
 

 

 
Osalemiskutse (tähtajatu) 

 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametisse (ACER) lähetatavatele 

riiklikele ekspertidele 
 

VIIDE: ACER/SNE/2017/OC 
 

 

1. AMET 

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (edaspidi „amet“) on Euroopa Liidu 
(edaspidi „EL“) asutus, mis loodi määruse (EÜ) nr 713/2009 alusel ja mis alustas tegevust 
2011. aastal. Koostööametil on keskne roll Euroopa Liidu elektrienergia ja maagaasi turgude 
liberaliseerimisel. 

Ameti eesmärk on aidata riiklikel reguleerivatel asutustel täita liidu tasandil 
reguleerimisülesandeid, mida nad liikmesriigi tasandil täidavad, ning vajaduse korral 
kooskõlastada nende tegevust. 

Selle eesmärgi täitmiseks teeb amet järgmist: 

a) täiendab ja kooskõlastab riiklike reguleerivate asutuste tööd; 

b) osaleb Euroopa võrgueeskirjade väljatöötamisel; 

c) võtab teatud tingimustel vastu siduvaid üksikotsuseid piiriülese taristu juurdepääsu ja 
talitluskindluse tingimuste kohta, ühishuviprojektide kulude riikidevahelise jaotamise 
kohta ning võrgueeskirjade rakendamise tingimuste või meetodite kohta; 

d) annab Euroopa institutsioonidele nõu elektrienergia ja maagaasiga seotud küsimustes; 

e) kontrollib elektrienergia ja maagaasi siseturgude toimimist ning koostab kontrollitulemuste 
kohta aruandeid; 

f) jälgib energia hulgimüügitoodetega kauplemist, et avastada ja tõkestada turu 
kuritarvitamist ning tagada Euroopa Liidu energia hulgimüügiturgude terviklikkus ja 
läbipaistvus. 

Ameti tegevuses keskendutakse peamiselt järgmisele: 

 Euroopa turgude integreerimise toetamine – sel eesmärgil töötatakse peamiselt välja 
ühiseid võrgu- ja turueeskirju ning kooskõlastatakse piirkondlikke algatusi, st konkreetseid 
meetmeid, mida turuosalised võtavad turgude laiema integratsiooni nimel;  

 Euroopa Liidu institutsioonide nõustamine üleeuroopaliste energiataristute teemal – amet 
avaldab arvamusi võrkude kümne aasta arengukavade kohta, et tagada nende vastavus 
Euroopa Liidu tasandi prioriteetidele, ja ühist huvi pakkuvate projektide esialgsete 
nimekirjade teemal;  

 energiaturu järelevalve – ameti üldmissioon hõlmab turujärelevalvet liidu tasandil ning 
alates 2011. aasta lõpust täidab amet energia hulgimüügi järelevalve eriülesannet.  

 



 

 

Praegu töötab ametis üle 80 inimese ning 2017. aastaks heakskiidetud eelarve on 13,3 miljonit 
eurot. Amet koosneb viiest osakonnast (elektriturgude osakond, gaasiturgude osakond, 
turujärelevalve ja -tegevuse osakond, turu usaldusväärsuse ja läbipaistvuse osakond, 
haldusosakond) ning direktori büroost. Organisatsiooniskeem on avaldatud siin: 

http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Organisation/Pages/ACER-departments.aspx. 

Ameti peakorter asub Sloveenias Ljubljanas. 

 

2. TÖÖVÕIMALUS 

Amet pakub tööd kogenud ja hea motivatsiooniga lähetatud riiklikele ekspertidele, kes 
hakkavad tööle koos ameti töötajatega. 

Ametisse lähetuste suhtes kohaldatakse ACERi 3. märtsi 2011. aasta otsust AB nr 02/2011, 
millega sätestatakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametisse riiklike 
ekspertide lähetamise eeskirjad. Nimetatud otsus on esitatud ameti veebisaidil. 

Lähetatav riiklik ekspert jääb oma tööandja teenistusse. Lähetamist ei peeta töötamisega 
võrdväärseks ning samuti ei too see kaasa töökohta ametis. 

Ametisse lähetatud riiklike ekspertide vabade ametikohtade puhul kohaldatakse I lisas esitatud 
profiile.  

