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Emenda 1

EMENDI TAL-PARLAMENT EWROPEW*

għall-proposta tal-Kummissjoni

---------------------------------------------------------

Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

li jistabbilixxi l-Korp tar-Regolaturi Ewropej għall-Komunikazzjoni Elettronika (il-BEREC) 

u l-Aġenzija ta' Appoġġ għar-Regolaturi Ewropej għall-Komunikazzjoni Elettronika (l-

Uffiċċju tal-BEREC)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari 

* Emendi: it-test ġdid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa; it-
tħassir huwa indikat permezz tas-simbolu ▌.



PE624.211/ 2

MT

l-Artikolu 114 tiegħu,

 

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea, 

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali, 

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew1, 

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni2, 

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, 

Billi:

(1) Id-Direttiva [...] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill3 ("il-Kodiċi tal-Komunikazzjoni 

Elettronika"), li tistabbilixxi għadd ta' kompiti għall-Korp tar-Regolatori Ewropej għall-

Komunikazzjoni Elettronika ("il-BEREC"), u d-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill4 għandhom l-għan li joħolqu suq intern għall-komunikazzjoni elettronika fl-

Unjoni filwaqt li jiżguraw livell għoli ta' investiment, ta' innovazzjoni u ta' protezzjoni tal-

konsumaturi permezz ta' tisħiħ fil-kompetizzjoni.

(2) Fejn jidħol ir-roaming mal-Unjoni kollha, ir-Regolament (KE) Nru 531/2012 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill5, emendat bir-Regolamenti (UE) Nru 2015/20206 u (UE) 

1 ĠU C 125, 21.4.2017, p. 65.
2 ĠU C […].
3 Id-Direttiva […] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' […] li tistabbilixxi l-Kodiċi 

Ewropew tal-Komunikazzjoni Elettronika (ĠU L […]).
4 Id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2002 

dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-
komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni 
elettronika) (ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37).

5 Ir-Regolament (UE) Nru 531/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' Ġunju 2012 dwar roaming fuq netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni mobbli fi 
ħdan l-Unjoni (ĠU L 172, 30.6.2012, p. 10).

6 Ir-Regolament (UE) 2015/2120 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi miżuri dwar aċċess għal internet miftuħ u li 
jemenda d-Direttiva 2002/22/KE dwar servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li 
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Nru 2017/9201 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jikkumplimenta u jappoġġa r-regoli 

previsti mill-qafas regolatorju tal-komunikazzjoni elettronika u jistabbilixxi ċerti kompiti 

għall-BEREC.

(3) Ir-Regolament (UE) Nru 2015/2120, barra minn hekk, jistabbilixxi kompiti 

addizzjonali għall-BEREC ▌relatati mal-aċċess għall-internet miftuħ ▌.

(3a) Il-Linji Gwida tal-BEREC dwar l-Implimentazzjoni tar-Regoli dwar in-Newtralità tal-

Internet min-naħa tal-NRAs intlaqgħu tajjeb bħala kjarifiki prezzjużi għall-garanzija ta' 

internet liberu u miftuħ b'saħħtu billi jiżguraw applikazzjoni konsistenti tar-regoli biex jiġi 

ssalvagwardjat it-trattament indaqs u nondiskriminatorju tat-traffiku fil-forniment tas-

servizzi tal-aċċess għall-internet u tad-drittijiet relatati tal-utenti finali.

(3b) Fid-dawl tal-ħtieġa li jiġi żgurat l-iżvilupp ta' prattika regolatorja konsistenti u l-

applikazzjoni konsistenti tal-qafas regolatorju tal-Unjoni, il-Kummissjoni stabbilixxiet, 

permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/627/KE, il-Grupp ta' Regolaturi Ewropej2 

biex jagħti pariri u jassisti lill-Kummissjoni fl-iżvilupp tas-suq intern u, b'mod aktar 

ġenerali, biex jipprovdi interfaċċa bejn l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali (l-"NRAs") u 

awtoritajiet kompetenti oħra u l-Kummissjoni.

(4) Il-BEREC u l-Uffiċċju ("l-Uffiċċju tal-BEREC") ġew stabbiliti bir-Regolament (KE) 

Nru 1211/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill3. Il-BEREC ħa post il-Grupp ta' 

Regolaturi Ewropej ▌4 u kellu l-ħsieb li jikkontribwixxi, fuq naħa, għall-iżvilupp u, fuq in-

naħa l-oħra, għall-funzjonament aħjar tas-suq intern għan-netwerks u għas-servizzi tal-

jirrelataw ma' netwerks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi (ĠU L 310, 
26.11.2015, p. 1.)

1 Ir-Regolament (UE) Nru 2017/920 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta' Mejju 2017 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 531/2012 fir-rigward tar-regoli 
għas-swieq tar-roaming bl-ingrossa (ĠU L 147, 9.6.2017, p. 1).

2 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/627/KE tat-29 ta' Lulju 2002 li tistabbilixxi l-
Grupp ta' Regolaturi Ewropej għan-Netwerks u Servizzi ta' Komunikazzjonijiet 
Elettroniċi (ĠU L 200, 30.7.2002, p. 38).

3 Ir-Regolament (KE) Nru 1211/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi l-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) u l-Uffiċċju (ĠU L 337, 18.12.2009, p. 1).

4 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/627/KE tat-29 ta' Lulju 2002 li tistabbilixxi l-Grupp 
ta' Regolaturi Ewropej għan-Netwerks u Servizzi ta' Komunikazzjonijiet Elettroniċi 
(ĠU L 200, 30.7.2002, p. 38).
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komunikazzjoni elettronika billi jimmira li jiżgura implimentazzjoni konsistenti tal-qafas 

regolatorju tal-komunikazzjoni elettronika. Il-BEREC la kien aġenzija tal-Unjoni u lanqas 

ma kellu personalità ġuridika. Kien jaġixxi bħala forum għall-kooperazzjoni fost l-NRAs, u 

bejn l-NRAs u l-Kummissjoni, fl-eżerċizzju tal-firxa sħiħa tar-responsabbiltajiet tagħhom 

skont il-qafas regolatorju tal-Unjoni. Il-BEREC twaqqaf biex jipprovdi għarfien espert u 

jaġixxi b'mod indipendenti u trasparenti.

(4a) Il-BEREC serva wkoll bħala korp ta' riflessjoni, dibattitu u pariri għall-Parlament 

Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni fil-qasam tal-komunikazzjoni elettronika. Il-BEREC, 

għalhekk, jagħti pariri lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, fuq talba 

tagħhom jew fuq inizjattiva tiegħu stess.

(4b) L-Uffiċċju tal-BEREC twaqqaf bħala korp Komunitarju b'personalità ġuridika biex 

iwettaq il-kompiti msemmija fir-Regolament (KE) Nru 1211/2009, b'mod partikolari l-

forniment ta' servizzi ta' appoġġ professjonali u amministrattiv lill-BEREC. Sabiex 

jappoġġa b'mod effiċjenti lill-BEREC, l-Uffiċċju tal-BEREC għandu awtonomija legali, 

amministrattiva u finanzjarja.

(4c) Bid-Deċiżjoni 2010/349/UE1, ir-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri 

ddeċidew li l-Uffiċċju tal-BEREC kellu jkollu l-kwartieri ġenerali tiegħu f'Riga. Il-Ftehim 

dwar is-Sede bejn il-Gvern tar-Repubblika tal-Latvja u l-Uffiċċju tal-BEREC daħal fis-

seħħ fil-5 ta' Awwissu 2011. Biex l-Uffiċċju tal-BEREC iwettaq il-kompiti tiegħu b'mod 

effiċjenti u kosteffikaċi, jista' jkun hemm bżonn jinstab persunal fi Stat Membru ieħor. 

(5) Fil-Komunikazzjoni tagħha tas-6 ta' Mejju 2015 imsejħa "Strateġija għal Suq Uniku 

Diġitali għall-Ewropa"2, il-Kummissjoni pprevediet li fl-2016 kienet se tippreżenta proposti 

għal riforma ambizzjuża tal-qafas regolatorju tal-komunikazzjoni elettronika li, fost l-oħrajn, 

tkun tiffoka fuq qafas istituzzjonali regolatorju aktar effettiv ħalli r-regoli tat-

telekomunikazzjoni jkunu jaqdu l-iskop tagħhom bħala parti mill-ħidma biex jinħolqu l-

1 Id-Deċiżjoni meħuda bi qbil komuni bejn ir-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati 
Membri tal-31 ta' Mejju 2010 dwar il-post tas-sede tal-Uffiċċju tal-Korp tar-Regolaturi 
Ewropej għall-Komunikazzjoni Elettronika (BEREC) (2010/349/UE) (ĠU L 156, 
23.6.2010, p. 12).

