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REGULAMENTUL (UE) 2019/...
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din …
de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare
din Domeniul Energiei (reformare)
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 194
alineatul (2),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,
având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară3,

1
2
3

JO C 288, 31.8.2017, p. 91.
JO C 342, 12.10.2017, p. 79.
Poziția Parlamentului European din 26 martie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și
Decizia Consiliului din ….
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întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului1, care a
instituit Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei
(ACER) a fost modificat în mod substanțial2. Întrucât se impun noi modificări, este
necesar, din motive de claritate, să se procedeze la reformarea regulamentului respectiv.

(2)

Instituirea ACER a îmbunătățit în mod evident coordonarea dintre autoritățile de
reglementare cu privire la aspecte transfrontaliere. De la instituirea sa, ACER a primit noi
atribuții importante legate de monitorizarea piețelor angro în temeiul Regulamentului (UE)
nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului3 și în domeniul infrastructurilor
energetice transfrontaliere, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului4, și, respectiv, al siguranței furnizării de gaze, în temeiul
Regulamentului (UE) 2017/1938 al Parlamentului European și al Consiliului5.

1

2
3

4

5

Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie
2009 de instituire a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul
Energiei (JO L 211, 14.8.2009, p. 1).
A se vedea anexa I.
Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din
25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (JO L 326,
8.12.2011, p. 1).
Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie
2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a
Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE)
nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009 (JO L 115, 25.4.2013, p. 39).
Regulamentul (UE) 2017/1938 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie
2017 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de abrogare a
Regulamentului (UE) nr. 994/2010 (JO L 280, 28.10.2017, p. 1).
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(3)

Se estimează că nevoia de coordonare a acțiunilor naționale de reglementare va crește în
continuare în următorii ani. Sistemul energetic al Uniunii traversează în prezent perioada
cu cele mai profunde modificări din ultimele decenii. Pentru o mai mare integrare a
piețelor și pentru tranziția către o producție mai variabilă a energiei electrice este nevoie de
eforturi sporite pentru coordonarea politicilor energetice naționale cu cele ale țărilor
învecinate și de eforturi sporite pentru valorificarea oportunităților de comercializare a
energiei electrice la nivel transfrontalier.

(4)

Experiența implementării regulilor pieței interne a arătat că acțiunile naționale
necoordonate pot genera probleme grave pe piață, cu precădere în zonele strâns
interconectate, în care deciziile statelor membre au adesea un impact real asupra vecinilor
lor. Pentru a obține efectele pozitive ale pieței interne a energiei electrice pentru bunăstarea
consumatorilor, siguranța alimentării și decarbonizare, statele membre, în special
autoritățile de reglementare independente ale acestora, sunt obligate să coopereze cu
privire la măsurile de reglementare cu efect transfrontalier.
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(5)

Intervențiile fragmentate ale statelor pe piețele energiei reprezintă un risc tot mai mare la
adresa funcționării corespunzătoare a piețelor transfrontaliere de energie electrică. ACER
ar trebui așadar să aibă un rol în elaborarea unei evaluări coordonate a adecvării resurselor
la nivel european, în strânsă cooperare cu Rețeaua europeană a operatorilor de transport și
de sistem de energie electrică (denumită în continuare „ENTSO pentru energie electrică”),
pentru a evita problemele legate de evaluările naționale fragmentate care urmează diferite
metode necoordonate și nu iau în calcul într-o măsură suficientă situația din țările vecine.
ACER ar trebui totodată să supravegheze parametrii tehnici dezvoltați de ENTSO pentru
energie electrică pentru o participare eficientă la capacitățile transfrontaliere și alte
caracteristici tehnice ale mecanismelor de asigurare a capacității.

(6)

În pofida progreselor semnificative înregistrate în ceea ce privește integrarea și
interconectarea pieței interne a energiei electrice, unele state membre sau regiuni rămân
izolate sau nu sunt suficient de interconectate, în special în ceea ce privește statele membre
insulare și statele membre situate la periferia Uniunii. În activitatea sa, ACER ar trebui să
țină seama în mod corespunzător de situația specifică a acestor state membre sau regiuni.

(7)

Siguranța alimentării cu energie electrică necesită o abordare coordonată pentru pregătirea
împotriva crizelor neprevăzute de alimentare. ACER ar trebui să coordoneze așadar
acțiunile naționale legate de pregătirea pentru riscuri, în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului1+.

1
+

Regulamentul (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului din ... (JO ...).
JO: a se introduce în text numărul regulamentului din documentul
PE-CONS 73/18-2016/0377 (COD) și în nota de subsol numărul, titlul, data și referința de
publicare în JO ale acestuia.
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(8)

Dată fiind interconectarea strânsă a rețelei electrice a Uniunii și necesitatea tot mai mare de
a coopera cu țările vecine pentru a menține stabilitatea rețelei și a integra volume mari de
energie din surse regenerabile, centrele de coordonare regionale vor juca un rol important
în coordonarea operatorilor de transport și de sistem. ACER ar trebui să garanteze
supravegherea reglementară a centrelor de coordonare regionale, acolo unde este necesar.

(9)

Întrucât o mare parte din noile capacități de producere a energiei electrice vor fi conectate
la nivel local, operatorii de distribuție urmează să joace un rol important în ceea ce privește
operarea sistemului de energie electrică al Uniunii într-un mod flexibil și eficient.

(10)

Statele membre ar trebui să coopereze strâns, eliminând obstacolele din calea schimburilor
transfrontaliere de energie electrică și gaze naturale în vederea realizării obiectivelor
politicii Uniunii în domeniul energiei. ACER a fost instituită pentru a umple vidul de
reglementare la nivelul Uniunii și pentru a contribui la funcționarea efectivă a piețelor
interne de energie electrică și gaze naturale. ACER permite autorităților de reglementare
să-și intensifice colaborarea la nivelul Uniunii și să participe, pe baze reciproce, la
exercitarea funcțiilor referitoare la Uniune.
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(11)

ACER ar trebui să se asigure că funcțiile de reglementare exercitate de către autoritățile de
reglementare în conformitate cu Directiva (UE) 2019/... a Parlamentului European și a
Consiliului1+ și cu Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului2 sunt
coordonate adecvat și, dacă este necesar, completate la nivelul Uniunii. În acest scop, este
necesar să se garanteze independența ACER față de producătorii de energie electrică și de
gaze, față de operatorii de transport și de sistem și operatorii de distribuție, publici sau
privați, și față de consumatori, precum și să se asigure conformitatea activității sale cu
dreptul Uniunii, capacitățile sale tehnice și de reglementare, precum și supunerea față de
controlul democratic, inclusiv răspunderea față de Parlamentul European, transparența și
eficiența.

(12)

ACER ar trebui să monitorizeze cooperarea regională dintre operatorii de transport și de
sistem din domeniul energiei electrice și al gazelor, precum și ducerea la îndeplinire a
sarcinilor ENTSO pentru energie electrică și ale Rețelei europene a operatorilor de
transport și de sistem de gaze naturale (denumită în continuare „ENTSO pentru gaze”).
ACER ar trebui să monitorizeze totodată îndeplinirea atribuțiilor altor entități cu funcții
reglementate având o dimensiune la nivelul Uniunii, cum ar fi bursele de energie.
Implicarea ACER este esențială, în vederea garantării eficienței și a transparenței
cooperării dintre operatorii de transport și de sistem și a funcționării altor entități care au
funcții la nivelul Uniunii, în beneficiul pieței interne a energiei electrice și a gazelor
naturale.

1
+

2

Directiva (UE) 2019/... a Parlamentului European și al Consiliului din ... (JO ...).
JO: a se introduce în text numărul directivei din documentul 2016/0380(COD) PE-CONS 10/19 și în nota de subsol numărul, titlul, data și referința de publicare în JO ale
acestei directive.
Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind
normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a
Directivei 2003/55/CE (JO L 211, 14.8.2009, p. 94).
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(13)

Autoritățile de reglementare ar trebui să se coordoneze atunci când își îndeplinesc
atribuțiile, pentru a asigura faptul că ENTSO pentru energie electrică, Entitatea europeană
pentru operatorii de distribuție (denumită în continuare „entitatea OSD UE”) și centrele de
coordonare regionale respectă obligațiile care le revin în temeiul cadrului de reglementare
al pieței interne a energiei, precum și deciziile ACER. Având în vedere extinderea
responsabilităților operaționale ale ENTSO pentru energie electrică, ale entității OSD UE
și ale centrelor de coordonare regionale, este necesar să se consolideze supravegherea
acestor entități care operează la nivel regional sau la nivelul Uniunii. Procedura stabilită în
cadrul prezentului regulament asigură faptul că ACER acordă sprijin autorităților de
reglementare în îndeplinirea acestor funcții, astfel cum se menționează în Directiva
(UE) 2019/....

(14)

Pentru a se asigura că ACER deține informațiile de care are nevoie pentru a-și îndeplini
atribuțiile, ACER ar trebui să poată solicita și primi astfel de informații din partea
autorităților de reglementare, a ENTSO pentru energie electrică, a ENTSO pentru gaze, a
centrelor de coordonare regionale, a entității OSD UE, a operatorilor de transport și de
sistem și a operatorilor pieței de energie electrică desemnați.



JO: a se introduce în text numărul directivei din documentul
PE-CONS 10/19-2016/0380 (COD).
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(15)

ACER ar trebui să monitorizeze, în cooperare cu Comisia, statele membre și autoritățile
naționale competente, piețele interne de energie electrică și gaze naturale și să informeze,
după caz, Parlamentul European, Comisia și autoritățile naționale cu privire la constatările
sale. Atribuțiile de monitorizare ale ACER nu ar trebui să stânjenească sau se suprapună
peste monitorizarea asigurată de Comisie sau de autoritățile naționale, îndeosebi
autoritățile naționale din domeniul concurenței.

(16)

ACER prevede un cadru integrat care permite participarea și cooperarea autorităților de
reglementare. Acest cadru facilitează aplicarea uniformă a legislației privind piața internă
de energie electrică și cea a gazelor naturale în întreaga Uniune. În ceea ce privește
situațiile care privesc mai mult de un stat membru, ACER deține competența de a adopta
decizii individuale. Această competență ar trebui, în condiții clar definite, să vizeze aspecte
tehnice și de reglementare care necesită o coordonare la nivel regional, în special cele
legate de implementarea codurilor de rețea și a orientărilor, de cooperarea în cadrul
centrelor de coordonare regionale, de deciziile de reglementare necesare pentru
monitorizarea eficientă a integrității și a transparenței pieței angro de energie, de deciziile
privind infrastructura pentru energia electrică și gazele naturale care conectează sau ar
putea conecta cel puțin două state membre și, în ultimă instanță, scutirile sau derogările de
la normele pieței interne pentru noile capacități de interconexiune pentru energie electrică
și pentru noile infrastructuri pentru gaze situate în cel puțin două state membre.

(17)

Revizuirile codurilor de rețea și ale orientărilor includ modificările care sunt necesare
pentru a ține seama de evoluția pieței, fără a modifica în mod substanțial codurile de rețea
și orientările respective sau a creare noi competențe ale ACER.
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(18)

ACER are un rol important în elaborarea de orientări-cadru care nu au caracter obligatoriu
prin natura lor. Codurile de rețea ar trebui să fie în concordanță cu aceste orientări-cadru.
De asemenea, se consideră oportun pentru ACER și consecvent cu scopul său ca aceasta să
aibă un rol în revizuirea și modificarea proiectelor de coduri de rețea pentru a se asigura
concordanța acestora cu orientările-cadru și nivelul necesar de armonizare, înainte ca
acestea să fie înaintate Comisiei spre adoptare de către ACER.

(19)

Odată cu adoptarea unui set de coduri de rețea și de orientări care prevăd o punere în
aplicare progresivă și o îmbunătățire a normelor comune la nivel regional și la nivelul
Uniunii, rolul ACER în ceea ce privește monitorizarea punerii în aplicare a codurilor de
rețea și a orientărilor, precum și contribuția sa la acest proces au crescut. Monitorizarea
eficientă a codurilor de rețea și a orientărilor este o funcție esențială a ACER și este
crucială pentru punerea în aplicare a normelor pieței interne.

(20)

În timpul implementării codurilor de rețea și a orientărilor a reieșit că ar fi utilă
simplificarea procedurii de aprobare de către autoritățile de reglementare a termenilor și
condițiilor sau a metodologiilor de la nivel regional sau de la nivelul Uniunii care sunt
dezvoltate în temeiul orientărilor și al codurilor de rețea prin transmiterea acestora direct
către ACER, pentru a permite autorităților de reglementare reprezentate în Consiliul
autorităților de reglementare să ia o decizie în privința acestor termeni și condiții sau
metodologii.
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(21)

Întrucât armonizarea treptată a piețelor de energie din Uniune presupune găsirea în mod
regulat a unor soluții regionale ca etapă intermediară, iar numeroase metodologii și termeni
și condiții necesită să fie aprobate de un număr limitat de autorități de reglementare pentru
o regiune specifică, este adecvat să fie reflectată în prezentul regulament dimensiunea
regională a pieței interne și să se prevadă mecanisme de guvernanță corespunzătoare.
Deciziile referitoare la propunerile comune de termeni și condiții sau metodologii
regionale ar trebui, prin urmare, să fie luate de autoritățile de reglementare competente din
regiunea în cauză, cu excepția cazului în care deciziile respective au un impact tangibil
asupra pieței interne a energiei.

(22)

Deoarece ACER are o privire de ansamblu asupra autorităților de reglementare, aceasta ar
trebui să dețină și un rol consultativ în relația sa cu Comisia, cu alte instituții ale Uniunii și
cu autoritățile de reglementare, în ceea ce privește aspectele legate de scopul în care a fost
instituită. De asemenea, ACER ar trebui să informeze Comisia în cazul în care constată că
cooperarea dintre operatorii de transport și de sistem nu produce rezultatele necesare sau că
o autoritate de reglementare, a cărei decizie încalcă orientările și codurile de rețea, nu a pus
în aplicare în mod adecvat avizul, recomandarea sau decizia ACER.

(23)

De asemenea, ACER ar trebui să poată face recomandări care să vină în sprijinul
autorităților de reglementare și al participanților la piață în vederea realizării schimbului de
bune practici.
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(24)

ENTSO pentru energie electrică, ENTSO pentru gaze, entitatea OSD UE, operatorii de
transport și de sistem, centrele de coordonare regionale și operatorii pieței de energie
electrică desemnați ar trebui să țină cont în cel mai înalt grad de avizele și recomandările
ACER care le sunt adresate în temeiul prezentului regulament.

(25)

ACER ar trebui, după caz, să consulte părțile interesate și să le ofere acestora o posibilitate
rezonabilă de a formula observații cu privire la măsurile propuse, cum ar fi codurile de
rețea și normele.

(26)

ACER ar trebui să contribuie la punerea în aplicare a orientărilor privind rețelele
transeuropene de distribuție a energiei, astfel cum sunt stabilite în Regulamentul (UE)
nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, mai ales atunci când își
formulează avizul privind planurile neobligatorii la nivelul Uniunii de dezvoltare a rețelei
pe 10 ani (denumite în continuare „planurile la nivelul Uniunii de dezvoltare a rețelei”).