 

3. KVALIFIKATSIOON 
 
A. Kõlblikkuskriteeriumid 
  
Kandidaat peab vastama järgmisele põhikriteeriumile: 

1. ta peab töötama riiklikus, piirkondlikus või kohalikus ametiasutuses1 või 
valitsustevahelises organisatsioonis.2 

2. Kandidaadil on haridustase, mis vastab vähemalt kolmeaastasele lõpetatud ja diplomiga 
tõendatud kõrgharidusele.  

3. Kandidaadil on väljakuulutatud profiilide puhul vähemalt kolme aasta jooksul omandatud 
asjakohased kutsekogemused.  

4. Kandidaat on enne lähetust oma tööandja juures alaliselt või lepingu alusel töötanud 
vähemalt 12 kuud; lähetatud riiklik ekspert jääb kogu lähetuse ajaks nimetatud tööandja 
teenistusse. 

 

                                                 
1 Ametiasutuse all mõistetakse kõiki kesk-, föderaal- ja piirkondliku tasandi riiklikke haldusasutusi, hõlmates ministeeriumid, 
valitsuse ja parlamendi teenistused, kohtud, keskpangad ja kohalike asutuste haldusteenistused ning samuti liikmesriigi ja 
nimetatud ametiasutuste detsentraliseeritud haldusüksused. Samal eesmärgil hõlmab ametiasutuse mõiste ka direktiivi 
2009/72/EÜ artiklis 35 ja direktiivi 2009/73/EÜ artiklis 39 osutatud reguleerivaid asutusi. 
2 3. märtsi 2011. aasta otsuse AB nr 02/2011 artikli 2 lõike 3 kohaselt võib ACERi direktor igal üksikjuhul eraldi lubada mõne 
muu tööandja (kui liikmesriigi haldusasutus või valitsusväline organisatsioon) riikliku eksperdi lähetamist. 



 

 

B. Valikukriteeriumid 

5. Iga eri profiili puhul välja kuulutatud kvalifikatsioon ja töökogemus; 

6. suurepärane kirjaliku ja suulise suhtluse oskus; 

7. meeskonnas töötamise suutlikkus ja hea stressitaluvus. 
 
C. Keelteoskus 
  
Lähetatud riiklikud eksperdid peavad tõendama inglise keele väga head oskust (eelistatult tase 
C2 3) ja mõne muu ELi ametliku keele rahuldavat oskust (tase B2)4 oma kohustuste täitmiseks 
vajalikus ulatuses. 
 

4. VALIKUMENETLUS 

Huvitatud kandidaadid võivad esitada avalduse I lisas välja kuulutatud mis tahes profiili 
kohta. Laekunud avaldusi hinnatakse regulaarselt. 

Lähetatud riikliku eksperdi ametikohta võidakse pakkuda vastavalt ameti vajadustele ja 
rahaliste vahendite olemasolule – lähetus jõustub pärast ACERi direktori ja lähetatud riikliku 
eksperdi tööandja vahelist kirjavahetust.  

 

5. VÕRDSED VÕIMALUSED 

Amet rakendab võrdsete võimaluste poliitikat ning võtab vastu ja menetleb avaldusi kõigilt, 
olenemata kandidaadi soost, rassist, nahavärvist, etnilisest või sotsiaalsest päritolust, 
geneetilistest omadustest, keelest, usutunnistusest või maailmavaatest, poliitilistest 
veendumustest või muudest arvamustest, rahvusvähemusse kuulumisest, varalisest seisundist, 
sünnipärast, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest. 

 

6. LÄHETUSE TINGIMUSED 

Lähetatud riiklikud eksperdid jäävad oma tööandja teenistusse ja seetõttu maksab lähetuse ajal 
nende töötasu jätkuvalt tööandja. Lähetatud riiklikel ekspertidel on kogu lähetuse aja jooksul 
õigus saada päevaraha ja igakuist toimetulekutoetust olenevalt nende päritolukoha ja 
lähetuskoha vahelisest kaugusest, nagu on sätestatud ACERi 3. märtsi 2011. aasta otsuse AB 
nr 02/2011 III peatükis. 
 

                                                 
3 Vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendile, mis on esitatud veebiaadressil 
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/? 
4 ELi ametlikud keeled on järgmised: bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, 
leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja 
ungari keel.   