2 COM(2015) 192 final.



PE624.211/ 5

MT

kundizzjonijiet it-tajba għas-Suq Uniku Diġitali. Dawn jinkludu l-introduzzjoni ta' netwerks 

tal-konnettività b'kapaċità kbira ħafna, ġestjoni aktar koordinata tal-ispettru tar-radju għan-

netwerks bla fili u t-tiswir ta' kundizzjonijiet ekwi għan-netwerks diġitali avvanzati u s-

servizzi innovattivi. Il-Komunikazzjoni tagħraf li billi l-ambjent tas-suq u l-ambjent 

teknoloġiku qed kulma jmur jinbidlu, hemm bżonn li jissaħħaħ il-qafas istituzzjonali billi 

jissaħħaħ ir-rwol tal-BEREC.

(6) Fir-Riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2016 imsejħa "Lejn Att dwar is-Suq Uniku 

Diġitali", il-Parlament Ewropew stieden lill-Kummissjoni biex tintegra aktar is-Suq Uniku 

Diġitali billi tiżgura li jkun hemm fis-seħħ qafas istituzzjonali aktar effiċjenti. Huwa talab 

speċifikament lill-Kummissjoni ssaħħaħ ir-rwol, il-kapaċità u s-setgħat deċiżjonali tal-

BEREC ħalli jkun jista' jrawwem implimentazzjoni konsistenti tal-qafas regolatorju tal-

komunikazzjoni elettronika, tkun tista' ssir sorveljanza effikaċi tal-BEREC fejn jidħol l-

iżvilupp tas-suq uniku, u jkun jista' jgħin biex jissolva t-tilwim transfruntier. F'dan ir-rigward, 

il-Parlament Ewropew enfasizza wkoll il-ħtieġa li jitjiebu r-riżorsi finanzjarji u umani u li 

tkompli tissaħħaħ l-istruttura ta' governanza tal-BEREC. 

(7) Il-BEREC u l-Uffiċċju tal-BEREC taw kontribut pożittiv għal implimentazzjoni 

konsistenti tal-qafas regolatorju tal-komunikazzjoni elettronika. Madankollu għad hemm 

differenzi sinifikanti bejn l-Istati Membri fejn tidħol il-prassi regolatorja, u dan qed jaffettwa 

lill-kumpaniji involuti f'negozju transfruntier jew li huma attivi f'għadd sinifikanti ta' Stati 

Membri, inkluż f'oqsma fejn, għalkemm jeżistu linji gwida tal-BEREC, dawn jistgħu jiġu 

żviluppati aktar. Biex ikunu żgurati l-kisbiet fl-effiċjenza u s-sinerġiji u biex jingħata 

kontribut addizzjonali għall-iżvilupp tas-suq intern tal-komunikazzjoni elettronika fl-Unjoni 

kollha kif ukoll għall-promozzjoni tal-aċċess għal konnettività tad-dejta b'kapaċità kbira ħafna 

u tal-adozzjoni tagħha, għall-promozzjoni tal-kompetizzjoni fil-forniment tan-netwerks, tas-

servizzi u tal-faċilitajiet assoċjati tal-komunikazzjoni elettronika u għall-promozzjoni tal-

interessi taċ-ċittadini tal-Unjoni, dan ir-Regolament għandu l-għan li jsaħħaħ ir-rwol tal-

BEREC u tal-Uffiċċju tal-BEREC u li jtejjeb l-istruttura ta' governanza tagħhom. Dan jaqbel 

ukoll mal-ħtieġa li jiġi rifless ir-rwol imsaħħaħ ▌tal-BEREC skont ir-Regolament (KE) 

Nru 531/2012 ▌,  ▌ir-Regolament (UE) Nru 2015/2120 ▌u d-Direttiva [...] ("il-Kodiċi 

Ewropew tal-Komunikazzjoni Elettronika").
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(8) Il-qafas regolatorju tal-komunikazzjoni elettronika jeħtieġ jiġi applikat b'mod 

konsistenti fl-Istati Membri kollha ħalli jirnexxi l-iżvilupp ta' suq intern tal-komunikazzjoni 

elettronika fl-Unjoni kollha u ħalli jiġu promossi l-aċċess għal konnettività tad-dejta 

b'kapaċità kbira ħafna u l-adozzjoni tagħha, il-kompetizzjoni fil-forniment tan-netwerks, tas-

servizzi u tal-faċilitajiet assoċjati tal-komunikazzjoni elettronika u l-interessi taċ-ċittadini tal-

Unjoni. Fid-dawl tal-iżviluppi teknoloġiċi u tas-suq, li ħafna drabi jinvolvu dimensjoni 

transfruntiera akbar, u minħabba l-esperjenza li nkisbet s'issa fl-iżgurar ta' implimentazzjoni 

konsistenti fil-qasam tal-komunikazzjoni elettronika, hu meħtieġ li wieħed isaħħaħ il-

BEREC u l-Uffiċċju tal-BEREC ▌. Jenħtieġ li l-istrutturi organizzattivi tal-BEREC u tal-

Uffiċċju tal-BEREC ikunu ssimplifikati u adattati għall-kompiti li se jwettqu. Meta jitqiesu 

l-proċeduri stabbiliti u s-sett il-ġdid ta' kompiti assenjat lill-BEREC, huwa meħtieġ li jsiru 

bidliet fl-organizzazzjoni bil-għan li tissaħħaħ l-effikaċja kemm tal-BEREC kif ukoll tal-

Uffiċċju tal-BEREC.

▌

(9a) Sabiex il-BEREC ikun jista' jadotta deċiżjonijiet legalment vinkolanti, jenħtieġ li 

jkollu personalità ġuridika. Għaldaqstant jenħtieġ li jkun korp tal-Unjoni, rappreżentat 

mill-President tal-Bord tar-Regolaturi.

(9b) Jenħtieġ li l-Uffiċċju tal-BEREC ikun indipendenti fejn jidħlu materji operattivi u 

tekniċi u jkollu awtonomija ġuridika, amministrattiva u finanzjarja. Għal dan il-għan, 

jenħtieġ u jixraq li l-BEREC ikun korp tal-Unjoni b'personalità ġuridika u li jeżerċita s-

setgħat mogħtija lilu. Bħala aġenzija tal-Unjoni deċentralizzata, jenħtieġ li l-Uffiċċju tal-

BEREC jopera skont il-mandat tiegħu u skont il-qafas istituzzjonali eżistenti. Jenħtieġ li 

ma jitqiesx li jirrappreżenta xi pożizzjoni tal-Unjoni quddiem udjenza barranija jew li jorbot 

lill-Unjoni b'obbligi legali. L-isem uffiċjali tal-Uffiċċju tal-BEREC jenħtieġ li jinbidel għal 

"Aġenzija ta' Appoġġ għar-Regolaturi Ewropej għall-Komunikazzjoni Elettronika ("l-

Uffiċċju tal-BEREC").

(9c) Barra minn hekk jenħtieġ li r-regoli li jirregolaw l-Uffiċċju tal-BEREC, fejn xieraq, 

ikunu allinjati mal-prinċipji tad-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-

Kunsill u tal-Kummissjoni tad-19 ta' Lulju 2012 dwar l-aġenziji deċentralizzati ("l-Approċċ 
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Komuni").