(27)

ACER ar trebui să contribuie la eforturile de creștere a securității energetice.

(28)

Activitățile ACER ar trebui să fie în concordanță cu obiectivele și țintele uniunii
energetice, care are cinci dimensiuni strâns legate ce se susțin reciproc, inclusiv
decarbonizarea, astfel cum se prevede la articolul 1 din Regulamentul (UE) 2018/1999 al
Parlamentului European și al Consiliului1.

1

Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie
2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale
Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE,
2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor
2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE)
nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, p. 1).
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(29)

În conformitate cu principiul subsidiarității, ACER ar trebui să adopte decizii individuale
numai în circumstanțe clar definite și în chestiuni strict legate de obiectivele pentru care a
fost instituită.

(30)

Pentru a asigura eficiența cadrului de reglementare a ACER și coerența acestuia cu cele ale
altor agenții descentralizate, normele care reglementează ACER ar trebui să fie aliniate la
abordarea comună convenită între Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia
Europeană cu privire la agențiile descentralizate1 (denumită în continuare „abordarea
comună”). Cu toate acestea, în măsura în care este necesar, structura ACER ar trebui
adaptată pentru a satisface nevoile specifice ale reglementării domeniului energiei. În
special, este nevoie să se ia pe deplin în considerare rolul specific al autorităților de
reglementare și să se asigure independența acestora.

(31)

În viitor pot fi avute în vedere noi modificări ale prezentului regulament pentru alinierea
deplină a acestuia la abordarea comună. Pe baza nevoilor actuale în materie de
reglementare a domeniului energiei, sunt necesare abateri de la abordarea comună.
Comisia ar trebui să realizeze o evaluare pentru a analiza performanța ACER în raport cu
obiectivele, mandatul și atribuțiile acesteia și, în urma acestei evaluări, Comisia ar trebui să
poată propune modificări ale prezentului regulament.

1

Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului UE și a Comisiei Europene
privind agențiile descentralizate din 19.7.2012.
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(32)

Consiliul de administrație ar trebui să dețină competențele necesare pentru stabilirea
bugetului, controlul executării acestuia, redactarea regulilor interne, adoptarea
reglementărilor financiare și pentru numirea directorului. Ar trebui să se utilizeze un sistem
de rotație pentru reînnoirea membrilor consiliului de administrație care sunt numiți de către
Consiliu pentru a se asigura o participare echilibrată a statelor membre de-a lungul
timpului. Consiliul de administrație ar trebui să acționeze în mod independent și obiectiv în
interes public și nu ar trebui să solicite sau să urmeze instrucțiuni politice.

(33)

ACER ar trebui să dețină atribuțiile necesare pentru a-și exercita funcțiile de reglementare
într-un mod eficient, transparent, argumentat și, mai ales, independent. Independența
ACER față de producătorii de energie electrică și de gaze și operatorii de transport și de
sistem și operatorii de distribuție, precum și față de alte interese private și corporatiste,
reprezintă atât un principiu-cheie al bunei guvernări, cât și o condiție fundamentală în
vederea garantării încrederii în piață. Fără a aduce atingere membrilor săi care acționează
în numele autorităților naționale respective, Consiliul autorităților de reglementare ar trebui
așadar să acționeze independent de orice interes de piață, să evite conflictele de interese și
să nu solicite sau să urmeze instrucțiuni sau să accepte recomandări de la niciun guvern al
unui stat membru, de la instituțiile Uniunii sau de la altă entitate sau persoană publică sau
privată. Deciziile Consiliului autorităților de reglementare ar trebui să respecte, totodată,
dreptul Uniunii în domeniul energiei, cum ar fi piața internă a energiei, mediul și
concurența. Consiliul autorităților de reglementare ar trebui să prezinte instituțiilor Uniunii
avizele, recomandările și deciziile sale.
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(34)

În cazul în care ACER are competențe decizionale, părțile interesate ar trebui, din motive
de economie procedurală, să aibă dreptul de a introduce o cale de atac la o cameră de
recurs, care ar trebui să facă parte din ACER, dar să fie totodată independentă de structura
administrativă și de reglementare a acesteia. Pentru a garanta funcționarea și deplina
independență a camerei de recurs, aceasta ar trebui să aibă o linie bugetară separată în
bugetul ACER. În vederea asigurării continuității, numirea sau reînnoirea membrilor
camerei de recurs ar trebui să permită înlocuirea parțială a membrilor acesteia. Deciziile
camerei de recurs fac obiectul unei căi de atac în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene
(Curtea de Justiție).

(35)

ACER ar trebui să își exercite competențele decizionale în conformitate cu principiile unui
proces decizional corect, transparent și rezonabil. Normele de procedură ale ACER ar
trebui prevăzute în regulamentul său de procedură.
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(36)

Directorul ar trebui să fie responsabil cu elaborarea și adoptarea de documente care conțin
avize, recomandări și decizii. Anumite avize, recomandări și decizii menționate în
articolul 22 alineatul (5) litera (a) și articolul 24 alineatul (2) ar trebui să necesite un aviz
favorabil al Consiliului autorităților de reglementare înainte de a fi adoptate. Consiliul
autorităților de reglementare ar trebui să aibă posibilitatea de a emite avize privind textele
propuse de director și, după caz, de a prezenta comentarii și amendamente la textele
respective, pe care directorul ar trebui să le ia în considerare. În cazul în care directorul se
abate de la observațiile sau amendamentele prezentate de către Consiliul autorităților de
reglementare sau le respinge, directorul ar trebui să prezinte o motivare scrisă justificată
corespunzător pentru a facilita un dialog constructiv. În cazul în care Consiliul autorităților
de reglementare nu emite un aviz favorabil cu privire la un text prezentat din nou,
directorul ar trebui să aibă posibilitatea de a revizui textul în conformitate cu
amendamentele și observațiile propuse de Consiliul autorităților de reglementare pentru a
obține avizul favorabil al acestuia. Directorul ar trebui să aibă posibilitatea de a retrage
proiectele de avize, recomandări și decizii prezentate în cazul în care directorul nu este de
acord cu amendamentele depuse de Consiliul autorităților de reglementare și ar trebui să
aibă posibilitatea de a prezenta un nou text în conformitate cu anumite proceduri
menționate la articolul 22 alineatul (5) litera (a) și articolul 24 alineatul (2). Directorul ar
trebui să aibă posibilitatea de a solicita avizul favorabil al Consiliului autorităților de
reglementare cu privire la un proiect de text nou sau revizuit în orice etapă a procedurii.
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(37)

ACER ar trebui să dispună de resurse corespunzătoare pentru a-și îndeplini atribuțiile.
ACER ar trebui să fie finanțat în principal de la bugetul general al Uniunii. Taxele
completează finanțarea ACER și ar trebui să acopere costurile sale în privința serviciilor
prestate participanților la piață sau entităților care acționează în numele acestora, prin
intermediul cărora li se permite să raporteze date în temeiul articolului 8 din Regulamentul
(UE) nr. 1277/2011 într-un mod eficient, eficace și sigur. Resursele reunite în prezent de
către autoritățile de reglementare pentru cooperarea acestora la nivelul Uniunii ar trebui să
rămână disponibile pentru ACER. Procedura bugetară a Uniunii ar trebui să rămână
aplicabilă în ceea ce privește subvențiile prevăzute de la bugetul general al Uniunii. În
plus, auditul conturilor ar trebui efectuată de către un auditor extern independent în
conformitate cu articolul 107 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei1.

(38)

Bugetul ACER ar trebui să fie supus unei evaluări continue de către autoritatea bugetară,
pe baza volumului de lucru, a rezultatelor și a obiectivelor ACER de a acționa în direcția
unei piețe interne a energiei și de a contribui la securitatea energetică în beneficiul
consumatorilor din Uniune. Autoritatea bugetară ar trebui să garanteze respectarea
standardelor optime de eficiență.

1

Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind
regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului
(JO L 328, 7.12.2013, p. 42).

PE-CONS 83/18

AD/neg
TREE.2

16

RO

(39)

Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (denumit în continuare
„Centrul de Traduceri”) ar trebui să furnizeze traduceri pentru agențiile Uniunii. În cazul în
care ACER întâmpină dificultăți deosebite în ceea ce privește serviciile furnizate de
Centrul de Traduceri, ACER ar trebui să aibă posibilitatea de a invoca mecanismul de
recurs stabilit în actul de instituire a Centrului de Traduceri1, care, în cele din urmă, ar
putea conduce la recurgerea la alți furnizori de servicii sub auspiciile Centrului de
Traduceri.

(40)

ACER ar trebui să dețină personal cu o înaltă calificare profesională. ACER ar trebui să
beneficieze, în special, de competența și experiența personalului detașat de autoritățile de
reglementare, de Comisie și de statele membre. Statutul funcționarilor Comunităților
Europene (denumit în continuare „Statutul funcționarilor”) și Regimul aplicabil celorlalți
agenți ai Comunităților Europene (denumit în continuare „Regimul aplicabil celorlalți
agenți”), prevăzute în Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/682 și normele
adoptate de comun acord de către instituțiile Uniunii în scopul aplicării acestor
regulamente ar trebui să se aplice personalului ACER. Consiliul de administrație, în acord
cu Comisia, ar trebui să adopte norme corespunzătoare de punere în aplicare.

1
2

Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înființare a
Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (JO L 314, 7.12.1994, p. 1).
Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de
stabilire a statutului funcționarilor și a regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților
Europene și de instituire a unor măsuri speciale aplicabile temporar funcționarilor Comisiei
(JO L 56, 4.3.1968, p. 1).
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(41)

Ar trebui ca activitățile de reglementare ale directorului și ale Consiliului autorităților de
reglementare în temeiul prezentului regulament să poată fi sprijinite de grupuri de lucru.

(42)

ACER ar trebui să aplice normele generale privind accesul public la documentele deținute
de către organismele Uniunii. Consiliul de administrație ar trebui să stabilească măsurile
practice de protecție a datelor sensibile din punct de vedere comercial și a datelor cu
caracter personal.

(43)

În contextul cooperării autorităților de reglementare în cadrul ACER, este evident faptul că
deciziile majoritare reprezintă o condiție prealabilă cheie pentru a realiza progrese cu
privire la chestiunile legate de piața internă a energiei care au efecte economice
semnificative în diferite state membre. Autoritățile de reglementare ar trebui așadar să
voteze în continuare în baza unei majorități de două treimi în cadrul Consiliului
autorităților de reglementare. ACER ar trebui să răspundă în fața Parlamentului European,
a Consiliului și a Comisiei, după caz.

(44)

Țările care nu sunt membre ale Uniunii ar trebui să poată participa la activitățile ACER în
conformitate cu acordurile corespunzătoare care urmează să fie încheiate de către Uniune.
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(45)

Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume cooperarea autorităților de
reglementare la nivelul Uniunii și participarea acestora în exercitarea funcțiilor legate de
Uniune, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre dar, prin urmare, pot
fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu
principiul subsidiarității astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind
Uniunea Europeană (TUE). În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este
prevăzut la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar
pentru realizarea acestor obiective.

(46)

Sediul ACER se află la Ljubljana, astfel cum prevede Decizia 2009/913/UE1. Sediul
ACER reprezintă centrul activităților sale și al funcțiilor statutare ale acesteia.

(47)

Statul membru gazdă al ACER ar trebui să asigure condițiile cele mai bune posibil pentru a
permite funcționarea fără probleme și eficientă a ACER, inclusiv școlarizare multilingvă
cu orientare europeană și conexiuni de transport adecvate. Acordul privind sediul dintre
Guvernul Republicii Slovenia și ACER, care cuprinde cerințele respective, împreună cu
măsurile de punere în aplicare a acestuia, a fost încheiat la 26 noiembrie 2010 și a intrat în
vigoare la 10 ianuarie 2011,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

1

Decizia adoptată de comun acord de către reprezentanții guvernelor statelor membre la
7 decembrie 2009 privind stabilirea sediului ACER pentru Cooperarea Autorităților de
Reglementare din Domeniul Energiei (JO L 322, 9.12.2009, p. 39).
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Capitolul I
Obiective și atribuții

Articolul 1
Instituire și obiective
(1)

Prin prezentul regulament se instituie Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea
Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (denumită în continuare „ACER”).

(2)

Obiectivul ACER este de a asista autoritățile de reglementare menționate la articolul 57 din
Directiva (UE) 2019/…+ și la articolul 39 din Directiva 2009/73/CE în exercitarea, la
nivelul Uniunii, a atribuțiilor de reglementare desfășurate în statele membre, precum și,
acolo unde este necesar, de a coordona acțiunile acestora și de a media și soluționa
dezacordurile dintre acestea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (10) din prezentul
regulament. ACER contribuie, de asemenea, la elaborarea unor practici comune de înaltă
calitate în materie de reglementare și supraveghere, contribuind astfel la aplicarea
consecventă, eficientă și efectivă a dreptului Uniunii în vederea realizării obiectivelor
Uniunii în materie de climă și energie.

(3)

În îndeplinirea atribuțiilor sale, ACER acționează independent, obiectiv și în interesul
Uniunii. ACER adoptă decizii autonome, independent de interesele private și de cele
corporatiste.

+

JO: a se introduce numărul directivei din documentul PE-CONS 10/19-2016/0380 (COD).
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Articolul 2
Tipuri de acte emise de către ACER
ACER:
(a)

emite avize și recomandări adresate operatorilor de transport și de sistem, ENTSO pentru
energie electrică, ENTSO pentru gaze, entității OSD UE, centrelor de coordonare regionale
și operatorilor pieței de energie electrică desemnați;

(b)

emite avize și recomandări adresate autorităților de reglementare;

(c)

emite avize și recomandări adresate Parlamentului European, Consiliului sau Comisiei;

(d)

emite decizii individuale privind furnizarea de informații în conformitate cu articolul 3
alineatul (2), articolul 7 alineatul (2) litera (b) și articolul 8 litera (c); privind aprobarea
metodologiilor, termenilor și condițiilor în conformitate cu articolul 4 alineatul (4)
articolul 5 alineatele (2), (3) și (4); privind revizuirea zonelor de ofertare astfel cum se
menționează la articolul 5 alineatul (7); privind aspectele tehnice astfel cum se
menționează la articolul 6 alineatul (1); privind arbitrajul între autoritățile de reglementare
în conformitate cu articolul 6 alineatul (10); privind centrele de coordonare regionale astfel
cum se menționează la articolul 7 alineatul (2) litera (a); privind aprobarea și modificarea
metodologiilor, calculelor și specificațiilor tehnice astfel cum se menționează la articolul 9
alineatul (1); privind aprobarea și modificarea metodologiilor, astfel cum se menționează la
articolul 9 alineatul (3); privind scutirile sau derogările, astfel cum se menționează la
articolul 10; privind infrastructura, astfel cum se menționează la articolul 11 litera (d); și
privind aspecte legate de integritatea și transparența pieței angro, în temeiul articolului 12;
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(e)

prezintă Comisiei orientări-cadru fără caracter obligatoriu în conformitate cu articolul 59
din Regulamentul (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului1+, precum și cu
articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului2.

