldusnõukogu. Koosseisu optimeeritakse tunduvalt ning 
selles on kokku viis liiget, kellest komisjon ja nõukogu nimetavad kumbki kaks; kuid 
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selles on ka Euroopa Parlamendi nimetatud esindaja, et tagada õiguslooja seisukohtade 
kajastamine. Liikmed peavad tegutsema sõltumatult ning tegema oma sõltumatust 
ohustada võivate kohustuste ja huvide kohta avalduse.

 Kiire otsuste tegemise tagamiseks ameti poolt kehtestatakse otsuste tegemiseks 
tähtaeg. Amet peab tegema otsused määratud tähtaja jooksul - soovitatakse kolme kuud.
Kui amet ei ole selle tähtaja jooksul otsust langetanud, läheb otsuse tegemise õigus üle 
komisjonile. Sellega välditakse institutsionaalset tegevusetust ja ebakindlust turul. Samuti 
annab see komisjonile sobiva järelevalve- ja kontrollimehhanismi.

 Ameti suurem finantssõltumatus. Ametile antakse suuremad volitused teenida raha turul 
(osutatud teenuste / tehtud otsuste eest) ja riiklikelt reguleerivatelt asutustelt.

Kokkuvõttes tugevdavad need ettepanekud ameti regulatiivset sõltumatust, tagades samal ajal 
tõhusa poliitilise vastutuse. Eelkõige suureneb ameti aruandekohustus parlamendi ees.

Konsulteerimine, järelevalve ja aruandlus

Ametile siduvate volituste andmiseks (sammuga, mis tugevdab tema vastavust Meroni 
põhimõtetele) oleks kõige õigem luua asjakohane õigusraamistik, mis tagab konsulteerimise 
kõigi mõjutatud pooltega;  annab ametile selgelt määratletud läbipaistvuse kohustuse; ning 
eelkõige suurendab ameti aruandekohustust (teabe esitamise ja aruandluse kaudu) Euroopa 
Parlamendi ees.

Sellel eesmärgil toovad uued kavandatavad artiklid 8 b (uus) ja 8 c (uus) kavandatavasse 
määrusesse sisse energiasektorit reguleerivate asutuste koostööametit puudutavad täpsed 
nõuded:

 konsulteerida kõigi asjaomaste pooltega määruse alusel võetavate meetmete osas;
 tagada ameti sise-eeskirjades sätestatud korra abil suur läbipaistvus ning lihtne teabe 

kättesaadavus; ning
 teostada järelevalvet gaasi- ja elektrituru arengute üle – eelkõige tarbijaid 

puudutavates küsimustes – ning esitada parlamendile ja komisjonile igal aastal 
aruanne, milles on vajadusel esitatud ettepanekud meetmete võtmiseks, et parandada 
turgude avamist.

Kokkuvõte

Kolmanda energiapaketi eesmärk on suunata energiaturgu, mis veel kümme aastat tagasi 
põhines monopolisüsteemil, vabastamise etapist järkjärgult tõelise ja jätkusuutliku 
konkurentsi suunas.

Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks tuleks regulatiivsete protsesside ja turusuundumuste 
vahelisi suhteid juhtida lähenemisviisi abil, mis:
 on mõeldud tuleviku turuolukorra jaoks (s.t tulevikku suunatud lähenemisviis), kus 

turutingimused on palju konkurentsitihedamad ja mitmekesisemad; ning
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 keskendub konkurentsiõiguse rakendamisele, et vähendada nii palju kui võimalik eelnevat 
reguleerimist, mida kohaldatakse üksikjuhtumi põhiselt.

Euroopa tasandil saab kõnealuste eesmärkide saavutamist taotleda konkurentsiraamistiku ja 
eelneva reguleerimise eeskirjade ühtlustamisega. See tähendab, et energeetikasektori 
reguleerimist järjest vähendatakse, kuni ainsad kehtivad eeskirjad on konkurentsieeskirjad. 
Seejuures tuleb tähelepanu juhtida asjaolule, et kui tõhusat konkurentsikeskkonda ei 
saavutata, etendab sektoripõhine reguleerimine endiselt olulist rolli.

Energeetikasektori saab allutada peamiselt konkurentsieeskirjadel põhinevale süsteemile 
niipea, kui on kokku lepitud, et kõnealune sektor ei ole enam loomulik monopol, vaid on 
muutunud „normaalseks” sektoriks.

Seetõttu on Euroopa energiaturu tuleviku ja selle arengu seisukohalt pärast kolmanda 
energiapaketi rakendamist vaja, et energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet 
etendaks olulist rolli. Seepärast tuleb ameti volitusi ja sõltumatust edendada kaugemale ja 
edasi komisjoni pakutud tasemest.
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