(10) Il-BEREC, bħala korp tekniku b'għarfien espert dwar il-komunikazzjoni elettronika u 

magħmul minn rappreżentanti tal-NRAs u tal-Kummissjoni, hu fl-aħjar pożizzjoni biex jiġi 

fdat b'kompiti bħal pereżempju li jiddeċiedi fuq ċerti kwistjonijiet b'dimensjoni transfruntiera, 

li jikkontribwixxi għal proċeduri effiċjenti tas-suq intern għall-abbozzi tal-miżuri nazzjonali 

▌, li jipprovdi l-linji gwida meħtieġa għall-NRAs biex ikunu żgurati kriterji komuni u 

approċċ regolatorju konsistenti, u li jżomm ċerti reġistri fil-livell tal-Unjoni. ▌

(10a) Il-kompiti tal-BEREC huma mingħajr preġudizzju għall-kompiti stabbiliti għall-

NRAs, li huma l-eqreb tas-swieq tal-komunikazzoni elettronika u l-kundizzjonijiet lokali 

tagħhom. Sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu, jenħtieġ li l-BEREC ikompli jiġbor l-għarfien 

espert tal-NRAs. Sabiex il-BEREC ikun aktar b'saħħtu u aktar rappreżentattiv u biex 

jissalvagwardja l-għarfien espert, l-esperjenza u l-għarfien tas-sitwazzjoni speċifika mill-

firxa sħiħa tas-swieq nazzjonali, jenħtieġ li kull Stat Membru jiżgura li l-NRA tiegħu 

jkollha r-riżorsi finanzjarji u umani adegwati meħtieġa biex tieħu sehem fil-ħidma tal-

BEREC, b'mod partikolari fil-ħidma tal-Gruppi ta' Ħidma u fil-presidenza tal-Bord tar-

Regolaturi.

(10b) Jenħtieġ li l-Uffiċċju tal-BEREC jipprovdi l-appoġġ professjonali u amministrattiv 

kollu meħtieġ, inkluż dak finanzjarju, organizzattiv u loġistiku, għall-ħidma tal-BEREC.

(10c) Jenħtieġ li l-Uffiċċju tal-BEREC ikollu persunal adegwat biex iwettaq id-dmirijiet 

tiegħu. Il-lista akbar ta' kompiti assenjati lill-BEREC u ż-żieda fil-kumplessità tal-kompiti 

relatati mal-kontenut pjuttost milli kompiti amministrativi jenħtieġ li jiġu riflessi b'mod 

xieraq fil-programmazzjoni tar-riżorsi tal-Uffiċċju tal-BEREC. Barra minn hekk, jenħtieġ 

li l-kompożizzjoni tar-riżorsi umani tal-Uffiċċju tal-BEREC tirrifletti l-ħtieġa ta' bilanċ 

adegwat bejn aġenti temporanji u persunal estern.

(11) Fid-dawl tal-konverġenza dejjem akbar bejn is-setturi li jipprovdu servizzi ta' 

komunikazzjoni elettronika u d-dimensjoni orizzontali tal-kwistjonijiet regolatorji relatati 

mal-iżvilupp tagħhom, ▌il-BEREC u l-Uffiċċju tal-BEREC jenħtieġ li jitħallew 

jikkooperaw, u dan mingħajr preġudizzju għar-rwol tagħhom, mal-NRAs, ma' korpi, 
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aġenziji, uffiċċji u gruppi konsultattivi oħra tal-Unjoni, b'mod partikolari mal-Grupp għall-

Politika dwar l-Ispettru tar-Radju, imwaqqaf bid-Deċiżjoni 2002/622/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill1, mal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, imwaqqaf bir-

Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew2, mal-Grupp tar-Regolaturi Ewropej 

għas-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva, imwaqqaf bid-Direttiva [...] tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill3, ▌mal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-

Informazzjoni, imwaqqfa bir-Regolament (UE) Nru 526/20134, man-Netwerk ta' 

Kooperazzjoni għall-Ħarsien tal-Konsumatur, imwaqqaf skont ir-Regolament (KE) 

Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill5, u mal-organizzazzjonijiet Ewropej 

tal-istandardizzazzjoni, kif ukoll ma' kumitati eżistenti (bħall-Kumitat tal-Komunikazzjoni u 

l-Kumitat tal-Ispettru tar-Radju). Jenħtieġ li dan jitħalla jikkoopera mal-awtoritajiet 

kompetenti tal-pajjiżi terzi, b'mod partikolari mal-awtoritajiet regolatorji kompetenti fil-

qasam tal-komunikazzjoni elettronika u/jew ma' gruppi ta' dawn l-awtoritajiet, kif ukoll mal-

organizzazzjonijiet internazzjonali, meta dan ikun meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti tiegħu. 

Jenħtieġ li l-BEREC jitħalla wkoll jikkonsulta mal-partijiet interessati permezz ta' 

konsultazzjonijiet pubbliċi.

(11a) Jenħtieġ li l-BEREC ikun magħmul mill-Bord tar-Regolaturi, li huwa appoġġat mill-

Gruppi ta' Ħidma. Il-mudell eżistenti ta' presidenza tal-Bord tar-Regolaturi għen biex tiġi 

żgurata l-kontinwità tal-ħidma tal-BEREC. Fid-dawl tal-kompiti addizzjonali assenjati lil 

BEREC, jenħtieġ li l-President jkollu mandat stabbli ta' sentejn.

(11b) L-esperjenza wriet li l-parti l-kbira tal-kompiti tal-BEREC jitwettqu aħjar permezz ta' 

1 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/622/KE li tistabbilixxi Grupp għal Politika dwar l-
Ispettru tar-Radju (ĠU L 198, 27.7.2002, p. 49).

2 Stabbilit bir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data 
personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE 
(ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

3 Id-Direttiva [...].
4 Ir-Regolament (UE) Nru 526/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

21 ta' Mejju 2013 dwar l-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-
Informazzjoni (ENISA) u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 460/2004 (ĠU L 165, 
18.6.2013, p. 41).

5 Ir-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' Ottubru 2004 dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli 
għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi (ir-Regolament dwar 
kooperazzjoni fil-protezzjoni tal-konsumaturi) (ĠU L 364, 9.12.2004, p. 1).
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Gruppi ta' Ħidma ta' Esperti, li jenħtieġ li dejjem jiżguraw kunsiderazzjoni ugwali tal-

fehmiet u l-kontributi tal-NRAs kollha. Għaldaqstant jenħtieġ li l-Bord tar-Regolaturi jkun 

inkarigat mit-twaqqif tal-Gruppi ta' Ħidma u l-ħatra tal-Kopresidenti tagħhom. Jenħtieġ li 

l-listi ta' esperti kwalifikati jitħejjew minn qabel biex jiġi żgurat it-twaqqif rapidu ta' ċerti 

Gruppi ta' Ħidma, partikolarment dawk relatati ma' proċeduri bi skadenza. Jenħtieġ li l-

listi tal-membri esperti kwalifikati tal-gruppi ta' ħidma, flimkien mad-dikjarazzjoni tal-

interessi finanzjarji tagħhom, jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku. Jenħtieġ li l-

Uffiċċju tal-BEREC jipprovdi appoġġ u jikkontribwixxi għall-attivitajiet tal-Gruppi ta' 

Ħidma.

(11c) Billi l-BEREC hu kompetenti biex jieħu deċiżjonijiet b'effett vinkolanti, jeħtieġ ikun 

żgurat li kull persuna fiżika jew ġuridika soġġetta għal deċiżjoni tal-BEREC jew 

ikkonċernata minnha, ikollha d-dritt tappella quddiem il-Bord tal-Appell, li hu parti mill-

BEREC iżda li huwa indipendenti mill-istruttura amministrattiva u regolatorja tiegħu. Billi 

d-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Appell huma maħsuba biex jipproduċu effetti ġuridiċi għal 

partijiet terzi, jista' jitressaq rikors għall-istħarriġ tal-legalità tagħhom quddiem il-Qorti tal-

Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. 

(12) Jenħtieġ li l-Bord Maniġerjali jwettaq il-funzjonijiet amministrattivi u baġitarji 

rilevanti, u minbarra l-Kap, ▌ jew ▌membru ieħor tal-korp kolleġġjali, jenħtieġ li jikkonsisti 

f'kull NRA u f'rappreżentant wieħed tal-Kummissjoni.

(13) Fil-passat is-setgħat tal-awtorità tal-ħatra kien jeżerċitahom il-Viċi President tal-

Kumitat Maniġerjali tal-Uffiċċju tal-BEREC. Jenħtieġ li l-Bord Maniġerjali ▌jiddelega s-

setgħat rilevanti tal-awtorità tal-ħatra lid-Direttur ▌, li jkun awtorizzat jissottodelega dawn is-

setgħat. Dan jikkontribwixxi għal ġestjoni effiċjenti tal-persunal tal-BEREC u jiżgura li l-

Bord Maniġerjali, il-President u l-Viċi President ikunu jistgħu jikkonċentraw fuq xogħolhom.