Articolul 3
Atribuții generale
(1)

ACER poate, la cererea Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei sau din
proprie inițiativă, să emită avize sau recomandări destinate Parlamentului European,
Consiliului și Comisiei privind orice aspecte referitoare la scopul pentru care a fost
instituită.

(2)

La solicitarea ACER, autoritățile de reglementare, ENTSO pentru energie electrică,
ENTSO pentru gaze, centrele de coordonare regionale, entitatea OSD UE, operatorii de
transport și de sistem și operatorii pieței de energie electrică desemnați furnizează ACER
informațiile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în temeiul prezentului regulament,
în afara cazului în care ACER a solicitat și a primit deja respectivele informații.

1
+
2

Regulamentul (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului din ... (JO ...).
JO: a se introduce numărul regulamentului în text și numărul, data, titlul complet și detaliile
publicării în JO în nota de subsol, pentru documentul 2016/0379 (COD) - PE-CONS 9/19.
Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie
2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare
a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 (JO L 211, 14.8.2009, p. 36).
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În scopul solicitării de informații astfel cum se menționează la primul paragraf, ACER
dispune de competența de a emite decizii. În deciziile sale, ACER precizează scopul
solicitării, menționează temeiul juridic în baza căruia se solicită informațiile și stabilește un
termen în care trebuie să fie furnizate informațiile. Termenul respectiv trebuie să fie
proporțional cu solicitarea.
ACER utilizează informațiile confidențiale primite în temeiul prezentului regulament
exclusiv în scopul îndeplinirii atribuțiilor care îi revin în temeiul prezentului regulament.
ACER asigură un nivel adecvat de protecție a datelor incluse în informații, în temeiul
articolului 41.

Articolul 4
Atribuțiile ACER referitoare la cooperarea
operatorilor de transport și de sistem și a operatorilor de distribuție
(1)

ACER prezintă Comisiei un aviz privind proiectul de statut, listele de membri și proiectul
de regulament de procedură al ENTSO pentru energie electrică în conformitate cu
articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/…+, privind cele ale ENTSO pentru
gaze în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 și
privind cele ale entității OSD UE în conformitate cu articolul 53 alineatul (3) din
Regulamentul (UE) 2019/…+.

+

JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul
PE-CONS 9/19-2016/0379 (COD).
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(2)

ACER monitorizează ducerea la îndeplinire de către ENTSO pentru energie electrică a
atribuțiilor sale în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (UE) 2019/…+, de către
ENTSO pentru gaze a atribuțiilor sale în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul
(CE) nr. 715/2009 și de către entitatea OSD UE a atribuțiilor sale prevăzute în articolul 55
din Regulamentul (UE) 2019/…+.

(3)

ACER poate emite un aviz pentru:
(a)

ENTSO pentru energie electrică în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) litera (a)
din Regulamentul (UE) 2019/…+ și ENTSO pentru gaze în conformitate cu
articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 referitor la codurile de
rețea;

(b)

ENTSO pentru energie electrică în conformitate cu articolul 32 alineatul (2) primul
paragraf din Regulamentul (UE) 2019/…+, precum și pentru ENTSO pentru gaze în
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE)
nr. 715/2009 în legătură cu proiectul programului anual de activitate, proiectul
planului la nivelul Uniunii de dezvoltare a rețelei și alte documente relevante
menționate la articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/…+ și la
articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009, ținând cont de
obiectivele nediscriminării, concurenței efective și funcționării eficiente și sigure a
piețelor interne de energie electrică și de gaze naturale;

+

JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul
PE-CONS 9/19-2016/0379 (COD).
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(c)

entitatea OSD UE în legătură cu proiectul de program anual de activitate și alte
documente relevante menționate la articolul 55 alineatul (2) din Regulamentul
(UE) 2019/…+, ținând seama de obiectivele nediscriminării, concurenței efective și
funcționării eficiente și sigure a pieței interne a energiei electrice.

(4)

După caz, după ce a solicitat actualizări ale proiectelor prezentate de operatorii de transport
și de sistem, ACER aprobă metodologia privind utilizarea veniturilor provenite din
congestionare, în temeiul articolului 19 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/...+.

(5)

Pe baza unor fapte concrete, ACER prezintă ENTSO pentru energie electrică, ENTSO
pentru gaze, Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un aviz motivat
corespunzător, precum și recomandări, în cazul în care apreciază că proiectul programului
anual de activitate sau proiectul planului la nivelul Uniunii de dezvoltare a rețelei care i-a
fost prezentat în conformitate cu articolul 32 alineatul (2) al doilea paragraf din
Regulamentul (UE) 2019/…+ și cu articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf din
Regulamentul (CE) nr. 715/2009 nu contribuie la nediscriminare, asigurarea concurenței
efective și funcționarea eficientă a pieței sau la asigurarea unui nivel suficient de
interconectare transfrontalieră deschisă accesului părților terțe sau nu respectă dispozițiile
relevante din Regulamentul (UE) 2019/…+ și din Directiva (UE) 2019/…++ sau
Regulamentul (CE) nr. 715/2009 și Directiva 2009/73/EC.

+
++

JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul
PE-CONS 9/19-2016/0379 (COD).
JO: a se introduce numărul directivei din documentul PE-CONS 10/19-2016/0380 (COD).
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(6)

Autoritățile de reglementare relevante se coordonează pentru a depista în comun cazurile
de nerespectare de către entitatea OSD UE, ENTSO pentru energie electrică și centrele de
coordonare regionale a obligațiilor care le revin în temeiul dreptului Uniunii și iau măsurile
corespunzătoare în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) litera (c) și cu articolul 62
alineatul (1) litera (f) din Directiva (UE) 2019/...+.
La solicitarea uneia sau mai multor autorități de reglementare sau din proprie inițiativă,
ACER emite un aviz motivat, precum și o recomandarea adresată ENTSO pentru energie
electrică, entității OSD UE sau centrelor de coordonare regionale cu privire la respectarea
obligațiilor acestora.

(7)

În cazul în care un aviz motivat al ACER identifică un potențial caz de nerespectare de
către ENTSO pentru energie electrică, entitatea OSD UE sau un centru de coordonare
regional a obligațiilor care le revin, autoritățile de reglementare în cauză adoptă în
unanimitate decizii coordonate, care stabilesc dacă există o nerespectare a obligațiilor
relevante și, după caz, care identifică măsurile care trebuie luate de ENTSO pentru energie
electrică, de entitatea OSD UE sau de centrul de coordonare regional pentru a remedia
nerespectarea respectivă. În cazul în care autoritățile de reglementare nu adoptă astfel de
decizii coordonate în unanimitate în termen de patru luni de la data primirii avizului
motivat al ACER de către autoritățile de reglementare, chestiunea este transmisă ACER în
vederea adoptării unei decizii în temeiul articolului 6 alineatul (10).

+

JO: a se introduce numărul directivei din documentul PE-CONS 10/19-2016/0380 (COD).
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(8)

În cazul în care o nerespectare de către ENTSO pentru energie electrică, entitatea OSD UE
sau un centru de coordonare regional, care a fost identificată în temeiul alineatului (6)
sau (7) din prezentul articol, nu a fost remediată în termen de trei luni sau în cazul în care
autoritatea de reglementare din statul membru în care entitatea își are sediul nu a luat nicio
măsură pentru a asigura respectarea, ACER emite o recomandare adresată autorității de
reglementare de a lua măsuri în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) litera (c) și cu
articolul 62 alineatul (1) litera (f) din Directiva (UE) 2019/…+, pentru a se asigura că
ENTSO pentru energie electrică, entitatea OSD UE sau centrele de coordonare regionale
își respectă obligațiile, și informează Comisia.

+

JO: a se introduce numărul directivei din documentul PE-CONS 10/19-2016/0380 (COD).
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Articolul 5
Atribuțiile ACER referitoare la elaborarea și implementarea
codurilor de rețea și a orientărilor
(1)

ACER participă la elaborarea codurilor de rețea în conformitate cu articolul 59 din
Regulamentul (UE) 2019/…+ și cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 715/2009,
precum și a orientărilor în conformitate cu articolul 61 alineatul (6) din Regulamentul
(UE) 2019/...+. În special, ACER:
(a)

prezintă Comisiei orientări-cadru fără caracter obligatoriu atunci când i se solicită
acest lucru în temeiul articolului 59 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/…+
sau al articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009. ACER
revizuiește orientările-cadru și le prezintă din nou Comisiei atunci când i se solicită
acest lucru în temeiul articolului 59 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2019/…+
sau al articolului 6 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009;

(b)

prezintă ENTSO pentru gaze un aviz motivat privind codul de rețea în conformitate
cu articolul 6 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009;

+

JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul
PE-CONS 9/19-2016/0379 (COD).
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(c)

revizuiește codul de rețea în conformitate cu articolul 59 alineatul (11) din
Regulamentul (UE) 2019/…+. În revizuirea sa, ACER ține seama de opiniile
exprimate de toate părțile implicate în cursul elaborării propunerii sub conducerea
ENTSO pentru energie electrică, ENTSO pentru gaz sau a entității OSD UE și
consultă părțile interesate relevante cu privire la versiunea care urmează a fi
transmisă Comisiei. În acest scop, ACER poate utiliza comitetul instituit în
conformitate cu codurile de rețea, după caz. ACER raportează Comisiei rezultatul
consultărilor. Ulterior, ACER transmite Comisiei codul de rețea revizuit, în
conformitate cu articolul 59 alineatul (11) din Regulamentul (UE) 2019/…+ și cu
articolul 6 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009. În cazul în care ENTSO
pentru energie electrică, ENTSO pentru gaze sau entitatea OSD UE nu reușesc să
elaboreze un cod de rețea, ACER elaborează și prezintă Comisiei un proiect de cod
de rețea atunci când i se solicită acest lucru în temeiul articolului 59 alineatul (12)
din Regulamentul (UE) 2019/…+ sau al articolului 6 alineatul (10) din Regulamentul
(CE) nr. 715/2009;

+
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(d)

prezintă Comisiei un aviz motivat corespunzător, în conformitate cu articolul 32
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/…+ sau cu articolul 9 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 715/2009, în cazul în care ENTSO pentru energie electrică
sau ENTSO pentru gaze nu a reușit să pună în aplicare codul de rețea elaborat în
temeiul articolului 30 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2019/…+ sau al
articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 sau un cod de rețea
care a fost întocmit în conformitate cu articolul 59 alineatele (3)-(12) din
Regulamentul (UE) 2019/…+ și cu articolul 6 alineatele (1)-(10) din Regulamentul
(CE) nr. 715/2009, dar care nu a fost adoptat de Comisie în temeiul articolului 59
alineatul (13) din Regulamentul (UE) 2019/…+ și al articolului 6 alineatul (11) din
Regulamentul (CE) nr. 715/2009;

(e)

monitorizează și analizează punerea în aplicare a codurilor de rețea adoptate de
Comisie în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (UE) 2019/…+ și cu
articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 și și a orientărilor adoptate în
conformitate cu articolul 61 din Regulamentul (UE) 2019/…+, precum și efectul
acestora asupra procesului de armonizare a normelor aplicabile destinate facilitării
integrării pieței, precum și asupra nediscriminării, a asigurării unei concurențe
efective și a funcționării eficiente a pieței și transmite un raport în această privință
Comisiei.

+

JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul
PE-CONS 9/19-2016/0379 (COD).

PE-CONS 83/18

AD/neg
TREE.2

30

RO

(2)

Atunci când unul dintre următoarele acte juridice prevede elaborarea unor propuneri de
termeni și condiții sau metodologii comune pentru implementarea codurilor de rețea și a
orientărilor care necesită aprobarea din partea tuturor autorităților de reglementare,
respectivele propuneri de termeni și condiții sau metodologii comune se transmit ACER
spre revizuire și aprobare:
(a)

un act legislativ al Uniunii adoptat în cadrul procedurii legislative ordinare;

(b)

codurile de rețea și orientările adoptate înainte de ... [data intrării în vigoare a
prezentului regulament] și revizuirile ulterioare ale acestor coduri de rețea și
orientări; sau

(c)

codurile de rețea și orientările adoptate ca acte de punere în aplicare în temeiul
articolului 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al
Consiliului1.

(3)

Atunci când unul dintre următoarele acte juridice prevede elaborarea de propuneri de
termeni și condiții sau metodologii pentru implementarea codurilor de rețea și a orientărilor
care necesită aprobarea din partea tuturor autorităților de reglementare competente din
regiunea în cauză, respectivele autorități de reglementare ajung la un acord în unanimitate
cu privire la termenii și condițiile sau metodologiile comune pe care fiecare dintre
autoritățile de reglementare respective trebuie să le aprobe:
(a)

1

un act legislativ al Uniunii adoptat în cadrul procedurii legislative ordinare;

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din
16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de
control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie
(JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
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(b)

codurile de rețea și orientările adoptate înainte de ... [data intrării în vigoare a
prezentului regulament], precum și revizuirile ulterioare ale acestor coduri de rețea și
orientări; sau

(c)

codurile de rețea și orientările adoptate ca acte de punere în aplicare în temeiul
articolului 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Propunerile menționate la primul paragraf se notifică ACER în termen de o săptămână de
la transmiterea acestora către respectivele autorități de reglementare. Autoritățile de
reglementare pot transmite propunerile către ACER spre aprobare în temeiul articolului 6
alineatul (10) al doilea paragraf litera (b) și sunt obligate să facă acest lucru în temeiul
articolului 6 alineatul (10) al doilea paragraf litera (a) în cazul în care nu se poate ajunge la
un acord în unanimitate astfel cum se menționează la primul paragraf.
Directorul sau Consiliul autorităților de reglementare, hotărând din proprie inițiativă sau la
propunerea unuia sau mai multora dintre membrii săi, poate solicita autorităților de
reglementare din regiunea în cauză să transmită ACER propunerea spre aprobare. O astfel
de solicitare se limitează la cazurile în care propunerea convenită la nivel regional ar avea
un impact concret asupra pieței interne a energiei sau asupra siguranței alimentării în afara
regiunii.
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(4)

Fără a aduce atingere alineatelor (2) și (3), ACER are competența de a adopta o decizie în
temeiul articolului 6 alineatul (10) atunci când autoritățile de reglementare competente nu
ajung la un acord în ceea ce privește termenii și condițiile sau metodologiile pentru
implementarea noilor coduri de rețea și a noilor orientări adoptate ca acte delegate după ...
[data intrării în vigoare a prezentului regulament], atunci când termenii și condițiile și
metodologiile respective necesită aprobarea din partea tuturor autorităților de reglementare
sau a tuturor autorităților de reglementare din regiunea în cauză.

(5)

Până la 31 octombrie 2023 și, ulterior, din trei în trei ani, Comisia prezintă Parlamentului
European și Consiliului un raport privind eventuala necesitate de a spori implicarea ACER
în elaborarea și adoptarea termenilor și condițiilor sau a metodologiilor pentru
implementarea codurilor de rețea și orientărilor adoptate ca acte delegate după ... [data
intrării în vigoare a prezentului regulament]. Dacă este cazul, raportul este însoțit de o
propunere legislativă privind modificarea sau transferul competențelor necesare către
ACER.