 

 

7. ANDMEKAITSE 

Lähetatud riiklike ekspertide avaldusi ei tagastata kandideerijatele ning need jäävad ameti 
arhiivi.  

Kandidaadi esitatud andmeid töödeldakse avaldus(t)e haldamiseks, et teha (eel)valik 
kandidaadi võimalikuks töölevõtmiseks. Isikuandmeid töötlevad ja neile pääsevad juurde 
ameti volitatud töötajad. Mõnel juhul võib ametit kandidaatide valimisel abistada välisekspert, 
kellelt nõutakse samade andmekaitsepõhimõtete järgimist. 

Amet järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrust 
(EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu 
institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist ning millega 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ. 

Ameti tegevuse üle teeb järelevalvet Euroopa Andmekaitseinspektor 
(http://www.edps.europa.eu). Taotlejad võivad täiendavate küsimuste korral pöörduda 
andmekaitseametniku poole aadressil DPO@acer.europa.eu. Kandidaatidel soovitatakse 
tutvuda ameti veebilehel oleva isikuandmete kaitse eeskirjaga, milles selgitatakse, kuidas amet 
töötleb kandidaadi valimisel ja töölevõtmisel isikuandmeid. 
 

8. AVALDUSE ESITAMINE 

Et avaldus oleks kehtiv, peavad kandideerijad esitama järgmised dokumendid: 

 ingliskeelne üksikasjalik elulookirjeldus Euroopa CV vormingus;  

 ingliskeelne motivatsioonikiri (maksimaalselt üks lehekülg), milles selgitatakse, millistel 
ametikohtadel teadmised ja kutsekogemused omandati;  

 korrakohaselt täidetud taotleja kinnitus, mis sisaldab lähetava haldusasutuse toetuse kinnitust. 

Avaldus tuleb koostada inglise keeles ja saata e-posti aadressil selection-sne@acer.europa.eu, 
märkides e-kirja teemareale käesoleva osalemiskutse viite. 

Valikumenetluse lihtsustamiseks toimub kogu käesoleva vaba ametikoha teatega seotud 
teabevahetus kandidaatidega inglise keeles. 

See osalemiskutse on tähtajatu, avalduste esitamise tähtpäeva ei ole. 

Kui mis tahes menetlusetapis tuvastatakse, et kandideerija on esitanud valeteavet, ta 
diskvalifitseeritakse. 
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I lisa – ACER/SNE/2017/OC 

 

PROFIIL A – REMITi määruse kohased põhimõtted, tehingud ja põhiandmete esitamine 
 

(a) Energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse määruse (REMITi määrus) kohaseid 

poliitikaküsimusi ja/või energiatoodete hulgimüügi ning ameti REMITi määruse kohase infosüsteemi 

põhiandmete aruandlust käsitlevate Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (ACER) 

suuniste koostamisele kaasaaitamine;  

 

(b) Euroopa Komisjonile esitatavate REMITi määruse kohaseid delegeeritud õigusakte ja rakendusakte 

käsitlevate soovituste koostamisse ja hindamisse oma panuse andmine; riiklikele reguleerivatele 

asutustele esitatavate REMITi määruse kohaldamise suuniste koostamisel ja hindamisel abistamine 

REMITi määruse artikli 16 lõike 1 kohaselt; Euroopa Komisjonile esitatavate aastaaruannete koostamine 

REMITi määruse artikli 7 lõike 3 kohaselt ja selle määrusega seonduvatesse muudesse õigus- ja/või 

poliitikaküsimustesse panustamine; 

  

(c) suhtlus ja teabevahetus riiklike reguleerivate asutuste ja järgmiste sidusrühmadega: registreeritud 

aruandlusmehhanismid, reguleeritud turud, energiaturul osalejate liit, ENTO-G, ENTSO-E, GIE ja muud 

aruandvad pooled;  

 

(d) vastutus osakonna juhataja ja/või direktori määratud muude samalaadsete ülesannete täitmise eest ja neile 

kaasaaitamine. 