(14) ▌Minħabba l-kompiti addizzjonali assenjati lill-BEREC u l-ħtieġa li tkun żgurata 

programmazzjoni annwali u pluriennali tal-attivitajiet tiegħu, hu kruċjali li jkun żgurat li l-

President u l-Viċi President tal-Bord Maniġerjali jkollhom mandat stabbli ta' sentejn.

(15) Il-Bord Maniġerjali tal-Uffiċċju tal-BEREC jenħtieġ li jiltaqa' tal-anqas darbtejn fis-
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sena għal sessjoni ordinarja. Mill-esperjenza tal-imgħoddi u billi żdied ir-rwol tal-BEREC, il-

Bord Maniġerjali jaf ikun jeħtieġ jiltaqa' aktar drabi.

(16) Id-Direttur ▌, li jkun ir-rappreżentant legali tal-Uffiċċju tal-BEREC, jaqdi rwol kruċjali 

għall-funzjonament adegwat tal-aġenzija ▌u għall-implimentazzjoni tal-kompiti assenjati 

lilha. Jenħtieġ li l-Bord Maniġerjali jaħtru, filwaqt li jqis l-opinjoni tal-Parlament Ewropew, 

wara proċedura tal-għażla miftuħa u trasparenti sabiex tkun żgurata evalwazzjoni bir-reqqa 

tal-kandidati u livell għoli ta' indipendenza. Barra minn hekk, fl-imgħoddi, il-mandat tad-

Direttur Amministrattiv tal-Uffiċċju tal-BEREC kien ta' tliet snin. Jeħtieġ li d-Direttur ▌ikollu 

mandat twil biżżejjed biex ikunu żgurati l-istabbiltà u t-twassil ta' strateġija fit-tul għall-

Uffiċċju tal-BEREC.

▌ 

(19) Jenħtieġ li għall-Uffiċċju tal-BEREC japplika r-Regolament ta' Delega tal-

Kummissjoni (UE) Nru 1271/201334 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1.

(20) Biex tkun żgurata l-awtonomija u l-indipendenza tal-Uffiċċju tal-BEREC, u sabiex il-

ħidma tal-BEREC jingħatalha appoġġ, jenħtieġ li l-Uffiċċju tal-BEREC ikollu l-baġit 

tiegħu li essenzjalment ħafna minnu jkun ġej minn kontribuzzjoni tal-Unjoni. Jenħtieġ li l-

baġit jirrifletti l-kompiti addizzjonali assenjati u r-rwol imsaħħaħ tal-BEREC u l-Uffiċċju 

tal-BEREC. Jenħtieġ li l-finanzjament tal-Uffiċċju tal-BEREC ikun soġġett għal ftehim mill-

awtorità baġitarja kif stabbilit fil-punt 31 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar id-dixxiplina 

baġitarja, dwar il-kooperazzjoni f'materji baġitarji u dwar il-ġestjoni finanzjarja soda2.

▌ 

(23) Biex tkompli titwessa' l-implimentazzjoni konsistenti tad-dispożizzjonijiet tal-qafas 

1 Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-
30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-
Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill (ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42).

2 Il-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' 
baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1).
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regolatorju tal-komunikazzjoni elettronika ▌, jenħtieġ li l-BEREC u l-Uffiċċju tal-BEREC 

ikunu miftuħin għall-parteċipazzjoni tal-NRAs tal-pajjiżi terzi li huma kompetenti fil-qasam 

tal-komunikazzjoni elettronika, b'mod partikolari dawk li għamlu ftehimiet mal-Unjoni għal 

dak l-iskop, bħall-Istati tal-EFTA taż-ŻEE u l-pajjiżi kandidati.

(24) Jenħtieġ li l-BEREC, bl-appoġġ tal-Uffiċċju tal-BEREC, jitħalla jwettaq attivitajiet ta' 

komunikazzjoni fil-qasam ta' kompetenza tiegħu, li jenħtieġ li ma jkunux ta' detriment għall-

kompiti ewlenin tiegħu. Jenħtieġ li l-attivitajiet ta' komunikazzjoni tal-Uffiċċju tal-BEREC 

isiru skont il-pjanijiet rilevanti tal-komunikazzjoni u tat-tixrid adottati mill-Bord Maniġerjali. 

Jenħtieġ li l-kontenut u l-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-komunikazzjoni tal-Uffiċċju tal-

BEREC ikunu koerenti, oġġettivi, rilevanti u kkoordinati mal-istrateġiji u mal-attivitajiet tal-

Kummissjoni u tal-istituzzjonijiet l-oħra ħalli titqies l-identità viżiva usa' tal-Unjoni.

(25) ▌Il-BEREC u l-Uffiċċju tal-BEREC jenħtieġ li jkollhom id-dritt jitolbu l-

informazzjoni kollha meħtieġa mingħand il-Kummissjoni, mingħand l-NRAs u, fejn meħtieġ 

biex iwettqu l-kompiti tagħhom, mingħand awtoritajiet u impriżi oħrajn. Jenħtieġ li t-talbiet 

għall-informazzjoni jkunu proporzjonati u ma jimponux xi piż żejjed fuq id-destinatarji. Għal 

dan il-għan, jenħtieġ li l-BEREC jistabbilixxi sistema komuni ta' informazzjoni u 

komunikazzjoni sabiex jevita d-duplikazzjoni ta' talbiet għal informazzjoni u jiffaċilita l-

komunikazzjoni fost l-awtoritajiet kollha involuti. Jenħtieġ li l-NRAs, li huma l-eqreb tas-

swieq tal-komunikazzjoni elettronika, jikkooperaw mal-BEREC u mal-Uffiċċju tal-BEREC u 

jgħaddulhom informazzjoni preċiża u fil-ħin biex jiżguraw li dawn ikunu jistgħu jwettqu l-

mandat tagħhom. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-BEREC u l-Uffiċċju tal-BEREC jaqsmu l-

informazzjoni meħtieġa mal-Kummissjoni u mal-NRAs bil-prinċipju tal-kooperazzjoni leali.

(25a) Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' kunfidenzjalità u jiġu evitati kunflitti ta' interess, ir-

regoli dwar dawn il-kwistjonijiet li japplikaw għall-membri tal-korpi tal-BEREC u tal-

Uffiċċju tal-BEREC japplikaw ukoll għas-sostituti tagħhom.

(25b) Peress li l-BEREC ingħatawlu kompiti ġodda u jistgħu jingħatawlu kompiti 

addizzjonali permezz ta' atti legali tal-Unjoni fil-futur, jenħtieġ li l-Kummissjoni twettaq 

evalwazzjoni regolari tal-operat tal-BEREC u tal-Uffiċċju tal-BEREC u tal-effikaċja ta' din 

l-istruttura istituzzjonali f'ambjent diġitali li qed jevolvi. Jekk l-eżitu ta' din il-valutazzjoni 
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jkun li l-istruttura istituzzjonali mhijiex adatta għat-twettiq tal-kompiti, u b'mod partikolari 

biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni konsistenti tal-qafas regolatorju għall-komunikazzjoni 

elettronika, jenħtieġ li l-Kummissjoni tesplora l-għażliet kollha possibbli biex titjieb l-

istruttura, b'mod partikolari l-fattibbiltà, l-implikazzjonijiet finanzjarji u l-benefiċċji li jista' 

jkun hemm jekk l-istruttura tinbidel f'aġenzija waħda.

(26) Billi l-għanijiet ta' dan ir-Regolament, jiġifieri l-ħtieġa li tkun żgurata implimentazzjoni 

konsistenti tal-qafas regolatorju tal-komunikazzjoni elettronika fil-kamp ta' applikazzjoni 

definit, b'mod partikolari b'rabta mal-aspetti transfruntiera u permezz ta' proċeduri effiċjenti 

tas-suq intern għall-abbozzi tal-miżuri nazzjonali, ma jistgħux jintlaħqu biżżejjed fil-livell tal-

Istati Membri, u għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti tal-azzjoni, jistgħu jintlaħqu aħjar fil-

livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri b'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif 

stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. B'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 

fl-istess Artikolu, dan ir-regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħqu 

dawk l-għanijiet.