(6)

Înainte de aprobarea termenilor și condițiilor sau a metodologiilor menționate la
alineatele (2) și (3), autoritățile de reglementare sau ACER, dacă este competentă, le
revizuiește atunci când este necesar, după consultarea ENTSO pentru energie electrică, a
ENTSO pentru gaze sau a entității OSD UE, pentru a se asigura că acestea sunt în
conformitate cu scopul codului de rețea sau al orientărilor și contribuie la integrarea pieței,
la nediscriminare, la concurența efectivă și la funcționarea corespunzătoare a pieței. ACER
ia o decizie privind aprobarea în intervalul specificat în orientările și codurile de rețea
relevante. Perioada respectivă începe în ziua următoare celei în care propunerea fost
transmisă ACER.
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(7)

ACER își îndeplinește atribuțiile în ceea ce privește revizuirea zonei de ofertare în temeiul
articolului 14 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2019/…+.

(8)

ACER monitorizează cooperarea regională a operatorilor de transport și de sistem
menționată la articolul 34 din Regulamentul (UE) 2019/…+ și la articolul 12 din
Regulamentul (CE) nr. 715/2009 și ține seama de rezultatul respectivei cooperări atunci
când formulează avize, recomandări și decizii.

Articolul 6
Atribuțiile ACER privind autoritățile de reglementare
(1)

ACER adoptă decizii individuale privind aspectele tehnice, în cazul în care aceste decizii
sunt prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/…+, Regulamentul (CE) nr. 715/2009,
Directiva (UE) 2019/…++ sau Directiva 2009/73/CE.

(2)

ACER poate, în conformitate cu programul său de activitate, la solicitarea Comisiei sau din
proprie inițiativă, să facă recomandări în vederea sprijinirii autorităților de reglementare și
a participanților la piață la realizarea schimbului de bune practici.

+
++

JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul
PE-CONS 9/19-2016/0379 (COD).
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(3)

Până la ... [trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, din
patru în patru ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu
privire la independența autorităților de reglementare în temeiul articolului 57 alineatul (7)
din Directiva (UE) 2019/….

(4)

ACER oferă un cadru în care autoritățile de reglementare să poată coopera pentru a asigura
un proces decizional eficient în chestiuni de relevanță transfrontalieră. Aceasta
promovează cooperarea dintre autoritățile de reglementare și dintre autoritățile de
reglementare la nivel regional și la nivelul Uniunii și ține seama de rezultatul acestei
cooperări atunci când formulează avize, recomandări și decizii. În cazul în care ACER
apreciază că este necesară adoptarea unor norme obligatorii privind o astfel de cooperare,
aceasta face Comisiei recomandările corespunzătoare.

(5)

ACER emite un aviz factual la solicitarea uneia sau mai multor autorități de reglementare
sau la solicitarea Comisiei, privind conformitatea unei decizii adoptate de către o autoritate
de reglementare cu codurile de rețea și orientările menționate în Regulamentul
(UE) 2019/…, Regulamentul (CE) nr. 715/2009, Directiva (UE) 2019/…+ sau
Directiva 2009/73/CE, sau cu alte dispoziții relevante din directivele sau regulamentele
respective.




JO: a se introduce numărul directivei din documentul PE-CONS 10/19-2016/0380 (COD).
JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul
PE-CONS 9/19-2016/0379 (COD).
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(6)

În cazul în care o autoritate de reglementare nu respectă avizul ACER menționat la
alineatul (5) în termen de patru luni de la data primirii avizului, ACER informează în mod
corespunzător Comisia și statul membru în cauză.

(7)

În cazul în care, într-o anumită situație, o autoritate de reglementare întâmpină dificultăți în
aplicarea codurilor de rețea și orientărilor menționate în Regulamentul (UE) 2019/…+,
Regulamentul (CE) nr. 715/2009, Directiva (UE) 2019/…++ sau în Directiva 2009/73/CE,
aceasta poate solicita avizul ACER. ACER emite avizul, după consultarea Comisiei, în
termen de trei luni de la data primirii unei astfel de cereri.

(8)

La solicitarea unei autorități de reglementare, ACER poate furniza asistență operațională
respectivei autorități de reglementare în ceea ce privește investigațiile efectuate în temeiul
Regulamentului (UE) nr. 1227/2011.

(9)

ACER transmite avize autorității de reglementare relevante în temeiul articolului 16
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/…+.

+
++
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(10)

ACER este competentă să adopte decizii individuale privind aspecte legate de
reglementare care au efecte asupra comerțului transfrontalier sau a securității sistemului
transfrontalier și care necesită o decizie comună luată de cel puțin două autorități de
reglementare, în cazul în care competența a fost conferită autorităților de reglementare în
temeiul unuia dintre următoarele acte juridice:
(a)

un act legislativ al Uniunii adoptat în temeiul procedurii legislative ordinare;

(b)

coduri de rețea și orientări adoptate înainte de ... [data intrării în vigoare a prezentului
regulament] și versiunile ulterioare revizuite ale respectivelor coduri de rețea și
orientări; sau

(c)

coduri de rețea și orientărilor adoptate ca acte de punere în aplicare în temeiul
articolului 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

ACER este competentă să adopte deciziile individuale menționate la primul paragraf în
următoarele situații:
(a)

când autoritățile de reglementare competente nu au ajuns la un acord în termen de
șase luni de la data la care a fost sesizată ultima dintre aceste autorități privind cazul
respectiv sau în termen de patru luni, în cazurile prevăzute la articolul 4 alineatul (7)
din prezentul regulament sau la articolul 59 alineatul (1) litera (c) sau la articolul 62
alineatul (1) litera (f) din Directiva (UE) 2019/…+; sau

+
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(b)

la solicitarea comună a autorităților de reglementare competente.

Autoritățile de reglementare competente pot solicita în comun ca termenul menționat la al
doilea paragraf litera (a) din prezentul alineat să fie prelungit cu un termen de cel mult șase
luni, cu excepția cazurilor menționate la articolul 4 alineatul (7) din prezentul regulament
sau la articolul 59 alineatul (1) litera (c) sau articolul 62 alineatul (1) litera (f) din Directiva
(UE) 2019/…+.
În cazul în care competențele de a decide cu privire la aspecte transfrontaliere menționate
la primul paragraf au fost conferite autorităților de reglementare în cadrul noilor coduri de
rețea sau orientări adoptate ca acte delegate după ... [data intrării în vigoare a prezentului
regulament], ACER este competentă doar în mod voluntar în temeiul celui de-al doilea
paragraf litera (b) din prezentul alineat, la cererea a cel puțin 60 % din autoritățile de
reglementare competente. În cazul în care sunt implicate doar două autorități de
reglementare, oricare dintre acestea poate sesiza ACER cu privire la caz.
Până la 31 octombrie 2023 și, ulterior, din trei în trei ani, Comisia prezintă un raport
Parlamentului European și Consiliului cu privire la eventuala necesitate de a spori și mai
mult implicarea ACER în procesul de soluționare a cazurilor de dezacord dintre autoritățile
de reglementare în ceea ce privește deciziile comune referitoare la aspecte în legătură cu
care au fost conferite competențe autorităților de reglementare respective printr-un act
delegat după … [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Dacă este cazul,
raportul este însoțit de o propunere legislativă privind modificarea competențelor
respective sau transferul competențelor necesare către ACER.

+
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(11)

La elaborarea deciziei sale în temeiul alineatului (10), ACER consultă autoritățile de
reglementare și operatorii de transport și de sistem în cauză și este informată cu privire la
propunerile și observațiile tuturor operatorilor de transport și de sistem în cauză.

(12)

În situația în care este sesizată cu un caz în temeiul alineatului (10), ACER:
(a)

emite o decizie în termen de șase luni de la data sesizării sau în termen de cinci luni
de la data respectivă în cazurile prevăzute la articolul 4 alineatul (7) din prezentul
regulament sau la articolul 59 alineatul (1) litera (c) sau la articolul 62 alineatul (1)
litera (f) din Directiva (UE) 2019/...+; și

(b)

poate emite, dacă este necesar, o decizie provizorie pentru a asigura protecția
siguranței alimentării sau a siguranței operaționale a infrastructurii respective.

(13)

În cazul în care aspectele legate de reglementare menționate la alineatul (10) includ scutiri
sau derogări în înțelesul articolului 63 din Regulamentul (UE) 2019/…++ sau al
articolului 36 din Directiva 2009/73/CE, termenele prevăzute în prezentul regulament nu
sunt cumulative cu termenele prevăzute în respectivele dispoziții.

+
++
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Articolul 7
Atribuțiile ACER legate de centrele de coordonare regionale
(1)

ACER, în strânsă cooperare cu autoritățile de reglementare și cu ENTSO pentru energie
electrică, monitorizează și analizează performanța centrelor de coordonare regionale, luând
în calcul rapoartele prevăzute la articolul 46 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/...+.

(2)

Pentru a-și îndeplini atribuțiile menționate la alineatul (1) în mod eficient și rapid, ACER
realizează în special următoarele:
(a)

decide cu privire la configurația regiunilor de operare a sistemului în temeiul
articolului 36 alineatele (3) și (4) și emite aprobări în temeiul articolului 37
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/…+;

(b)

solicită informații din partea centrelor de coordonare regionale, atunci când este
cazul, în temeiul articolului 46 din Regulamentul (UE) 2019/...+;

+

(c)

emite avize și recomandări adresate Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

(d)

emite avize și recomandări adresate centrelor de coordonare regionale.

JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul
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Articolul 8
Atribuțiile ACER legate de operatorii pieței de energie electrică desemnați
Pentru ca operatorii pieței de energie electrică desemnați să își poată îndeplini funcțiile prevăzute în
Regulamentul (UE) 2019/...+ și în Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei1, ACER:
(a)

monitorizează progresele realizate de operatorii pieței de energie electrică desemnați în
stabilirea funcțiilor lor conform Regulamentului (UE) 2015/1222;

(b)

emite recomandări adresate Comisiei în conformitate cu articolul 7 alineatul (5) din
Regulamentul (UE) 2015/1222;

(c)

solicită informații din partea operatorilor pieței de energie electrică desemnați, dacă este
necesar.

+
1

JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul
PE-CONS 9/19-2016/0379 (COD).
Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii
directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (JO L 197, 25.7.2015,
p. 24).
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Articolul 9
Atribuțiile ACER legate de adecvarea capacității de producere și de pregătirea pentru riscuri
(1)

ACER aprobă și, dacă este cazul, modifică:
(a)

propunerile privind metodologiile și calculele legate de evaluarea adecvării
resurselor la nivel european în temeiul articolului 23 alineatele (3), (4), (6) și (7) din
Regulamentul (UE) 2019/…+;

(b)

propunerile privind specificațiile tehnice pentru participarea transfrontalieră la
mecanisme de asigurare a capacității în temeiul articolului 26 alineatul (11) din
Regulamentul (UE) 2019/…+.

(2)

ACER emite un aviz în temeiul articolului 24 alineatul (3) din Regulamentul
(UE) 2019/… care indică dacă discrepanțele dintre evaluarea adecvării resurselor la nivel
național și cea la nivel european sunt justificate.

(3)

ACER aprobă și, dacă este cazul, modifică metodologiile:
(a)

pentru identificarea scenariilor regionale de criză de energie electrică în temeiul
articolului 5 din Regulamentul (UE) 2019/…++;

(b)

pentru evaluările adecvării pe termen scurt și ale adecvării sezoniere în temeiul
articolului 8 din Regulamentul (UE) 2019/…++.

+
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(4)

În ceea ce privește siguranța furnizării de gaze, ACER este reprezentată în Grupul de
coordonare pentru gaze în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) 2017/1938 și
își îndeplinește obligațiile legate capacitatea bidirecțională permanentă a interconexiunilor
pentru gaze, prevăzute în anexa III la Regulamentul (UE) 2017/1938.

Articolul 10
Atribuțiile ACER legate de scutiri sau derogări
ACER poate decide cu privire la scutiri, astfel cum sunt prevăzute la articolul 63 alineatul (5) din
Regulamentul (UE) 2019/…+. De asemenea, ACER decide cu privire la derogări, astfel cum sunt
prevăzute la articolul 36 alineatul (4) din Directiva 2009/73/CE, dacă infrastructura în cauză este
amplasată pe teritoriul mai multor state membre.

Articolul 11
Atribuțiile ACER legate de infrastructură
În ceea ce privește infrastructura energetică transeuropeană, ACER, în strânsă cooperare cu
autoritățile de reglementare și cu ENTSO pentru energie electrică și ENTSO pentru gaze:
(a)

monitorizează progresele înregistrate în privința punerii în aplicare a proiectelor de creare
de noi capacități de interconexiune;

+

JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul
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(b)

monitorizează punerea în aplicare a planurilor la nivelul Uniunii de dezvoltare a rețelei.
Dacă ACER constată neconcordanțe între planuri și punerea acestora în aplicare, atunci
cercetează motivele acestor neconcordanțe și face recomandări operatorilor de transport și
de sistem în cauză, precum și autorităților de reglementare sau altor organisme competente
în cauză în vederea implementării investițiilor în conformitate cu planurile la
nivelul Uniunii de dezvoltare a rețelei;

(c)

îndeplinește obligațiile prevăzute la articolele 5, 11 și 13 din Regulamentul (UE)
nr. 347/2013;

(d)

ia decizii cu privire la cererile de investiții în temeiul articolului 12 alineatul (6) din
Regulamentul (UE) nr. 347/2013.

Articolul 12
Atribuțiile ACER legate de integritatea și transparența pieței angro
Pentru a monitoriza în mod eficient integritatea și transparența pieței angro, ACER, în strânsă
cooperare cu autoritățile de reglementare și cu alte autorități naționale:
(a)

monitorizează piețele angro, colectează și partajează date și creează un registru european al
participanților la piață în conformitate cu articolele 7-12 din Regulamentul (UE)
nr. 1227/2011;
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(b)

emite recomandări adresate Comisiei în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE)
nr. 1227/2011;

(c)

coordonează investigații în temeiul articolului 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE)
nr. 1227/2011.

Articolul 13
Acordarea de noi atribuții ACER
În circumstanțe clar definite de către Comisie în codurile de rețea adoptate în temeiul articolului 59
din Regulamentul (UE) 2019/…+ și în orientările adoptate în temeiul articolului 61 din
regulamentul menționat sau al articolului 23 din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 și în chestiuni
corespunzătoare scopului în care a fost instituită, ACER poate primi atribuții suplimentare care nu
implică competențe decizionale.

+

JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul PE-CONS
9/19-2016/0379 (COD).
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Articolul 14
Consultare, transparență și garanții procedurale
(1)

În exercitarea atribuțiilor sale, în special în procesul elaborării orientărilor-cadru în
conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (UE) 2019/…+ sau articolul 6 din
Regulamentul (CE) nr. 715/2009 și în procesul de propunere a modificărilor codurilor de
rețea în temeiul articolului 60 din Regulamentul (UE) 2019/…+ sau al articolului 7
din Regulamentul (CE) nr. 715/2009, ACER consultă în mod extensiv și într-un stadiu
timpuriu participanții la piață, operatorii de transport și de sistem, consumatorii, utilizatorii
finali și, în cazurile în care acest lucru este relevant, autoritățile din domeniul concurenței,
fără a aduce atingere competențelor lor respective, într-un mod deschis și transparent, în
special în cazurile în care atribuțiile sale vizează operatorii de transport și de sistem.