 

SOOVITAV KVALIFIKATSIOON: 

 

(a) Majandusteaduse, inseneriteaduse või muu samalaadse eriala kõrgharidus 

 

 

PROFIIL B – andmeanalüüs 
 

(a) Ameti andmeanalüüsi meetodite arendamine; 

 

(b) andmete kvaliteedi analüüsi meetodite kavandamine ja väljaarendamine; 

 

(c) tavapärast analüüsi- ja statistikatarkvara kasutades analüütiliste rakenduste kodeerimine ja arendamine 

(Excel, R, programmeerimiskeel Alice); 

 

(d) eespool nimetatud tegevusega seonduvate dokumentide koostamine järelevalve all; 

 

(e) vastutus osakonna juhataja ja/või direktori määratud muude samalaadsete ülesannete täitmise eest ja neile 

kaasaaitamine. 

 

SOOVITAV KVALIFIKATSIOON: 

 

(a) Majandusteaduse, inseneriteaduse või muu samalaadse eriala kõrgharidus; 

 

(b) suurepärane analüüsioskus ning andmete haldamise ja analüüsimise märkimisväärne kogemus. 
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PROFIIL C – gaasivõrgueeskirjad  

(a) Töötaja osaleb tegevuses, mis on seotud võrgueeskirjade rakendamise järelevalvega (aruanded, 

põhjendatud arvamused, propageerimis- ja toetustegevus); 

(b) toetab võrgueeskirjade rühma muus aruandlustegevuses (nt tingimusliku võimsuse aruanne ja analüüs), 

etapiviisilise protsessi rakendamisel, riiklike tariifikonsultatsiooniprotsesside läbivaatamisel ning tariifide 

rakendamisel; 

(c) abistab gaasituru järelevalvetegevuses kooskõlas ameti kohustustega selles valdkonnas, sh 

võrgueeskirjade mõjunäitajate arvutamine, arendamine ja täiustamine; 

(d) koordineerib ja toetab ameti asjakohaseid rakkerühmi vastavalt rühmajuhi või gaasiosakonna juhi 

taotlusele; 

(e) toetab võrgueeskirjade rühma muudes vajalikes ülesannetes, nt rühma tegevuse kavandamisel; 

(f) vastutab või abistab osakonna juhataja ja/või direktori määratud muude samalaadsete ülesannete täitmisel. 

SOOVITAV KVALIFIKATSIOON: 

(a) Kõrgharidus majandus-, tehnikavaldkonnas või muul sarnasel erialal; 

(b) enne lähetust vähemalt 3-aastane töökogemus riiklikus energiavaldkonda reguleerivas asutuses; 

(c) vähemalt 5-aastane erialane töökogemus. 

 

PROFIIL D – elektrienergia  

(a) Töötaja osaleb ameti tegevuses, mis on seotud tingimuste või metoodikate vastuvõtmisega järgmiste 

õigusaktide alusel: 

 komisjoni 2. augusti 2017. aasta määrus (EL) 2017/1485, millega kehtestatakse elektri 

ülekandesüsteemi käidueeskiri; 

 komisjoni 24. juuli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1222, millega kehtestatakse võimsuse jaotamise ja 

ülekoormuse juhtimise suunised; 

 komisjoni 23. novembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2195, millega kehtestatakse elektrisüsteemi 

tasakaalustamise eeskiri; 

(b) osaleb ameti tegevuses seoses võrgueeskirjade rakendamise järelevalvega; 

(c) osaleb ameti tegevuses, mis on seotud piirkondlike talitluskeskuste loomise ja nende töö kontrollimise ja 

analüüsiga, nagu on kirjeldatud määruse ... [vastavalt teatises COM(2016) 861/2 esitatud ettepanekule 

uuesti sõnastatud määrus (EÜ) nr 714/2009] artiklis 43 ja määruse ... [vastavalt teatises COM(2016) 863/2 

esitatud ettepanekule uuesti sõnastatud määrus (EÜ) nr 713/2009] artiklis 8; 

(d) osaleb raamsuuniste, võrgueeskirjade ja suuniste väljatöötamisel valdkondades m–p, mis on loetletud 

määruse ... [vastavalt teatises COM(2016) 861/2 esitatud ettepanekule uuesti sõnastatud määrus (EÜ) 

nr 714/2009] artiklis 55. Need valdkonnad hõlmavad järgmist: sagedusega mitteseotud tugiteenuste (sh 

statsionaarse seisundi pingejuhtimine, inerts, kiire reaktiivvoolusisestus, isekäivitusvõime) 

mittediskrimineeriva ja läbipaistva osutamise eeskirjad; tarbimiskaja, sh agregeerimise, energia 

salvestamise ja tarbimise piiramise eeskirjad; küberjulgeoleku eeskirjad ning piirkondlikke talitluskeskusi 

käsitlevad eeskirjad. 
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SOOVITAV KVALIFIKATSIOON: 

(a) Kõrgharidus majandus-, tehnikavaldkonnas või muul sarnasel erialal; 

(b) vähemalt 3-aastane erialane töökogemus seoses profiilis kirjeldatud ülesannetega. 