(27) Dan ir-Regolament għandu l-għan li jemenda u li jwessa' d-dispożizzjonijiet tar-

Regolament (KE) Nru 1211/2009 ▌. Billi l-emendi li jridu jsiru għandhom natura sostanzjali, 

jenħtieġ li dak l-att jinbidel u jitħassar fl-interess taċ-ċarezza. Jenħtieġ li r-referenzi għar-

Regolament imħassar jitqiesu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

(28) L-Uffiċċju ▌, li ġie stabbilit bħala korp Komunitarju b'personalità ġuridika skont ir-

Regolament (KE) Nru 1211/2009, qed jinbidel bl-Uffiċċju tal-BEREC fejn jidħlu s-sjieda, il-

ftehimiet, l-obbligi legali, il-kuntratti tal-impjiegi, u l-impenji u r-responsabbiltajiet finanzjarji 

kollha. Sabiex tiġi żgurata l-kontinwità fil-ħidma tal-BEREC u tal-Uffiċċju tal-BEREC, 

huwa meħtieġ li r-rappreżentanti tagħhom, jiġifieri d-Direttur Amministrattiv u l-President 

u l-Viċi Presidenti tal-Bord tar-Regolaturi u l-Kumitat Maniġerjali jservu għall-perjodu 

kollu tal-mandat attwali tagħhom,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:
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IL-KAPITOLU IL-ISTABBILIMENT TAL-BEREC U L-UFFIĊĊJU TAL-BEREC

Artikolu 1

L-istabbiliment tal-BEREC

1. B'dan qed jiġi stabbilit il-Korp tar-Regolaturi Ewropej għall-Komunikazzjoni 

Elettronika ("il-BEREC"). Il-BEREC għandu jkun korp tal-Unjoni. Dan għandu jkollu 

personalità ġuridika.

1a. F'kull Stat Membru, il-BEREC għandu jkollu l-aktar kapaċità ġuridika estensiva li 

tingħata lill-persuni ġuridiċi bil-liġijiet fil-liġi nazzjonali. Huwa jista', b'mod partikolari, 

ikun parti fi proċedimenti legali.

1b. Il-BEREC għandu jkun rappreżentat mill-President tal-Bord tar-Regolaturi.

1c. Il-BEREC għandu jkollu r-responsabbiltà unika għall-kompiti assenjati u s-setgħat 

mogħtija lilu.

▌

Artikolu 1a

L-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-BEREC

1. B'dan qed tiġi stabbilita l-Aġenzija ta' Appoġġ għar-Regolaturi Ewropej għall-

Komunikazzjoni Elettronika ("l-Uffiċċju tal-BEREC"). L-Uffiċċju tal-BEREC għandu 

jkun korp tal-Unjoni. Dan għandu jkollu personalità ġuridika.

2. F'kull Stat Membru, l-Uffiċċju tal-BEREC għandu jkollu l-aktar kapaċità ġuridika 

estensiva li tingħata lill-persuni ġuridiċi bil-liġijiet fil-liġi nazzjonali. B'mod partikolari, 

jista' jikseb u jiddisponi minn proprjetà mobbli u immobbli u jkun parti fi proċedimenti 

legali.

3. L-Uffiċċju tal-BEREC għandu jkun rappreżentat mid-Direttur.
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4. L-Uffiċċju tal-BEREC għandu jkollu r-responsabbiltà unika għall-kompiti assenjati 

u s-setgħat mogħtija lilu.

5. L-Uffiċċju tal-BEREC għandu jkollu s-sede tiegħu f'Riga, il-Latvja.
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KAPITOLU Ia

OBJETTIVI

Artikolu 1b

Objettivi

1. Il-BEREC għandu jaġixxi fl-ambitu tal-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva [...] ("il-

Kodiċi tal-Komunikazzjoni Elettronika"), tad-Direttiva 2002/58/KE, tar-Regolament (KE) 

Nru 531/2012, tar-Regolament (UE) 2015/2120 u tad-Deċiżjoni 243/2012/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill1 (il-Programm tal-Politika tal-Ispettru tar-Radju) u ta' kwalunkwe 

att ieħor tal-Unjoni li jassenjalu kompiti jew jagħtih setgħat.

2. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet stabbiliti 

fid-Direttiva [...] ("il-Kodiċi tal-Komunikazzjoni Elettronika").

3. Bħala l-objettiv primarju tiegħu, il-BEREC għandu jiżgura approċċ regolatorju 

konsistenti fl-implimentazzjoni tal-qafas regolatorju tal-komunikazzjoni elettronika fil-

kamp ta' applikazzjoni msemmi fil-paragrafu 2 u b'hekk jikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-

suq intern. Il-BEREC għandu jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-objettivi tal-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali u awtoritajiet kompetenti oħra ("l-NRAs") imsemmija fl-Artikolu 3 

tad-Direttiva [...] ("il-

Kodiċi tal-Komunikazzjoni Elettronika"). Għandu jippromwovi wkoll il-prinċipju tan-

newtralità tal-internet u l-internet miftuħ; l-aċċess għal konnettività tad-dejta b'kapaċità 

kbira ħafna, l-investiment fiha u l-adozzjoni tagħha; il-kompetizzjoni fil-forniment tan-

netwerks, tas-servizzi u tal-faċilitajiet assoċjati tal-komunikazzjoni elettronika; u l-interessi 

taċ-ċittadini tal-Unjoni.

1 Id-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Marzu 2012 li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-
radju (ĠU L 81, 21.3.2012, p. 7).
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4. Il-BEREC għandu jwettaq il-kompiti tiegħu b'mod indipendenti, imparzjali u 

mingħajr dewmien żejjed filwaqt li jiżgura proċess deċiżjonali trasparenti.

5. Il-BEREC għandu jagħmel użu mill-għarfien espert tal-NRAs.

6. Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-NRAs tiegħu jkollhom ir-riżorsi finanzjarji u 

umani adegwati li jeħtieġu biex jipparteċipaw bis-sħiħ fil-ħidma tal-BEREC.
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KAPITOLU Ib

KOMPITI U ORGANIZZAZZJONI TAL-BEREC

Artikolu 2

Il-kompiti

1. Il-kompiti tal-BEREC għandhom ikunu li:

(-a) iwettaq il-kompiti mogħtija lilu mill-atti legali tal-Unjoni, b'mod partikolari mid-

Direttiva [...]("il-Kodiċi tal-Komunikazzjoni Elettronika"), mir-Regolament (KE) 

Nru 531/2012 u mir-Regolament (UE) Nru 2015/2120;

(a) jassisti, jagħti pariri, inkluż permezz ta' rapporti, opinjonijiet jew 

rakkomandazzjonijiet, lill-NRAs, lill-Kummissjoni, lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill, u jikkoopera ▌mal-NRAs u mal-Kummissjoni, meta jintalab jew bl-

inizjattiva tiegħu stess, fuq kull materja ▌li tirrigwarda l-komunikazzjoni elettronika 

fil-kompetenza tiegħu;

(b) jassisti, fuq talba, lill-NRAs, lill-Kummissjoni, lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill, fir-rigward tar-relazzjoni tagħhom, id-diskussjonijiet u l-iskambji ma' 

partijiet terzi, u jassisti lill-NRAs u lill-Kummissjoni fit-tixrid tal-aħjar prattiki 

regolatorji lil partijiet terzi;

(c) joħroġ rakkomandazzjonijiet u jqassam l-aħjar prattiki regolatorji indirizzati lill-

NRAs sabiex iħeġġeġ implimentazzjoni konsistenti u aħjar tal-qafas regolatorju 

għall-komunikazzjoni elettronika;

(d) joħroġ linji gwida li jiżguraw l-implimentazzjoni konsistenti tal-qafas regolatorju 

għall-komunikazzjoni elettronika u deċiżjonijiet regolatorji konsistenti mill-NRAs 

fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba minn NRA, mill-Parlament Ewropew, mill-

Kunsill jew mill-Kummissjoni, b'mod partikolari għal kwistjonijiet regolatorji li 

jolqtu għadd sinifikanti ta' Stati Membri jew li jkollhom element transfruntier;
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(e) jirrapporta dwar is-settur tal-komunikazzjoni elettronika permezz tal-pubblikazzjoni 

ta' rapport annwali dwar l-iżviluppi fis-settur;
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(f) jissorvelja l-iżviluppi fis-suq, jevalwa l-ħtieġa ta' innovazzjoni regolatorja u 

jikkoordina l-azzjonijiet bejn l-NRAs sabiex jippermetti l-iżvilupp ta' servizzi tal-

komunikazzjoni elettronika ġodda u innovattivi u jiżgura l-konverġenza, b'mod 

partikolari fil-qasam tal-istandardizzazzjoni, in-numerazzjoni u l-allokazzjoni tal-

ispettru;