(2)

ACER se asigură că publicului și tuturor părților interesate li se furnizează, după caz,
informații obiective, exacte și ușor accesibile, în special în ceea ce privește rezultatele
activității sale.
Toate documentele și procesele verbale ale reuniunilor de consultare desfășurate în
procesul de elaborare a orientărilor-cadru în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul
(UE) 2019/…+ sau cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 sau cu ocazia
modificării codurilor de rețea menționate la alineatul (1) sunt făcute publice.

+
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(3)

Înainte de adoptarea orientărilor-cadru sau cu ocazia propunerii de amendamente la
codurile de rețea, așa cum se menționează la alineatul (1), ACER indică modul în care au
fost luate în considerare observațiile primite în timpul consultării și prezintă motivele în
cazul în care observațiile nu au fost luate în considerare.

(4)

ACER publică pe pagina proprie de internet cel puțin ordinea de zi, documentele de lucru
și, dacă este cazul, procesele-verbale ale reuniunilor consiliului de administrație,
Consiliului autorităților de reglementare și camerei de recurs.

(5)

ACER adoptă și publică norme de procedură adecvate și proporționale în conformitate cu
procedura prevăzută la articolul 19 alineatul (1) litera (t). Normele respective cuprind
dispoziții care asigură un proces decizional transparent și rezonabil, care garantează
drepturile procedurale fundamentale bazate pe statul de drept, inclusiv dreptul de a fi
audiat, norme privind accesul la dosare și standardele specificate la alineatele (6)-(8).

(6)

Înainte de a adopta orice decizie individuală astfel cum se prevede în prezentul regulament,
ACER informează orice parte vizată cu privire la intenția sa de a adopta decizia respectivă
și fixează un termen în care partea vizată își poate exprima opiniile față de problema în
cauză, ținând seama pe deplin de urgența, complexitatea și posibilele consecințe ale
situației.

(7)

Deciziile individuale adoptate de ACER precizează motivele pe care se bazează pentru a
permite introducerea unei căi de atac pe fond.

(8)

Părțile vizate de deciziile individuale sunt informate cu privire la căile de atac disponibile
în temeiul prezentului regulament.
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Articolul 15
Monitorizarea și raportarea privind sectorul energiei electrice și cel al gazelor naturale
(1)

ACER, în strânsă cooperare cu Comisia, statele membre și autoritățile naționale vizate,
inclusiv autoritățile de reglementare și fără a aduce atingere competențelor autorităților din
domeniul concurenței, monitorizează piețele angro și cu amănuntul de energie electrică și
gaze naturale, în special prețul cu amănuntul al energiei electrice și al gazelor naturale,
respectarea drepturilor consumatorilor prevăzute în Directiva (UE) 2019/…+ și în
Directiva 2009/73/CE, impactul evoluțiilor pieței asupra clienților casnici, accesul la rețele,
inclusiv accesul energiei electrice produse din surse de energie regenerabile, progresele
înregistrate în privința capacităților de interconexiune, barierele potențiale din calea
comerțului transfrontalier, barierele de reglementare pentru entitățile nou intrate pe piață și
operatorii mai mici, inclusiv comunități de energie ale cetățenilor, intervențiile statului care
împiedică prețurile să reflecte penuria reală, precum cele prevăzute la articolul 10
alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/…++, performanța statelor membre în domeniul
siguranței alimentării cu energie electrică pe baza rezultatelor evaluării adecvării resurselor
la nivel european menționată la articolul 23 din respectivul regulament, ținând cont în mod
special de evaluarea ex post menționată la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2019/….

+
++


JO: a se introduce numărul directivei din documentul PE-CONS 10/19-2016/0380 (COD).
JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul
PE-CONS 9/19-2016/0379 (COD).
JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul
PE-CONS 73/18-2016/0377 (COD).
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(2)

ACER publică anual un raport privind rezultatele monitorizării menționate la alineatul (1).
În raportul respectiv, ACER depistează orice bariere din calea realizării piețelor interne în
sectorul energiei electrice și din cel al gazelor naturale.

(3)

Cu ocazia publicării raportului său anual, ACER poate prezenta Parlamentului European și
Comisiei un aviz privind măsurile posibile pentru a se înlătura barierele menționate la
alineatul (2).

(4)

ACER publică un raport privind cele mai bune practici în domeniul metodologiilor de
tarifare pentru transport și distribuție în temeiul articolului 18 alineatul (9) din
Regulamentul (UE) 2019/…+.

Capitolul II
Organizarea ACER

Articolul 16
Statut juridic
(1)

+

ACER este un organ al Uniunii cu personalitate juridică.

JO: a se introduce numărul directivei din documentul PE-CONS 9/19-2016/0379 (COD).
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(2)

În fiecare stat membru, ACER deține cea mai extinsă capacitate juridică acordată
persoanelor juridice conform dreptului intern. În special, aceasta poate să dobândească sau
să înstrăineze bunuri mobile sau imobile și se poate constitui parte în proceduri judiciare.

(3)

ACER este reprezentată de către directorul acesteia.

(4)

Sediul ACER este la Ljubljana, în Slovenia.

Articolul 17
Structura administrativă și de conducere
ACER este compusă din:
(a)

un consiliu de administrație, care exercită atribuțiile prevăzute la articolul 19;

(b)

un Consiliu al autorităților de reglementare, care exercită atribuțiile prevăzute la
articolul 22;

(c)

un director, care exercită atribuțiile prevăzute la articolul 24; și

(d)

o cameră de recurs, care exercită atribuțiile prevăzute la articolul 28.
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Articolul 18
Componența consiliului de administrație
(1)

Consiliul de administrație este alcătuit din nouă membri. Pentru fiecare membru există un
membru supleant. Doi membri și supleanții acestora sunt numiți de către Comisie, doi
membri și supleanții acestora de către Parlamentul European, iar cinci membri și supleanții
acestora de către Consiliu. Niciun deputat în Parlamentul European nu poate fi membru al
consiliului de administrație. Un membru al consiliului de administrație nu poate fi membru
în Consiliul autorităților de reglementare.

(2)

Mandatul membrilor și al membrilor supleanți ai consiliului de administrație este de patru
ani, acesta putând fi reînnoit o singură dată. Durata primului mandat pentru jumătate din
numărul membrilor și supleanților din consiliul de administrație este de șase ani.

(3)

Consiliul de administrație își alege președintele și vicepreședintele dintre membrii săi, cu o
majoritate de două treimi. Vicepreședintele înlocuiește automat președintele dacă acesta
din urmă se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile. Mandatul președintelui și al
vicepreședintelui este de doi ani, acesta putând fi reînnoit o singură dată. Mandatul
președintelui și cel al vicepreședintelui expiră în momentul în care aceștia nu mai dețin
calitatea de membri ai consiliului de administrație.
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(4)

Ședințele consiliului de administrație sunt convocate de către președintele acestuia.
Președintele Consiliului autorităților de reglementare sau reprezentantul acestui consiliu și
directorul participă la deliberări fără drept de vot, în afară cazului în care consiliul de
administrație decide altfel în privința directorului. Consiliul de administrație se reunește în
sesiune ordinară cel puțin de două ori pe an. Acesta se reunește, de asemenea, la inițiativa
președintelui, la solicitarea Comisiei sau la solicitarea a cel puțin o treime dintre membrii
săi. Consiliul de administrație poate invita orice persoană care ar putea avea o opinie
relevantă să ia parte la ședințele sale în calitate de observator. Membrii consiliului de
administrație pot, sub rezerva regulamentului propriu de procedură, să fie asistați de
consultanți sau de experți. Secretariatul consiliului de administrație este asigurat de către
ACER.

(5)

Deciziile consiliului de administrație se adoptă în baza unei majorități de două treimi din
membrii prezenți, exceptând cazul în care se prevede altfel în prezentul regulament.
Fiecare membru sau supleant în consiliul de administrație are un vot.

(6)

Regulamentul de procedură prevede în detaliu:
(a)

condițiile de vot, mai ales condițiile în care un membru poate acționa în numele unui
alt membru și, de asemenea, dacă este cazul, normele privind cvorumurile; și

(b)

mecanismul de rotație care se aplică pentru reînnoirea membrilor consiliului de
administrație care sunt numiți de către Consiliu pentru a se asigura o participare
echilibrată a statelor membre de-a lungul timpului.
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(7)

Fără a aduce atingere rolului membrilor numiți de Comisie, membrii consiliului de
administrație se angajează să acționeze independent și obiectiv, în interesul Uniunii în
ansamblul său, nu solicită și nici nu urmează instrucțiuni din partea instituțiilor, organelor,
oficiilor sau agențiilor Uniunii, din partea niciunui guvern al unui stat membru sau a altui
organism public sau privat. În acest sens, fiecare membru redactează o declarație de
angajament și o declarație de interese, indicând fie absența oricărui interes care ar putea fi
considerat susceptibil de a-i prejudicia independența, fie orice interes direct sau indirect
care ar putea fi considerat susceptibil de a-i prejudicia independența. ACER face publice
anual respectivele declarații.

Articolul 19
Funcțiile consiliului de administrație
(1)

Consiliul de administrație:
(a)

după consultarea Consiliului autorităților de reglementare și obținerea unui aviz
favorabil din partea acestuia în conformitate cu articolul 22 alineatul (5) litera (c),
numește directorul în conformitate cu articolul 23 alineatul (2) și, dacă este cazul,
prelungește mandatul acestuia sau îl revocă din funcție;

(b)

numește în mod formal membrii Consiliului autorităților de reglementare numiți în
conformitate cu articolul 21 alineatul (1);
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(c)

numește în mod formal membrii camerei de recurs în conformitate cu articolul 25
alineatul (2);

(d)

se asigură că ACER își duce la îndeplinire misiunea și își exercită atribuțiile care îi
revin în conformitate cu prezentul regulament;

(e)

adoptă documentul de programare menționat la articolul 20 alineatul (1) cu o
majoritate de două treimi a membrilor săi și, dacă este cazul, îl modifică în
conformitate cu articolul 20 alineatul (3);

(f)

adoptă, cu o majoritate de două treimi, bugetul anual al ACER și își
exercită celelalte funcții bugetare în conformitate cu articolele 31-35;

(g)

decide, după ce a obținut acordul Comisiei, dacă acceptă succesiuni, donații sau
granturi provenind din alte surse ale Uniunii sau orice alte contribuții voluntare din
partea statelor membre sau din partea autorităților de reglementare. Avizul emis de
consiliul de administrație în temeiul articolului 35 alineatul (4) abordează în mod
explicit sursele de finanțare prevăzute în prezentul alineat;

(h)

după consultarea Consiliului autorităților de reglementare, exercită autoritate
disciplinară asupra directorului. În plus, în conformitate cu alineatul (2), consiliul de
administrație exercită, în ceea ce privește personalul ACER, competențele de
autoritate împuternicită să facă numiri, conferite prin Statutul funcționarilor, și
competențele de autoritate abilitată să încheie contracte de muncă, conferite prin
Regimul aplicabil celorlalți agenți;
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(i)

elaborează normele de punere în aplicare ale ACER pentru punerea în aplicare a
Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți în conformitate cu
articolul 110 din Statutul funcționarilor, în temeiul articolului 39 alineatul (2);

(j)

adoptă măsuri practice privind dreptul de acces la documentele ACER, în
conformitate cu articolul 41;

(k)

adoptă și publică raportul anual referitor la activitățile ACER, pe baza proiectului de
raport anual menționat la articolul 24 alineatul (1) litera (i), și transmite raportul
respectiv până la data de 1 iulie a fiecărui an Parlamentului European, Consiliului,
Comisiei și Curții de Conturi. Raportul anual privind activitățile ACER conține o
secțiune independentă, aprobată de către Consiliul autorităților de reglementare,
privind activitățile de reglementare ale ACER pe parcursul acelui an;

(l)

își adoptă și își publică propriul regulament de procedură;

(m) adoptă normele financiare aplicabile ACER în conformitate cu articolul 36;
(n)

adoptă o strategie antifraudă, proporțională cu riscurile de fraudă, ținând seama de
costurile și beneficiile măsurilor care urmează să fie puse în aplicare;

(o)

adoptă norme de prevenire și de gestionare a conflictelor de interese în ceea ce
privește membrii săi, precum și membrii camerei de recurs;
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(p)

adoptă și actualizează periodic planurile de comunicare și de diseminare menționate
la articolul 41;

(q)

numește un contabil, căruia i se aplică Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil
celorlalți agenți și care este complet independent în îndeplinirea îndatoririlor sale;

(r)

se asigură că se dă curs în mod adecvat constatărilor și recomandărilor care decurg
din evaluările și rapoartele de audit interne sau externe, precum și din investigațiile
efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);

(s)

autorizează încheierea acordurilor de lucru în conformitate cu articolul 43;

(t)

pe baza unei propuneri a directorului, în conformitate cu articolul 24 alineatul (1)
litera (b) și după consultarea Consiliului autorităților de reglementare și obținerea
avizului favorabil al acestuia în conformitate cu articolul 22 alineatul (5) litera (f),
adoptă și publică normele de procedură menționate la articolul 14 alineatul (5).

(2)

Consiliul de administrație adoptă, în conformitate cu articolul 110 din Statutul
funcționarilor, o decizie bazată pe articolul 2 alineatul (1) din Statutul funcționarilor și pe
articolul 6 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, prin care deleagă directorului
competențele relevante de autoritate împuternicită să facă numiri și definește condițiile în
care poate fi suspendată respectiva delegare de competențe. Directorul este autorizat să
subdelege aceste competențe.

PE-CONS 83/18

AD/neg
TREE.2

56

RO

(3)

În cazul în care circumstanțe excepționale impun acest lucru, consiliul de administrație
poate, printr-o decizie, să suspende temporar delegarea competențelor de autoritate
împuternicită să facă numiri către director și delegarea competențelor subdelegate de către
acesta din urmă și să le exercite el însuși sau să le delege unuia dintre membrii săi ori unui
alt membru al personalului în afară de director. Împrejurările excepționale se limitează
strict la chestiuni administrative, bugetare sau manageriale, fără a aduce atingere
independenței depline a directorului în raport cu atribuțiile sale în temeiul articolului 24
alineatul (1) litera (c).