 

PROFIIL E – energia hulgimüügituru järelevalve  

(a) Töötaja osaleb ameti järelevalvemeetodite ja -vahendite arendamises; 

(b) osaleb järelevalvemudelite väljatöötamises ja rakendamises; 

(c) osaleb REMITi andmete läbivaatamises, et tuvastada kahtlast turukäitumist; 

(d) koostab eespool nimetatud tegevusega seotud dokumente;  

(e) vastutab või abistab osakonna juhataja ja/või direktori määratud muude samalaadsete ülesannete täitmisel. 

SOOVITAV KVALIFIKATSIOON: 

(a) Kõrgharidus majandus-, tehnikavaldkonnas, matemaatikas, füüsikas või informaatikas; 

(b) suurepärane analüüsioskus ja kogemus järelevalve tarkvaravahendite kasutamisel;  

(c) teadmised energia hulgimüügiturgudest ja -toodetest;  

(d) programmeerimine vähemalt ühe statistikatarkvarapaketi raames on eelis. 

 

PROFIIL F – Sharepointi haldur/arendaja  

(a) Töötaja pakub haldust ja tuge Sharepointi serveritaristu ja teenuse igapäevases haldamises;    

(b) hooldab ja ajakohastab Sharepointi servereid;  

(c) kavandab ja hooldab Sharepointi töövooge;  

(d) kavandab ja haldab vorme Sharepoint Designeri ja InfoPathi abil;  

(e) haldab ja hooldab Windowsi serveritaristut; 

(f) vastutab või abistab osakonna juhataja ja/või direktori määratud muude samalaadsete ülesannete täitmisel. 

SOOVITAV KVALIFIKATSIOON: 

(a) Kõrgharidus infosüsteemide ja tehnika valdkonnas või muul sarnasel erialal; 
suurepärased IKT-oskused – Windows Systems, Sharepointi server, võrgustikud, MS SQL. 



 

 

 
 

KINNITUS 

Mina, allakirjutanu, 

PEREKONNANIMI:  

EESNIMI (EESNIMED):  

SÜNNIAEG JA -KOHT:  

KODAKONDSUS:  

 

KINNITAN, ET 

  töötan riiklikus, piirkondlikus või kohalikus ametiasutuses või valitsustevahelises 

organisatsioonis1; 

  Mul on haridus, mis vastab vähemalt kolmeaastasele lõpetatud ja diplomiga tõendatud 

kõrgharidusele; 

  mul on vähemalt kolme aasta jooksul omandatud I lisas väljakuulutatud profiilide puhul 

asjakohased kutsekogemused (viide _______); 

  olen (enne lähetust) oma tööandja juures alaliselt või lepingu alusel töötanud vähemalt 

12 kuud; 

  minu tööandja toetab minu kandidatuuri (mu tööandja maksab lähetuse ajal jätkuvalt minu 

töötasu, säilitab kogu lähetuse ajaks mu haldusalase staatuse ja on jätkuvalt vastutav 

töökohaga seotud kõikide minu sotsiaalsete õiguste eest (eelkõige sotsiaalkindlustus ja 

pension). 

 

Koht:  Kuupä

ev: 

 Allkiri:  

 

                                                 

1 Ametiasutuse all mõistetakse kõiki kesk-, föderaal- ja piirkondliku tasandi riiklikke haldusasutusi, hõlmates 

ministeeriumid, valitsuse ja parlamendi teenistused, kohtud, keskpangad ja kohalike asutuste haldusteenistused ning 

samuti liikmesriigi ja nimetatud ametiasutuste detsentraliseeritud haldusüksused. Samal eesmärgil hõlmab 

ametiasutuse mõiste ka direktiivi 2009/72/EÜ artiklis 35 ja direktiivi 2009/73/EÜ artiklis 39 osutatud reguleerivaid 

asutusi. 