(g) jipprovdi qafas li fih ikunu jistgħu jikkooperaw l-NRAs, u jippromwovi l-

kooperazzjoni fost l-NRAs u bejn l-NRAs u l-Kummissjoni. Il-BEREC għandu jqis 

l-eżitu ta' din il-kooperazzjoni fil-formulazzjoni tal-opinjonijiet, ir-

rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet tiegħu. Meta l-BEREC iqis li jkunu meħtieġa 

regoli vinkolanti dwar tali kooperazzjoni, għandu jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet 

xierqa lill-Kummissjoni;

(h) iniedi inizjattiva għall-innovazzjoni xprunata mid-dejta sabiex jimmodernizza, 

jikkoordina u jistandardizza l-ġbir tad-dejta min-naħa tal-NRAs. Mingħajr 

preġudizzju għad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u l-livell ta' kunfidenzjalità 

meħtieġ, din id-dejta għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku f'format 

miftuħ, riutilizzabbli u li jinqara mill-magni fuq is-sit web tal-BEREC u l-portal 

Ewropew tad-dejta;

(i) jikkoopera man-Netwerk ta' Kooperazzjoni għall-Ħarsien tal-Konsumatur u mal-

awtoritajiet Ewropej u nazzjonali kompetenti rilevanti, inklużi l-Kontrollur 

Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta u l-awtoritajiet nazzjonali tal-protezzjoni tad-

dejta, fir-rigward ta' kwistjonijiet relatati mal-forniment ta' servizzi tal-

komunikazzjoni elettronika li jistgħu jaffettwaw l-interessi tal-konsumaturi f'bosta 

Stati Membri;

(j) jagħti pariri lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, fuq talba jew 

fuq l-inizjattiva tiegħu stess, dwar l-impatt regolatorju rilevanti ta' kwalunkwe 

materja li tirrigwarda d-dinamika globali tas-swieq diġitali;

(k) jassisti lill-Kummissjoni, bħala korp konsultattiv fir-rigward tat-tħejjija u l-

adozzjoni ta' atti legali fil-qasam tal-komunikazzjoni elettronika.
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▌ 

2a.  Il-kompiti tal-BEREC għandhom jiġu ppubblikati fis-sit web u aġġornati kif u meta 

jkunulu assenjati kompiti ġodda.

3. Mingħajr preġudizzju għall-konformità mal-liġi rilevanti tal-Unjoni, l-NRAs u l-

Kummissjoni għandhom jikkonformaw ma' kull deċiżjoni vinkolanti u jqisu bis-sħiħ il-linji 

gwida, l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet ▌u l-aqwa prattiki li jadotta l-BEREC biex 

jiżgura implimentazzjoni konsistenti tal-qafas regolatorju tal-komunikazzjoni elettronika fil-

kamp ta' applikazzjoni msemmi fl-Artikolu 1b(1). L-NRA rilevanti għandha, fi kwalunkwe 

deċiżjoni regolatorja dwar il-kwistjoni kkonċernata, tqis bis-sħiħ il-linji gwida adottati mill-

BEREC b'konformità mal-paragrafu (1)(d) ta' dan l-Artikolu u għandha tipprovdi r-

raġunijiet għal kwalunkwe devjazzjoni mil-linji gwida. F'każijiet eċċezzjonali fejn l-NRA 

tiddevja mil-linji gwida, id-deċiżjoni regolatorja tagħha, inklużi r-raġunijiet debitament 

ġustifikati għad-devjazzjoni, għandhom jiġu notifikati lill-BEREC, mingħajr dewmien 

żejjed, għal valutazzjoni.

4. Sa kemm ikun meħtieġ biex jilħaq l-għanijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament u biex 

iwettaq il-kompiti tiegħu, il-BEREC għandu jikkoopera mal-korpi, mal-aġenziji, mal-uffiċċji 

u mal-gruppi konsultattivi kompetenti tal-Unjoni, mal-awtoritajiet kompetenti ta' pajjiżi terzi 

u/jew mal-organizzazzjonijiet internazzjonali ▌.

4a. Il-BEREC jista', fejn xieraq, jikkonsulta ma' partijiet ikkonċernati u jagħtihom l-

opportunità jikkummentaw fi żmien raġonevoli ddeterminat mill-kumplessità tal-kwistjoni, 

li ma għandux ikun iqsar minn 30 jum. Il-BEREC għandu, mingħajr preġudizzju għall-

Artikolu 28, jagħmel ir-riżultati ta' dawn il-konsultazzjonijiet disponibbli għall-pubbliku 

Dawn il-konsultazzjonijiet għandhom isiru kmieni kemm jista' jkun fil-proċess tat-teħid 

tad-deċiżjonijiet.
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KAPITOLU II

L-ORGANIZZAZZJONI TAL-BEREC

Artikolu 2a

L-organizzazzjoni tal-BEREC

Il-BEREC għandu jikkonsisti f'dawn li ġejjin:

(a) Bord tar-Regolaturi;

(b) Gruppi ta' Ħidma ta' Esperti ("Gruppi ta' Ħidma");

(c) Bord tal-Appell.

TAQSIMA 1

IL-BORD TAR-REGOLATURI

Artikolu 2b

Il-Kompożizzjoni tal-Bord tar-Regolaturi

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkun magħmul minn membru wieħed minn kull Stat 

Membru. 

Dik il-persuna għandha tkun il-kap jew rappreżentant ta' livell għoli ieħor tal-NRA 

stabbilita fl-Istat Membru bir-responsabbiltà primarja li tissorvelja l-operazzjoni ta' kuljum 

tas-swieq għan-netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika.

Fil-każ ta' Stati Membri li għandhom aktar minn NRA waħda li hija responsabbli skont id-

Direttiva [...] ("il-Kodiċi tal-Komunikazzjoni Elettronika"), dawk l-awtoritajiet għandhom 
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jaqblu fuq rappreżentant komuni u għandha tkun żgurata l-koordinazzjoni meħtieġa bejn l-

NRAs.

2. Il-membri tal-Bord tar-Regolaturi għandhom jaġixxu b'mod oġġettiv, fl-interess tal-

Unjoni u bil-ħsieb li titnaqqas il-frammentazzjoni tas-suq bil-għan li jinħoloq suq uniku 

għat-telekomunikazzjoni.

3. Kull NRA għandha tinnomina sostitut minn fost il-Kapijiet, il-membri tal-korp 

kolleġġjali u l-persunal tagħha biex jirrappreżenta l-membru tagħha fl-assenza tiegħu.

4. Il-Kummissjoni għandha tattendi l-laqgħat tal-Bord tar-Regolaturi bħala osservatur 

u għandha tkun rappreżentata f'livell għoli kif xieraq.

5. Il-lista tal-Membri tal-Bord Maniġerjali, akkumpanjata mad-dikjarazzjoni tal-

interessi tagħhom, għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

6. Il-Bord tar-Regolaturi jista' jistieden kwalunkwe persuna, li l-opinjoni tagħha tista' 

tkun ta' interess, biex tattendi l-laqgħat tiegħu fuq il-bażi ta' każ b'każ bħala osservatur.

Artikolu 2c

Indipendenza

1. Fit-twettiq tal-kompiti mogħtija lilhom, il-membri tal-Bord tar-Regolaturi għandhom 

jaġixxu b'mod indipendenti u oġġettiv fl-interess tal-Unjoni kollha kemm hi, 

irrispettivament mill-interessi nazzjonali jew personali tagħhom.

2. Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni jew tal-NRAs, il-membri tal-

Bord tar-Regolaturi la għandhom ifittxu u lanqas jieħdu istruzzjonijiet mingħand 

istituzzjonijiet jew korpi tal-Unjoni, mingħand xi gvern ta' Stat Membru jew mingħand xi 

entità pubblika jew privata oħra. 

Il-membri tal-Bord tar-Regolaturi għandhom, b'mod partikolari, iwettqu l-kompiti mogħtija 

lilhom ħielsa minn influwenza politika bla bżonn u minn interferenza kummerċjali li tista' 

taffettwa l-indipendenza personali tagħhom.