Articolul 20
Programare anuală și multianuală
(1)

Directorul pregătește în fiecare an un proiect de document de programare care conține
programarea anuală și multianuală și transmite proiectul de document de programare
consiliului de administrație și Consiliului autorităților de reglementare.
Consiliul de administrație adoptă proiectul de document de programare după primirea
avizului favorabil al Consiliului autorităților de reglementare și transmite proiectul de
document de programare Parlamentului European, Consiliului și Comisiei până la data
de 31 ianuarie.
Proiectul de document de programare este în conformitate cu proiectul provizoriu de buget
estimativ elaborat în conformitate cu articolul 33 alineatele (1), (2) și (3).
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Consiliul de administrație adoptă documentul de programare ținând seama de avizul
Comisiei, după primirea avizului favorabil al Consiliului autorităților de reglementare și
după ce directorul îl prezintă Parlamentului European. consiliul de administrație transmite
documentul de programare Parlamentului European, Consiliului și Comisiei până la data
de 31 decembrie.
Documentul de programare este adoptat fără a aduce atingere procedurii bugetare anuale și
se publică.
Documentul de programare devine definitiv după adoptarea finală a bugetului general și,
dacă este necesar, se ajustează în consecință.
(2)

Programarea anuală din documentul de programare anuală include obiectivele detaliate și
rezultatele preconizate, inclusiv indicatorii de performanță. Aceasta include, de asemenea,
o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate și informații care indică resursele
financiare și umane alocate fiecărei acțiuni, inclusiv o trimitere la grupurile de lucru ale
ACER însărcinate să contribuie la elaborarea documentelor respective, în conformitate cu
principiile întocmirii bugetului și ale gestionării pe activități. Programarea anuală trebuie
să fie coerentă cu programul de activitate multianual menționat la alineatul (4). Aceasta
indică în mod clar atribuțiile care au fost adăugate, modificate sau eliminate în comparație
cu exercițiul financiar precedent.
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(3)

Atunci când ACER i se încredințează o nouă atribuție, consiliul de administrație modifică
documentul de programare adoptat.
Orice modificare substanțială a documentului de programare se adoptă prin aceeași
procedură ca cea prevăzută în cazul documentului de programare inițial. Consiliul de
administrație poate delega directorului competența de a aduce modificări neesențiale
documentului de programare.

(4)

Programarea multianuală din documentul de programare stabilește programarea strategică
globală, inclusiv obiectivele, rezultatele preconizate și indicatorii de performanță. Aceasta
definește, de asemenea, programarea resurselor, incluzând bugetul multianual și
personalul.
Programarea resurselor se actualizează anual. Programarea strategică se actualizează după
necesități, în special pentru a ține cont de rezultatele evaluării menționate la articolul 45.
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Articolul 21
Componența Consiliului autorităților de reglementare
(1)

Consiliul autorităților de reglementare este alcătuit din:
(a)

reprezentanți cu rang înalt ai autorităților de reglementare în conformitate cu
articolul 57 alineatul (1) din Directiva (UE) 2019/…+ și cu articolul 39 alineatul (1)
din Directiva 2009/73/CE și un supleant pentru fiecare stat membru ales dintre
membrii actualului personal cu rang înalt al autorităților respective, numiți de către
autoritatea de reglementare;

(b)

un reprezentant fără drept de vot din partea Comisiei.

Câte un singur reprezentant din partea autorității de reglementare a fiecărui stat membru
poate face parte din Consiliul autorităților de reglementare.
(2)

Consiliul autorităților de reglementare își alege președintele și vicepreședintele dintre
membrii săi. Vicepreședintele înlocuiește președintele, în cazul în care acesta din urmă se
află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile. Mandatul președintelui și al
vicepreședintelui este de doi ani și jumătate cu posibilitatea reînnoirii acestuia. Cu toate
acestea, mandatul președintelui și cel al vicepreședintelui expiră în momentul în care
aceștia nu mai dețin calitatea de membri ai Consiliului autorităților de reglementare.

+

JO: a se introduce numărul directivei din documentul PE-CONS 10/19-2016/0380 (COD).
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Articolul 22
Funcțiile Consiliului autorităților de reglementare
(1)

Consiliul autorităților de reglementare hotărăște cu o majoritate de două treimi din membrii
prezenți, fiecare membru având un vot.

(2)

Consiliul autorităților de reglementare își adoptă și își publică propriul regulament de
procedură, care prevede în amănunt detaliile procedurii de vot, mai ales condițiile în care
un membru poate acționa în numele unui alt membru și, dacă este cazul, normele care
guvernează cvorumurile. Regulamentul de procedură poate prevedea metode de lucru
specifice pentru analizarea chestiunilor care survin în contextul inițiativelor de cooperare
regională.

(3)

În exercitarea atribuțiilor conferite Consiliului autorităților de reglementare prin prezentul
regulament și fără a aduce atingere activității membrilor care acționează în numele
autorității lor de reglementare, Consiliul autorităților de reglementare acționează
independent și nu solicită și nici nu urmează instrucțiuni din partea niciunui guvern al unui
stat membru, a Comisiei sau din partea altei entități publice sau private.

(4)

Serviciile de secretariat ale Consiliului autorităților de reglementare sunt asigurate de către
ACER.
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(5)

Consiliul autorităților de reglementare:
(a)

emite avize și, după caz, observații și amendamente la textul propunerilor
directorului cu privire la proiectele de avize, recomandări și decizii menționate la
articolul 3 alineatul (1), articolele 4-8, articolul 9 alineatele (1) și (3), articolul 10,
articolul 11 litera (c), articolul 13, articolul 15 alineatul (4) și articolele 30 și 43, care
sunt examinate spre adoptare;

(b)

în sfera sa de competență, oferă îndrumări directorului în exercitarea atribuțiilor sale,
cu excepția activităților ACER în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1227/2011, și
oferă consiliere grupurilor de lucru ale ACER înființate în temeiul articolului 30;

(c)

emite un aviz adresat consiliului de administrație cu privire la candidatul care
urmează să fie numit în funcția de director în conformitate cu articolul 19
alineatul (1) litera (a) și cu articolul 23 alineatul (2);

(d)

aprobă documentul de programare în conformitate cu articolul 20 alineatul (1);

(e)

aprobă secțiunea independentă privind activitățile de reglementare din raportul anual,
în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) litera (k) și articolul 24 alineatul (1)
litera (i);

(f)

emite un aviz adresat consiliului de administrație cu privire la normele de procedură
în temeiul articolului 14 alineatul (5) și al articolului 30 alineatul (3);

PE-CONS 83/18

AD/neg
TREE.2

62

RO

(g)

emite un aviz adresat consiliului de administrație cu privire la planurile de
comunicare și de diseminare menționate la articolul 41;

(h)

emite un aviz adresat consiliului de administrație cu privire la normele de procedură
pentru relațiile cu țările terțe sau cu organizațiile internaționale menționate la
articolul 43.

(6)

Parlamentul European este informat cu privire la proiectul de ordine de zi al viitoarelor
reuniuni ale Consiliului autorităților de reglementare cu cel puțin două săptămâni înainte.
În termen de două săptămâni de la reuniunile respective, proiectul de proces-verbal se
transmite Parlamentului European. Parlamentul European poate invita președintele sau
vicepreședintele Consiliului autorităților de reglementare, respectând pe deplin
independența acestora, să se adreseze comisiei competente și să răspundă întrebărilor
adresate de membrii comisiei respective.
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Articolul 23
Directorul
(1)

ACER este administrată de către directorul acesteia, care acționează în conformitate cu
îndrumările prevăzute la articolul 22 alineatul (5) litera (b) și, în cazurile prevăzute de
prezentul regulament, cu avizele Consiliului autorităților de reglementare. Fără a aduce
atingere rolurilor respective ale consiliului de administrație și ale Consiliului autorităților
de reglementare în raport cu atribuțiile directorului, directorul nu solicită și nu urmează
instrucțiuni din partea niciunui guvern, din partea instituțiilor Uniunii sau a altei
entități sau persoane publice sau private. Directorul răspunde în fața consiliului de
administrație în ceea ce privește chestiunile administrative, bugetare și manageriale, dar
rămâne pe deplin independent în ceea ce privește atribuțiile sale în temeiul articolului 24
alineatul (1) litera (c). Directorul poate participa la reuniunile Consiliului autorităților de
reglementare în calitate de observator.

(2)

Directorul este numit de către consiliul de administrație, în urma unui aviz favorabil al
Consiliului autorităților de reglementare, pe baza meritelor, a competențelor și a
experienței relevante a acestuia în sectorul energiei, dintr-o listă de cel puțin trei candidați
propuși de către Comisie, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente.
Înainte de a fi numit în funcție, candidatul selecționat de către consiliul de administrație
face o declarație în fața comisiei competente a Parlamentului European și răspunde
întrebărilor adresate de membrii acesteia. În scopul încheierii contractului cu directorul,
ACER este reprezentată de președintele consiliului de administrație.
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(3)

Mandatul directorului este de cinci ani. În ultimele nouă luni ale mandatului, Comisia
efectuează o evaluare. În cursul evaluării, Comisia examinează în special:

(4)

(a)

rezultatele obținute de director;

(b)

sarcinile și obligațiile ACER în anii următori.

Consiliul de administrație, hotărând la propunerea Comisiei, după consultarea Consiliului
autorităților de reglementare și după studierea cu cea mai mare atenție a evaluării și
avizului Consiliului autorităților de reglementare și numai în acele cazuri în care este
justificat în baza atribuțiilor și obligațiilor ACER, poate să prelungească durata mandatului
directorului o singură dată, pentru o perioadă care nu depășește cinci ani. Directorul al
cărui mandat a fost prelungit nu poate să participe la o altă procedură de selecție pentru
același post, la sfârșitul perioadei prelungite.

(5)

Consiliul de administrație informează Parlamentul European în legătură cu intenția sa de a
prelungi mandatul directorului. Cu o lună înainte de prelungirea mandatului său, directorul
poate fi invitat să facă o declarație în fața comisiei competente a Parlamentului European și
să răspundă întrebărilor puse de membrii respectivei comisii.

(6)

În cazul în care mandatul său nu este prelungit, directorul rămâne în funcție până la
numirea succesorului său.
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(7)

Directorul poate fi revocat din funcție doar printr-o decizie a consiliului de administrație,
după obținerea unui aviz favorabil din partea Consiliului autorităților de reglementare.
Consiliul de administrație adoptă respectiva decizie în baza unei majorități de două treimi
din membrii săi.

(8)

Parlamentul European și Consiliul pot invita directorul să prezinte un raport privind
exercitarea atribuțiilor sale. Parlamentul European îl poate invita, de asemenea, pe director
să se adreseze comisiei competente și să răspundă întrebărilor adresate de membrii
comisiei respective.

Articolul 24
Atribuțiile directorului
(1)

Directorul:
(a)

este reprezentantul legal al ACER și este însărcinat cu gestionarea curentă a acesteia;

(b)

pregătește lucrările consiliului de administrație, participă, fără a avea drept de vot, la
lucrările consiliului de administrație și este responsabil de punerea în aplicare a
deciziilor adoptate de consiliul de administrație;

(c)

redactează, se consultă cu privire la, adoptă și publică avize, recomandări și decizii;
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(d)

este responsabil de punerea în aplicare a programului anual de activitate al ACER
sub îndrumarea Consiliul autorităților de reglementare și sub controlul administrativ
al consiliului de administrație;

(e)

ia măsurile necesare, în special în privința adoptării instrucțiunilor administrative
interne și a publicării comunicărilor, pentru a garanta funcționarea ACER în
conformitate cu prezentul regulament;

(f)

în fiecare an, pregătește proiectul programului de activitate al ACER pentru anul
următor și, după adoptarea proiectului de către consiliul de administrație, îl prezintă
Consiliului autorităților de reglementare, Parlamentului European și Comisiei înainte
de data de 31 ianuarie a fiecărui an;

(g)

este responsabil de punerea în aplicare a documentului de programare și de
raportarea către consiliul de administrație cu privire la acest lucru;

(h)

elaborează un proiect provizoriu de buget estimativ al ACER în temeiul
articolului 33 alineatul (1) și execută bugetul ACER în conformitate cu articolele 34
și 35;

(i)

în fiecare an, pregătește și înaintează consiliului de administrație un proiect de raport
anual care conține o secțiune independentă privind activitățile de reglementare ale
ACER și o secțiune privind aspectele financiare și administrative;
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(j)

elaborează un plan de acțiune în urma concluziilor evaluărilor și rapoartelor de audit
interne sau externe, precum și a investigațiilor desfășurate de OLAF și prezintă
rapoarte semestriale Comisiei și rapoarte periodice consiliului de administrație în
legătură cu progresele înregistrate;

(k)

este responsabil de luarea deciziei privind necesitatea de a detașa unul sau mai mulți
membri ai personalului în unul sau mai multe state membre, în vederea îndeplinirii
atribuțiilor ACER în mod eficient și eficace.

În sensul primului paragraf litera (k), înainte de a lua decizia de a înființa un birou local,
directorul solicită avizul statelor membre în cauză, inclusiv al statului membru în care se
situează sediul ACER, și obține acordul prealabil al Comisiei și al consiliului de
administrație. Decizia este bazată pe o analiză cost-beneficiu temeinică și precizează
domeniul de aplicare al activităților care urmează să fie efectuate în cadrul respectivului
birou local, astfel încât să se evite costurile inutile și dublarea funcțiilor administrative ale
ACER.
(2)

În sensul alineatului (1) litera (c), avizele, recomandările și deciziile menționate la
articolul 3 alineatul (1), articolele 4-8, articolul 9 alineatele (1) și (3), articolul 10,
articolul 11 litera (c), articolul 13, articolul 15 alineatul (4) și articolele 30 și 43 se adoptă
doar cu avizul favorabil al Consiliului autorităților de reglementare.
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Înainte de a supune la vot proiectele de avize, recomandări sau decizii în Consiliul
autorităților de reglementare, directorul transmite, spre consultare, propuneri de proiecte de
avize, recomandări sau decizii grupului de lucru relevant, cu suficient timp înainte.
Directorul:
(a)

ține cont de observațiile și amendamentele Consiliului autorităților de reglementare
și retransmite proiectul de aviz, de recomandare sau de decizie revizuit Consiliului
autorităților de reglementare în vederea obținerii unui aviz favorabil;

(b)

poate retrage proiectele de avize, recomandări sau decizii transmise, cu condiția ca
directorul să prezinte o motivare scrisă justificată corespunzător în cazul în care nu
este de acord cu amendamentele transmise de Consiliul autorităților de reglementare;

În cazul retragerii unui proiect de aviz, de recomandare sau de decizie, directorul poate
emite un nou proiect de aviz, recomandare sau decizie, urmând procedura stabilită la
articolul 22 alineatul (5) litera (a) și la al doilea paragraf din prezentul alineat. În sensul
celui de-al treilea paragraf litera (a), în cazul în care nu urmează întru totul sau respinge
observațiile sau amendamentele primite de la Consiliul autorităților de reglementare,
directorul transmite, de asemenea, o motivare scrisă justificată corespunzător.
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În cazul în care Consiliul autorităților de reglementare nu emite un aviz favorabil cu privire
la textul proiectului de aviz, de recomandare sau de decizie retransmis pentru că
observațiile și amendamente sale nu se reflectă în textul retransmis, directorul poate revizui
din nou textul proiectului de aviz, de recomandare sau de decizie în conformitate cu
amendamentele și observațiile propuse de Consiliul autorităților de reglementare pentru a
obține avizul favorabil al acestuia, fără a mai trebui să se consulte cu grupul de lucru
relevant sau să mai transmită încă o motivare scrisă.

Articolul 25
Înființarea și componența camerei de recurs
(1)

ACER înființează o cameră de recurs.