PE624.211/ 24

MT

Artikolu 2d

Il-President u l-Viċi Presidenti tal-Bord tar-Regolaturi

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaħtar President u sa erba' Viċi Presidenti minn fost 

il-membri tiegħu, skont ir-regoli ta' proċedura tal-BEREC. Il-Viċi Presidenti għandhom 

awtomatikament jassumu d-dmirijiet tal-President jekk dan tal-aħħar ma jkunx f'pożizzjoni 

li jwettaq dawk id-dmirijiet. Il-mandat tad-Direttur għandu jkun ta' sentejn. Biex tiġi 

żgurata l-kontinwità tal-ħidma tal-BEREC, il-President il-ġdid għandu jservi mill-inqas sitt 

xhur bħala Viċi President qabel tmiem il-kariga tiegħu bħala President, u jekk jista' jkun, 

mill-inqas sitt xhur bħala Viċi President fi tmiem il-mandat tiegħu bħala President.

2. Mingħajr preġudizzju għar-rwol tal-Bord tar-Regolaturi fir-rigward tal-kompiti tal-

President, il-President ma għandux ifittex jew jaċċetta istruzzjonijiet mingħand xi gvern 

jew NRA, mill-Kummissjoni, jew mingħand xi entità pubblika jew privata oħra.

Artikolu 2e

Laqgħat u regoli tal-votazzjoni tal-Bord tar-Regolaturi

1. Il-laqgħat tal-Bord tar-Regolaturi għandhom jissejħu mill-President tiegħu u 

għandhom isiru tal-anqas erba' darbiet fis-sena f'sessjoni ordinarja. Il-laqgħat 

straordinarji għandhom jissejħu wkoll fuq l-inizjattiva tal-President, jew fuq it-talba ta' 

mill-inqas terz tal-membri tal-Bord. L-aġenda tal-laqgħa għandha tiġi stabbilita mill-

President u għandha tkun għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jieħu deċiżjonijiet permezz ta' maġġoranza sempliċi 

tal-membri tiegħu sakemm ma jkunx previst mod ieħor f'dan ir-Regolament jew f'att legali 

ieħor tal-Unjoni. Kull membru jew is-sostitut tiegħu għandu jkollu vot wieħed. Id-

deċiżjonijiet tal-Bord tar-Regolaturi għandhom ikunu ppubblikati, u għandhom jindikaw 

ir-riżervi ta' NRA fuq talba tagħha.

3. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta, filwaqt li jaġixxi b'maġġoranza ta' żewġ terzi 

tal-membri tiegħu, u jippubblika r-regoli ta' proċedura tiegħu. Ir-regoli ta' proċedura 
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għandhom jistabbilixxu fid-dettall l-arranġamenti li jirregolaw il-votazzjoni, inklużi l-

kundizzjonijiet li taħthom membru wieħed jista' jaġixxi f'isem membru ieħor, ir-regoli li 

jirregolaw il-kworums, u l-iskadenzi tan-notifika għal-laqgħat. Barra minn hekk, ir-regoli 

ta' proċedura għandhom jiżguraw li l-membri tal-Bord tar-Regolaturi jingħataw l-aġendi 

sħaħ u abbozz ta' proposti qabel kull laqgħa sabiex ikollhom l-opportunità jipproponu 

emendi qabel il-votazzjoni. Ir-regoli ta' proċedura jistgħu, fost l-oħrajn, jistabbilixxu 

proċedura għal votazzjonijiet urġenti u arranġamenti prattiċi oħrajn għall-operat tal-Bord 

tar-Regolaturi.

Artikolu 2f

Kompiti tal-Bord tar-Regolaturi

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jissodisfa l-kompiti tal-BEREC kif stabbiliti fl-

Artikolu 2 u għandu jieħu d-deċiżjonijiet kollha relatati mal-organizzazzjoni tal-ħidma tal-

BEREC. Meta jagħmel dan, għandu jibbaża ruħu wkoll fuq ix-xogħol imwettaq mill-

Gruppi ta' Ħidma.

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta, f'isem il-BEREC, id-dispożizzjonijiet speċjali 

dwar id-dritt ta' aċċess għad-dokumenti miżmuma mill-BEREC, skont l-Artikolu 27.

3. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti gwida lill-Uffiċċju tal-BEREC rigward l-appoġġ 

professjonali u amministrattiv tiegħu lill-BEREC.

4. Il-Bord tar-Regolaturi għandu, wara li jikkonsulta mal-partijiet interessati skont l-

Artikolu 2(4a), jadotta l-programm ta' ħidma annwali tal-BEREC qabel l-aħħar tas-sena 

ta' qabel dik li dwarha jkun il-programm ta' ħidma. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 

jittrażmetti l-programm ta' ħidma annwali lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni malli jiġi adottat.

5. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta r-rapport annwali tal-attività tal-BEREC u 

jippreżentah lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Kumitat 

Ekonomiku u Soċjali Ewropew sal-15 ta' Ġunju ta' kull sena.
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6. Il-Parlament Ewropew jista' jistieden lill-President jew lill-Viċi President tal-Bord 

tar-Regolaturi, filwaqt li jirrispetta bis-sħiħ l-indipendenza tiegħu, biex jagħmel 

dikjarazzjoni quddiem il-kumitat kompetenti tiegħu dwar kwistjonijiet rilevanti relatati mal-

attivitajiet tal-BEREC u jwieġeb il-mistoqsijiet tal-membri tal-Parlament Ewropew.
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TAQSIMA 2

GRUPPI TA' ĦIDMA

Artikolu 2g

Il-Funzjonament tal-Gruppi ta' Ħidma

1. Meta jkun ġustifikat u b'mod partikolari biex jimplimenta l-programm ta' ħidma 

annwali tal-BEREC, il-Bord tar-Regolaturi jista' jistabbilixxi l-Gruppi ta' Ħidma meħtieġa.

2. Il-membri tal-Gruppi ta' Ħidma għandhom jinħatru mill-NRAs. Ir-rappreżentanti tal-

Kummissjoni għandhom jipparteċipaw fix-xogħol tal-Gruppi ta' Ħidma bħala osservaturi.

Il-Bord tar-Regolaturi jista' jistieden lil esperti individwali magħrufa għall-kompetenza 

tagħhom fil-qasam rilevanti biex jieħdu sehem fil-Gruppi ta' Ħidma, jekk ikun meħtieġ, 

abbażi ta' każ b'każ.

3. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaħtar żewġ Viċi Presidenti minn NRAs differenti għal 

kull Grupp ta' Ħidma sakemm ċirkustanzi eċċezzjonali u temporanji ma jitolbux mod ieħor.

4. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta r-regoli ta' proċedura li jistabbilixxu l-

arranġamenti prattiċi għall-funzjonament tal-Gruppi ta' Ħidma.

TAQSIMA 3

BORD TAL-APPELL

Artikolu 2h

L-istabbiliment u l-kompożizzjoni tal-Bord tal-Appell
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1. B'dan qed jiġi stabbilit Bord tal-Appell.

2. Il-Bord tal-Appell għandu jkun magħmul minn President u minn żewġ membri oħra. 

Kull membru tal-Bord tal-Appell għandu jkollu sostitut. Is-sostitut għandu jirrappreżenta 

lill-membru fl-assenza tiegħu.

3. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaħtar il-President, il-membri l-oħra tal-Bord tal-

Appell u s-sostituti tagħhom mil-listi ta' kandidati kwalifikati pprovduti mill-NRAs, il-

Kummissjoni u d-Direttur tal-Uffiċċju tal-BEREC.

4. Meta l-Bord tal-Appell jidhirlu li n-natura tal-appell tkun titlob hekk, jista' jitlob lill-

Bord tar-Regolaturi jaħtar żewġ membri addizzjonali u s-sostituti tagħhom mil-listi 

msemmija fil-paragrafu 3.

5. Fuq proposta tal-Bord tar-Regolaturi, il-Bord tal-Appell għandu jistabbilixxi r-regoli 

ta' proċedura tiegħu. Dawk ir-regoli għandhom jistabbilixxu b'mod dettaljat l-

arranġamenti li jirregolaw l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-Bord tal-Appell u r-regoli 

ta' proċedura applikabbli għal appelli quddiem il-Bord.

Artikolu 2i

Il-membri tal-Bord tal-Appell
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1. Il-mandat tal-membri u tas-sostituti tal-Bord tal-Appell għandu jkun ta' erba' snin. 

Il-Bord tar-Regolaturi jista' jġedded il-mandat tagħhom għal perjodi addizzjonali ta' erba' 

snin.