(2)

Camera de recurs este formată din șase membri și șase supleanți selectați din fostul sau
actualul personal cu rang înalt al autorităților de reglementare, al autorităților din domeniul
concurenței sau al altor instituții ale Uniunii sau naționale cu experiență relevantă în
sectorul energiei. Camera de recurs își desemnează președintele.
Membrii camerei de recurs sunt numiți în mod formal de către consiliul de administrație, la
propunerea Comisiei, ca urmare a unei invitații publice de exprimare a interesului și după
consultarea Consiliului autorităților de reglementare.
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(3)

Camera de recurs își adoptă și publică propriul regulament de procedură. Regulamentul
respectiv prevede în amănunt condițiile care reglementează organizarea și funcționarea
camerei de recurs și regulile aplicabile căilor de atac exercitate în fața camerei, în
conformitate cu articolul 28. Camera de recurs notifică proiectul regulamentului de
procedură Comisiei, precum și orice modificare semnificativă a regulamentului respectiv.
Comisia poate emite un aviz cu privire la regulamentul respectiv în termen de trei luni de
la data primirii notificării.
Bugetul ACER conține o linie bugetară separată pentru finanțarea funcționării grefei
camerei de recurs.

(4)

Deciziile camerei de recurs se adoptă cu majoritate de cel puțin patru din cei șase membri
ai săi. Camera de recurs este convocată atunci când este necesar.

Articolul 26
Membrii camerei de recurs
(1)

Durata mandatului membrilor camerei de recurs este de cinci ani. Mandatul poate fi
reînnoit o singură dată.
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(2)

Membrii camerei de recurs sunt independenți în luarea deciziilor. Aceștia nu sunt
constrânși să respecte nicio instrucțiune. Aceștia nu pot avea alte atribuții în cadrul ACER,
al consiliului de administrație sau al Consiliului autorităților de reglementare și nici în
cadrul vreunui grup de lucru al ACER. Un membru al camerei de recurs nu poate fi revocat
din funcție pe durata mandatului său decât în cazul în care a fost găsit vinovat de comiterea
unei abateri grave, iar consiliul de administrație, după ce a consultat Consiliul autorităților
de reglementare, adoptă o decizie în acest sens.

Articolul 27
Excluderea și obiecții în cadrul camerei de recurs
(1)

Membrii camerei de recurs nu iau parte la procedurile de exercitare a căilor de atac dacă au
un interes personal în cauza respectivă, dacă au fost anterior implicați ca reprezentanți ai
uneia dintre părți sau dacă au participat la adoptarea deciziei care face obiectul căii de atac.

(2)

Un membru al camerei de recurs informează camera, în cazul în care, dintr-unul din
motivele menționate la alineatul (1) sau din oricare alt motiv, consideră că un alt membru
nu ar trebui să ia parte la vreuna dintre procedurile de exercitare a căilor de atac. Oricare
parte din cadrul unei proceduri de exercitare a unei căi de atac poate ridica obiecții cu
privire la participarea unui membru al camerei de recurs în baza oricăruia dintre motivele
menționate la alineatul (1) sau în cazul unei suspiciuni de părtinire. O astfel de obiecție
este inadmisibilă dacă este fundamentată pe criterii de naționalitate a membrilor sau dacă,
deși conștientă de existența unui motiv de obiecție, partea la o procedură de exercitare a
unei căi de atac face cu toate acestea un pas procedural în procedurile de exercitare a căilor
de apel, altul decât cel de a ridica obiecții privind alcătuirea camerei de recurs.
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(3)

Camera de recurs decide cu privire la acțiunile care trebuie întreprinse în cazurile
menționate la alineatele (1) și (2) fără participarea membrului în cauză. În scopul luării
respectivei decizii, membrul în cauză este înlocuit în cadrul camerei de recurs de către
supleantul său. Dacă supleantul se găsește într-o situație similară cu cea a membrului,
președintele desemnează un înlocuitor dintre supleanții disponibili.

(4)

Membrii camerei de recurs se angajează să acționeze independent și în interes public. În
acest sens, aceștia redactează o declarație de angajament și o declarație de interese,
indicând fie absența oricărui interes care ar putea fi considerat susceptibil de a le prejudicia
independența, fie orice interes direct sau indirect care ar putea fi considerate susceptibil de
a le prejudicia independența. Respectivele declarații scrise sunt făcute publice anual.

Articolul 28
Decizii care pot face obiectul unei căi de atac
(1)

Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv autoritățile de reglementare, poate exercita o
cale de atac împotriva unei decizii menționate la articolul 2 litera (d) care este adresată
persoanei respective sau împotriva unei decizii care, deși adresată unei alte persoane,
privește direct și personal respectiva persoană.
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(2)

Calea de atac cuprinde expunerea motivelor exercitării căii de atac și se înaintează în scris
ACER în termen de două luni de la notificarea deciziei către persoana în cauză sau, în
absența acesteia, în termen de două luni de la data la care ACER a publicat decizia sa.
Camera de recurs ia o decizie cu privire la calea de atac în termen de patru luni de la
introducerea acțiunii.

(3)

O cale de atac exercitată în temeiul alineatului (1) nu are efect suspensiv. Camera de recurs
poate, cu toate acestea, în cazul în care consideră că circumstanțele o cer, să suspende
aplicarea deciziei contestate.

(4)

În cazul în care calea de atac este admisibilă, camera de recurs examinează dacă aceasta
este bine întemeiată. Camera de recurs invită părțile din cadrul procedurii de exercitare a
căii de atac, de câte ori este necesar, să prezinte, în anumite termene, observații privind
notificările emise de către aceasta sau privind comunicările celorlalte părți în cauza
respectivă. Părțile la procedurile de exercitare a căilor de atac au dreptul să susțină o
prezentare orală.

(5)

Camera de recurs poate să confirme decizia sau poate transfera cazul organismului
competent din cadrul ACER. Decizia camerei de recurs este obligatorie pentru acest
organismul respectiv.

(6)

ACER publică deciziile adoptate de camera de recurs.
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Articolul 29
Acțiunile în fața Curții de Justiție
Acțiunile în anulare împotriva unei decizii emise de către ACER în temeiul prezentului regulament
și acțiunile în constatarea abținerii de a acționa în cadrul termenelor aplicabile pot fi introduse la
Curtea de Justiție doar după epuizarea procedurii de exercitare a căilor de atac menționate la
articolul 28. ACER ia toate măsurile necesare pentru respecta hotărârea Curții de Justiție.

Articolul 30
Grupuri de lucru
(1)

În cazuri justificate și în special pentru a sprijini activitatea de reglementare a directorului
și a Consiliului autorităților de reglementare cu privire la aspecte de reglementare și pentru
a elabora avizele, recomandările și deciziile menționate la articolul 3 alineatul (1),
articolele 4-8, articolul 9 alineatele (1) și (3), articolul 10, articolul 11 litera (c),
articolul 13, articolul 15 alineatul (4) și articolele 30 și 43 consiliul de administrație
înființează sau desființează grupuri de lucru pe baza unei propuneri comune a directorului
și a Consiliului autorităților de reglementare.
Pentru înființarea sau desființarea unui grup de lucru este nevoie de un aviz favorabil din
partea Consiliului autorităților de reglementare.
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(2)

Grupurile de lucru sunt compuse din experți din cadrul personalului ACER și al
autorităților de reglementare. Experții din partea Comisiei pot participa la grupurile de
lucru. ACER nu este responsabilă de costurile de participare ale experților din cadrul
autorităților de reglementare la grupurile de lucru ale ACER. Grupurile de lucru iau în
considerare punctele de vedere ale experților altor autorități naționale relevante în cazul în
care aceste autorități sunt competente.

(3)

Consiliul de administrație adoptă și publică regulamentul intern de procedură pentru
funcționarea grupurilor de lucru pe baza unei propuneri a directorului, după consultarea
Consiliului autorităților de reglementare și obținerea avizului favorabil al acestuia.

(4)

Grupurile de lucru ale ACER desfășoară activitățile care le sunt atribuite în documentul de
programare adoptat în temeiul articolului 20 și orice activități în temeiul prezentului
regulament care le sunt atribuite de Consiliul autorităților de reglementare și de director.

Capitolul III
Stabilirea și structura bugetului

Articolul 31
Structura bugetului
(1)

Fără a aduce atingere altor resurse, veniturile ACER sunt compuse din:
(a)

o contribuție din partea Uniunii;
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(b)

taxe plătite către ACER în conformitate cu articolul 32;

(c)

orice contribuții voluntare din partea statelor membre sau din partea autorităților de
reglementare, în temeiul articolului 19 alineatul (1) litera (g);

(d)

succesiuni, donații sau granturi acordate în temeiul articolului 19 alineatul (1)
litera (g).

(2)

Cheltuielile ACER cuprind cheltuieli cu personalul, cheltuieli administrative, cheltuieli cu
infrastructura și cheltuieli operaționale.

(3)

Se asigură un echilibru între veniturile și cheltuielile ACER.

(4)

Toate veniturile și cheltuielile ACER fac obiectul unor previziuni pentru fiecare exercițiu
financiar, care coincide cu anul calendaristic, și sunt introduse în bugetul ACER.

(5)

Venitul perceput de ACER nu compromite neutralitatea, independența sau obiectivitatea
acesteia.
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Articolul 32
Taxe
(1)

Se datorează taxe ACER pentru următoarele:
(a)

solicitarea unei decizii de scutire sau derogare în temeiul articolului 10 din prezentul
regulament, precum și pentru decizii privind alocarea transfrontalieră a costurilor
prevăzute de ACER în temeiul articolului 12 din Regulamentul (UE) nr. 347/2013;

(b)

colectarea, utilizarea, prelucrarea și analizarea informațiilor raportate de participanții
la piață sau de entitățile care raportează în numele acestora în temeiul articolului 8
din Regulamentul (UE) 1227/2011.

(2)

Taxele menționate la alineatul (1), precum și modul în care acestea trebuie plătite, se
stabilesc de Comisie, după organizarea unei consultări publice și după consultarea
consiliului de administrație și a Consiliului autorităților de reglementare. Taxele sunt
proporționale cu costurile serviciilor relevante furnizate într-un mod eficient din punctul de
vedere al costurilor și sunt suficiente pentru a acoperi costurile respective. Taxele
respective se stabilesc la un nivel la care să se asigure că nu sunt discriminatorii și că nu
reprezintă o sarcină financiară sau administrativă nejustificată în sarcina participanților la
piață sau a entităților care acționează în numele lor.
Comisia examinează periodic nivelul taxelor respective pe baza unei evaluări și, dacă este
necesar, adaptează nivelul taxelor și modul în care trebuie plătite.
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Articolul 33
Elaborarea bugetului
(1)

În fiecare an, directorul întocmește un proiect provizoriu de buget estimativ, acoperind
cheltuielile operaționale și programul de activitate anticipat pentru exercițiul financiar
următor, și trimite consiliului de administrație respectivul proiect provizoriu de buget
estimativ, împreună cu o listă a posturilor provizorii.

(2)

Proiectul provizoriu de buget estimativ se bazează pe obiectivele și rezultatele preconizate
indicate în documentul de programare menționat la articolul 20 alineatul (1) și ține cont de
resursele financiare necesare pentru atingerea acestor obiective și rezultate preconizate.

(3)

În fiecare an, consiliul de administrație, în baza proiectului provizoriu de buget estimativ
pregătit de către director, adoptă un proiect provizoriu de buget estimativ al veniturilor și al
cheltuielilor ACER pentru următorul exercițiu financiar.

(4)

Proiectul provizoriu de buget estimativ, incluzând un proiect de schemă de personal, este
transmis Comisiei de către consiliul de administrație până la data de 31 ianuarie a fiecărui
an. Anterior adoptării bugetului estimativ, proiectul pregătit de către director este transmis
Consiliului autorităților de reglementare, care poate emite un aviz motivat cu privire la
acesta.
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(5)

Bugetul estimativ prevăzut la alineatul (3) se transmite de către Comisie Parlamentului
European și Consiliului, împreună cu proiectul bugetului general al Uniunii.

(6)

Pe baza proiectului de buget estimativ, Comisia înscrie în proiectul bugetului general al
Uniunii estimările pe care le consideră necesare, ținând cont de schema de personal și de
cuantumul subvenției din bugetul general al Uniunii în conformitate cu articolele 313-316
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(7)

Consiliul, în calitate de autoritate bugetară, adoptă schema de personal pentru ACER.

(8)

Bugetul ACER este adoptat de către consiliul de administrație. Acesta se definitivează
odată cu adoptarea definitivă a bugetului general al Uniunii. Dacă este necesar, acesta este
adaptat în consecință.

(9)

Orice modificare a bugetului, inclusiv a schemei de personal, urmează aceeași procedură.

(10)

Până la ... [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia
evaluează dacă resursele financiare și umane de care dispune ACER îi permit acesteia să
își îndeplinească rolul conferit de prezentul regulament de a promova piața internă a
energiei și de a contribui la securitatea energetică în beneficiul consumatorilor din Uniune.
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(11)

Consiliul de administrație notifică de îndată autoritatea bugetară în legătură cu intenția sa
de a pune în aplicare orice proiect care ar putea avea implicații financiare semnificative
pentru finanțarea bugetului ACER, în special proiectele de natură imobiliară. Consiliul de
administrație informează de asemenea Comisia cu privire la intențiile sale. În cazul în care
una dintre autoritățile bugetare intenționează să emită un aviz, aceasta notifică ACER în
acest sens în termen de două săptămâni de la primirea informațiilor privind proiectul în
cauză. În absența unui răspuns, ACER poate demara proiectul planificat.
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Articolul 34
Execuția și controlul bugetului
(1)

Directorul își exercită competențele de ordonator de credite și execută bugetul ACER.

(2)

Până la data de 1 martie după încheierea fiecărui exercițiu financiar, contabilul ACER
transmite contabilului Comisiei și Curții de Conturi situația conturilor provizorii, precum și
raportul privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul financiar respectiv. De
asemenea, contabilul ACER transmite Parlamentului European și Consiliului raportul
privind gestiunea bugetară și financiară până la data de 31 martie a anului următor.
Contabilul Comisiei consolidează conturile provizorii ale instituțiilor și ale organismelor
descentralizate, în conformitate cu articolul 245 din Regulamentul
(UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în
continuare „regulamentul financiar”)1.

1

Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din
18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de
modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013,
(UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE)
nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom)
nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).
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Articolul 35
Prezentarea conturilor și descărcarea de gestiune
(1)

Contabilul ACER transmite conturile provizorii pentru exercițiul financiar (exercițiul N)
contabilului Comisiei și Curții de Conturi până la data de 1 martie a următorului exercițiu
financiar (exercițiul N+1).

(2)

ACER transmite raportul privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul N
Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi până la data de
31 martie a exercițiului N+1.
Până la data de 31 martie a exercițiului N+1, contabilul Comisiei transmite Curții de
Conturi situația conturilor provizorii ale ACER. Comisia transmite, de asemenea, raportul
privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul financiar respectiv Parlamentului
European și Consiliului.

(3)

După primirea observațiilor formulate de Curtea de Conturi cu privire la conturile
provizorii ale ACER pentru exercițiul N, în conformitate cu dispozițiile articolului 246 din
regulamentul financiar, contabilul elaborează, pe propria răspundere, situația conturilor
finale ale ACER pentru anul respectiv. Directorul o trimite spre avizare consiliului de
administrație.

(4)

Consiliul de administrație emite un aviz cu privire la conturile finale ale ACER pentru
exercițiul N.
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(5)

Până la data de 1 iulie a exercițiului N+1, contabilul ACER transmite Parlamentului
European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi situația conturilor finale pentru
exercițiul N împreună cu avizul consiliului de administrație.

(6)

Conturile finale se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene până la data de
15 noiembrie a exercițiului N+1.

(7)

Directorul transmite Curții de Conturi un răspuns la observațiile formulate de aceasta, până
la data de 30 septembrie a exercițiului N+1. Acesta trimite, de asemenea, o copie a acestui
răspuns consiliului de administrație și Comisiei.

(8)

Directorul prezintă Parlamentului European, la solicitarea acestuia, toate informațiile
necesare derulării eficiente a procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul N în
conformitate cu articolul 109 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013.

(9)

La recomandarea Consiliului, hotărând cu majoritate calificată, Parlamentul European
aprobă descărcarea de gestiune a directorului pentru execuția bugetului pentru exercițiul
financiar N, până la data de 15 mai a exercițiului N+2.
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Articolul 36
Norme financiare
Normele financiare aplicabile ACER sunt adoptate de către consiliul de administrație după
consultarea Comisiei. Aceste norme se pot abate de la Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013,
dacă nevoile funcționale specifice ACER o cer și numai cu acordul prealabil al Comisiei.

Articolul 37
Combaterea fraudei
(1)

Pentru a facilita combaterea fraudei, a corupției și a altor activități ilegale în temeiul
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1,
ACER aderă la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 privind investigațiile interne
desfășurate de OLAF2 și adoptă dispozițiile corespunzătoare care se aplică tuturor
angajaților ACER, utilizând modelul prevăzut în anexa la acordul respectiv.

(2)

Curtea de Conturi este abilitată să desfășoare audituri la fața locului, precum și audituri pe
bază de documente, cu privire la beneficiarii de granturi, contractanții și subcontractanții
care au primit fonduri ale Uniunii de la ACER.

1

2

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din
11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă
(OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și
al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248,
18.9.2013, p. 1).
JO L 136, 31.5.1999, p. 15.
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(3)

OLAF poate desfășura investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a
stabili dacă s-a comis o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care
afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un grant sau un contract finanțat
de ACER, în conformitate cu dispozițiile și cu procedurile stabilite în Regulamentul (UE,
Euratom) nr. 883/2013 și în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului1.

(4)

Fără a aduce atingere alineatelor (1), (2) și (3), acordurile de cooperare cu țări terțe și cu
organizații internaționale, contractele, acordurile de grant și deciziile privind granturile
luate de ACER conțin dispoziții care împuternicesc în mod expres Curtea de Conturi și
OLAF să efectueze auditurile și investigațiile menționate la prezentul articol, potrivit
competențelor care le revin.

1

Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind
controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor
financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292,
15.11.1996, p. 2).
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Capitolul IV
Dispoziții generale și finale

Articolul 38
Privilegii și imunități și acordul privind sediul
(1)

Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene anexat la TUE și TFUE
se aplică ACER și personalului acesteia.

(2)

Dispozițiile necesare referitoare la găzduirea care urmează să fie oferită ACER în statul
membru gazdă și la facilitățile care trebuie puse la dispoziție de statul membru respectiv,
împreună cu normele specifice aplicabile în statul membru gazdă directorului, membrilor
consiliului de administrație, personalului ACER și membrilor familiilor acestora sunt
prevăzute într-un acord privind sediul încheiat între ACER și statul membru în care se află
sediul. Acordul respectiv se încheie după obținerea acordului consiliului de administrație.
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Articolul 39
Personalul
(1)

Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți și normele adoptate de comun
acord de către instituțiile Uniunii în scopul aplicării Statutului funcționarilor și Regimului
aplicabil celorlalți agenți se aplică personalului ACER, inclusiv directorului acesteia.

(2)

Consiliul de administrație, de comun acord cu Comisia, adoptă normele relevante de
punere în aplicare, în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor.

(3)

În ceea ce privește personalul său, ACER exercită atribuțiile conferite autorității
împuternicite să facă numiri conform Statutului funcționarilor, precum și autorității
împuternicite să încheie contracte conform Regimului aplicabil celorlalți agenți.

(4)

Consiliul de administrație poate adopta dispoziții care să permită angajarea la ACER de
experți naționali detașați din statele membre.
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Articolul 40
Răspunderea ACER
(1)

Răspunderea contractuală a ACER este reglementată de legea aplicabilă contractului în
cauză.
Orice clauză compromisorie prevăzută într-un contract încheiat de ACER intră în sfera de
competență a Curții de Justiție.

(2)

În cazul răspunderii necontractuale, ACER, în conformitate cu principiile generale comune
legislațiilor statelor membre, repară orice prejudiciu cauzat de aceasta sau de către
personalul acesteia în cursul îndeplinirii sarcinilor lor de serviciu.

(3)

Curtea de Justiție este competentă în litigiile privind despăgubirile pentru prejudicii
menționate la alineatul (2).

(4)

Răspunderea financiară personală și răspunderea disciplinară a personalului ACER față de
aceasta sunt guvernate de dispozițiile relevante aplicabile personalului ACER.
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Articolul 41
Transparență și comunicare
(1)

Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului1 se aplică
documentelor deținute de ACER.

(2)

Consiliul de administrație adoptă măsurile practice pentru aplicarea Regulamentului (CE)
nr. 1049/2001.

(3)

Deciziile adoptate de către ACER în temeiul articolului 8 din Regulamentul (CE)
nr. 1049/2001 pot face obiectul unei plângeri adresate Ombudsmanului sau al unei acțiuni
în fața Curții de Justiție, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolele 228 și 263 din
TFUE.

(4)

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către ACER este supusă Regulamentului
(UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului2. Consiliul de administrație
stabilește măsurile de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1725 de către ACER, inclusiv
pe cele referitoare la desemnarea responsabilului cu protecția datelor din cadrul ACER.
Aceste măsuri sunt stabilite după consultarea Autorității Europene pentru Protecția
Datelor.

1

2

Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai
2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale
Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).
Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie
2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație
a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei
nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).
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(5)

ACER poate desfășura activități de comunicare din proprie inițiativă în limitele domeniului
său de competență. Alocarea resurselor pentru activități de comunicare nu se face în
detrimentul îndeplinirii eficiente a atribuțiilor menționate la articolele 3-13. Activitățile de
comunicare se desfășoară în conformitate cu planurile relevante de comunicare și de
difuzare a informațiilor, adoptate de consiliul de administrație.

Articolul 42
Protecția informațiilor clasificate și a informațiilor sensibile neclasificate
(1)

ACER adoptă propriile norme de securitate, care sunt echivalente cu normele de securitate
ale Comisiei pentru protecția informațiilor clasificate ale Uniunii Europene (IUEC) și a
informațiilor sensibile neclasificate, inclusiv norme pentru schimbul, prelucrarea și
stocarea informațiilor respective prevăzute de Deciziile (UE, Euratom) 2015/4431
și 2015/4442 ale Comisiei.

(2)

ACER poate decide, de asemenea, să aplice mutatis mutandis deciziile Comisiei
menționate la alineatul (1). Normele de securitate ale ACER includ, printre altele,
dispoziții pentru schimbul, prelucrarea și stocarea IUEC și a informațiilor sensibile
neclasificate.

1
2

Decizia (UE, Euratom) 2015/443 a Comisiei din 13 martie 2015 privind securitatea în cadrul
Comisiei (JO L 72, 17.3.2015, p. 41).
Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de
securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 72, 17.3.2015, p. 53).
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Articolul 43
Acorduri de cooperare
(1)

ACER este deschisă participării țărilor terțe care au încheiat acorduri cu Uniunea și care au
adoptat și aplică normele relevante ale dreptului Uniunii în domeniul energiei, incluzând,
în special, normele privind autoritățile de reglementare independente, accesul terților la
infrastructură și separarea activității, comerțul cu energie și operarea sistemului și
participarea și protecția consumatorilor, precum și normele relevante în domeniul
protecției mediului și al concurenței.

(2)

Sub rezerva încheierii unui acord în acest sens între Uniune și țările terțe menționate la
alineatul (1) din prezentul articol, ACER își poate exercita atribuțiile în temeiul
articolelor 3-13 și în ceea ce privește țările terțe, cu condiția ca respectivele țări terțe să fi
adoptat și să aplice normele relevante în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol
și să fi mandatat ACER să coordoneze activitățile autorităților lor de reglementare cu cele
ale autorităților de reglementare din statele membre. În cazul în care ACER își exercită
atribuțiile astfel, trimiterile la chestiunile cu caracter transfrontalier se referă la frontierele
Uniunii cu țările terțe și nu la frontierele dintre două state membre.
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(3)

Acordurile menționate la alineatul (1) stabilesc aranjamente care precizează, în special,
natura, sfera și aspectele procedurale ale participării acestor țări la activitățile ACER,
inclusiv dispoziții referitoare la contribuțiile financiare și la personal.

(4)

Consiliul de administrație adoptă normele de procedură pentru relațiile cu țările terțe
menționate la alineatul (1), după primirea unui aviz favorabil din partea Consiliului
autorităților de reglementare. Comisia se asigură că ACER își desfășoară activitatea în
limitele mandatului său și ale cadrului instituțional existent prin încheierea unui acord de
lucru adecvat cu directorul ACER.

Articolul 44
Regimul lingvistic
(1)

Dispozițiile Regulamentului nr. 1 al Consiliului1 se aplică ACER.

(2)

Consiliul de administrație decide cu privire la regimul lingvistic intern al ACER.

(3)

Serviciile de traducere necesare funcționării ACER sunt asigurate de către Centrul de
Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene.

1

Regulamentul nr. 1 al Consiliului de stabilire a regimului lingvistic al Comunității
Economice Europene (JO 17, 6.10.1958, p. 385).
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Articolul 45
Evaluare
(1)

Până la ... [cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și ulterior din
cinci în cinci ani, Comisia, asistată de un expert extern independent, realizează o evaluare
pentru a aprecia performanța ACER în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile
acesteia. Evaluarea abordează în special eventuala necesitate de a modifica mandatul
ACER și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări.

(2)

Atunci când consideră că funcționarea în continuare a ACER nu se mai justifică în raport
cu obiectivele, mandatul și atribuțiile care îi sunt desemnate, Comisia poate propune
modificarea în consecință sau abrogarea prezentului regulament, după consultarea
corespunzătoare a părților interesate și a Consiliului autorităților de reglementare.

(3)

Comisia prezintă constatările evaluării menționate la alineatul (1), inclusiv concluziile sale,
Parlamentului European, Consiliului și Consiliului autorităților de reglementare.
Constatările evaluării ar trebui făcute publice.
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(4)

Până la 31 octombrie 2025 și, ulterior, cel puțin o dată la cinci ani, Comisia transmite
Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a prezentului regulament și, în
special, a atribuțiilor ACER care implică decizii individuale. Raportul respectiv ține seama,
dacă este cazul, de rezultatele evaluării efectuate în temeiul articolului 69 alineatul (1) din
Regulamentul (UE) 2019/…+.
Dacă este cazul, Comisia transmite o propunere legislativă împreună cu raportul său.

Articolul 46
Abrogare
Regulamentul (CE) nr. 713/2009 se abrogă.
Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc
în conformitate cu tabelul de corespondență care figurează în anexa II.

+

JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul
PE-CONS 9/19-2016/0379 (COD).

PE-CONS 83/18

AD/neg
TREE.2

95

RO

Articolul 47
Intrare în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate
statele membre.
Adoptat la …, …

Pentru Parlamentul European

Pentru Consiliu

Președintele

Președintele
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ANEXA I
Regulamentul abrogat cu modificarea sa
Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului din
13 iulie 2009 de instituire a Agenției pentru
Cooperarea Autorităților de Reglementare din
Domeniul Energiei
(JO L 211, 14.8.2009, p. 1)
Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului
din 17 aprilie 2013 privind liniile
directoare pentru infrastructurile
energetice transeuropene, de abrogare a
Deciziei nr. 1364/2006/CE și de
modificare a Regulamentelor (CE)
nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE)
nr. 715/2009
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ANEXA I

Numai în ceea ce privește trimiterile de la
articolul 20 din Regulamentul (UE)
nr. 347/2013 la articolul 22 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 713/2009.
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1
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ANNEX II
Tabel de corespondență
Regulamentul (CE) nr. 713/2009

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 4

Articolul 2

Articolul 5

Articolul 3

Articolul 6 alineatele (1)-(3) și alineatul (4)
primul paragraf

Articolul 4

Articolul 6 alineatul (4) al doilea până la al
cincilea paragraf și alineatele (5), (6) și (9)

Articolul 5

Articolul 7 și 8

Articolul 6

–

Articolul 7

–

Articolul 8

–

Articolul 9

Articolul 9 alineatul (1) și alineatul (2) primul Articolul 10
paragraf
Articolul 6 alineatele (7) și (8)

Articolul 11

–

Articolul 12

Articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 13

Articolul 10

Articolul 14

Articolul 11

Articolul 15

Articolul 2

Articolul 16

Articolul 3

Articolul 17
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RO

Regulamentul (CE) nr. 713/2009

Prezentul regulament

Articolul 12

Articolul 18

Articolul 13

Articolul 19

–

Articolul 20

Articolul 14 alineatele (1) și (2)

Articolul 21

Articolul 14 alineatele (3)-(6)

Articolul 22 alineatele (1)-(4)

Articolul 15

Articolul 22 alineatele (5) și (6)

Articolul 16

Articolul 23

Articolul 17

Articolul 24

Articolul 18 alineatele (1) și (2)

Articolul 25 alineatele (1), (2) și (4)

Articolul 19 alineatul (6)

Articolul 25 alineatul (3)

Articolul 18 alineatul (3)

Articolul 26

Articolul 18 alineatele (4)-(7)

Articolul 27

Articolul 19 alineatele (1)-(5) și (7)

Articolul 28

Articolul 20

–

–

Articolul 29

–

Articolul 30

Articolul 21

Articolul 31

Articolul 22

Articolul 32

Articolul 23

Articolul 33

Articolul 24 alineatele (1) și (2)

Articolul 34

Articolul 24 alineatul (3) și următoarele

Articolul 35
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2

RO

Regulamentul (CE) nr. 713/2009

Prezentul regulament

Articolul 25

Articolul 36

–

Articolul 37

Articolul 27

Articolul 38

Articolul 28

Articolul 39

Articolul 29

Articolul 40

Articolul 30

Articolul 41 alineatele (1)-(3)

–

Articolul 42

Articolul 31

Articolul 43

Articolul 33

Articolul 44

Articolul 34

Articolul 45

–

Articolul 46

Articolul 35

Articolul 47
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3

RO