2. Il-membri tal-Bord tal-Appell għandhom ikunu indipendenti u ma għandhomx 

iwettqu kompiti oħra fil-BEREC jew fl-Uffiċċju tal-BEREC. Fit-teħid tad-deċiżjonijiet 

tagħhom, dawn la għandhom ifittxu u lanqas jieħdu istruzzjonijiet mingħand xi gvern jew 

xi korp ieħor.

3. Il-membri tal-Bord tal-Appell ma għandhomx jitneħħew mill-kariga jew mil-lista ta' 

kandidati kwalifikati matul il-mandat tagħhom, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet serji 

għal tali tneħħija u l-Kummissjoni tieħu deċiżjoni dwar dan.

Artikolu 2j

Esklużjoni u oġġezzjoni

1. Il-membri tal-Bord tal-Appell ma għandhomx jieħdu sehem fil-proċedimenti tal-

appell jekk ikollhom xi interess personali fihom, jekk qabel kienu involuti bħala 

rappreżentanti ta' waħda mill-partijiet fil-proċedimenti, jew jekk ikunu ħadu sehem fl-

adozzjoni tad-deċiżjoni li dwarha jkun tressaq l-appell.

2. Jekk, minħabba xi waħda mir-raġunijiet elenkati fil-paragrafu 1 jew minħabba xi 

raġuni oħra, membru tal-Bord tal-Appell jidhirlu li ma għandux jieħu sehem fil-

proċedimenti tal-appell, dan għandu jinforma lill-Bord tal-Appell kif xieraq.

3. Kull parti fil-proċedimenti tal-appell tista' toġġezzjona għal xi membru tal-Bord tal-

Appell minħabba xi raġuni msemmija fil-paragrafu 1, jew jekk ikun hemm suspett li l-

membru ma jkunx imparzjali. Kull oġġezzjoni bħal din ma għandhiex tkun ammissibbli 

jekk, filwaqt li tkun konxja mir-raġuni għall-oġġezzjoni, il-parti fil-proċedimenti tal-appell 

tkun ħadet pass fil-proċedimenti jew jekk tkun ibbażata fuq in-nazzjonalità ta' membru.

4. Il-Bord tal-Appell għandu jiddeċiedi fuq l-azzjoni li trid tittieħed fil-każijiet speċifikati 

fil-paragrafi 2 u 3 mingħajr il-parteċipazzjoni tal-membru kkonċernat. Għall-finijiet tat-
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teħid ta' dik id-deċiżjoni, is-sostitut tal-membru kkonċernat għandu jeħodlu postu fil-Bord 

tal-Appell. Jekk is-sostitut isib ruħu f'qagħda simili, il-President għandu jaħtar sostitut 

minn fost is-sostituti l-oħra disponibbli.

Artikolu 2k

Id-deċiżjonijiet soġġetti għal appell

1. Jista' jitressaq appell quddiem il-Bord tal-Appell kontra kwalunkwe deċiżjoni 

vinkolanti meħuda mill-BEREC b'konformità mal-Artikolu 2(1)(-a).

Kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, anke NRA, tista' tappella kontra deċiżjoni 

msemmija fl-ewwel subparagrafu li tkun indirizzata lil dik il-persuna, jew kontra deċiżjoni 

li, għalkemm ikollha l-forma ta' deċiżjoni indirizzata lil persuna oħra, tkun tirrigwarda 

direttament u individwalment lil dik il-persuna.

2. L-appell, bi stqarrija bil-miktub li tagħti r-raġunijiet għall-appell, għandu jiġi 

ppreżentat lill-BEREC fi żmien xahrejn min-notifika tad-deċiżjoni lill-persuna 

kkonċernata, jew, fin-nuqqas tagħha, fi żmien xahrejn mill-jum li fih il-BEREC ikun 

ippubblika d-deċiżjoni tiegħu. Il-Bord tal-Appell ghandu jiddeċiedi dwar l-appell fi 

żmien erba’ xhur wara li jkun tressaq l-appell.

3. Appell imressaq skont il-paragrafu 1 ma għandux ikollu effett sospensiv. Il-Bord tal-

Appell jista', madankollu, jissospendi l-applikazzjoni tad-deċiżjoni li kontriha jkun tressaq 

l-appell.
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KAPITOLU IIa 

KOMPITI U ORGANIZZAZZJONI TAL-UFFIĊĊJU TAL-BEREC

TAQSIMA I 

IL-KOMPITI TAL-UFFIĊĊJU TAL-BEREC

Artikolu 2l

L-Uffiċċju tal-BEREC għandu, b'mod partikolari, ikollu dawn il-kompiti li ġejjin:

(a) li jipprovdi servizzi ta' appoġġ professjonali u amministrattiv lill-BEREC;

(b) li jiġbor l-informazzjoni mill-NRAs u jiskambja u jittrażmetti informazzjoni relatata 

mal-kompiti assenjati lill-BEREC skont l-Artikolu 2;

(c) li jipproduċi, abbażi tal-informazzjoni msemmija fil-punt (b), abbozzi ta' rapporti 

regolari dwar aspetti speċifiċi tal-iżviluppi tas-suq Ewropew tat-telekomunikazzjoni bħal 

rapporti dwar ir-roaming u l-valutazzjoni komparattiva, biex dawn jiġu ppreżentati lill-

BEREC;

(d) li jxerred l-aħjar prattiki regolatorji fost l-NRAs, skont il-punt (c) tal-Artikolu 2(1);

(e) li jassisti fit-tħejjija tal-ħidma u jipprovdi appoġġ amministrattiv u appoġġ ieħor 

relatat mal-kontenut biex jiżgura l-funzjonament bla xkiel tal-Bord tar-Regolaturi u tal-

Gruppi ta' Ħidma;

(f)  li jieħu sehem fl-attivitajiet tal-Gruppi ta' Ħidma;

(g)  li jassisti fit-tħejjija u jipprovdi appoġġ ieħor biex jiżgura l-funzjonament bla xkiel 

tal-Bord Maniġerjali;

(h) li jassisti lill-BEREC fit-twettiq ta' konsultazzjonijiet pubbliċi.
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TAQSIMA 2

L-ORGANIZZAZZJONI TAL-UFFIĊĊJU TAL-BEREC

Artikolu 3

L-istruttura amministrattiva u maniġerjali tal-Uffiċċju tal-BEREC 

L-istruttura amministrattiva u maniġerjali tal-Uffiċċju tal-BEREC għandha tinkludi:

(a) Bord Maniġerjali, li għandu jeżerċita l-funzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 5;

(b) Direttur, li għandu jeżerċita r-responsabbiltajiet stabbiliti fl-Artikolu 9

▌.

TAQSIMA 3

IL-BORD MANIĠERJALI

Artikolu 4

Il-kompożizzjoni tal-Bord Maniġerjali

1. Il-Bord Maniġerjali għandu jkun magħmul minn membru wieħed minn kull Stat 

Membru u minn rappreżentant wieħed mill-Kummissjoni, ilkoll bid-dritt tal-vot. ▌

Il-persuna li tirrappreżenta Stat Membru għandha tkun il-kap jew rappreżentant ta' livell 

għoli ieħor tal-NRA stabbilita fl-Istat Membru bir-responsabbiltà primarja li tissorvelja l-

operazzjoni ta' kuljum tas-swieq għan-netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika.

Fil-każ ta' Stati Membri li għandhom aktar minn NRA waħda li hija responsabbli skont id-

Direttiva [...] ("il-Kodiċi tal-Komunikazzjoni Elettronika"), dawk l-awtoritajiet għandhom 

jaqblu fuq rappreżentant komuni u għandha tkun żgurata l-koordinazzjoni meħtieġa bejn l-

NRAs.

2. ▌ Kull NRA għandha tinnomina sostitut minn fost il-Kapijiet, il-membri tal-korp 
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kolleġġjali u l-persunal tagħha biex jirrappreżenta l-membru tagħha fl-assenza tiegħu.

▌ 3a. Il-lista tal-membri tal-Bord Maniġerjali, akkumpanjata mid-dikjarazzjoni tal-

interessi tagħhom, għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

▌

Artikolu 5

Il-funzjonijiet tal-Bord Maniġerjali

1. Il-Bord Maniġerjali għandu:

(a)  ▌kull sena jadotta d-dokument uniku tal-programmazzjoni tal-Uffiċċju tal-BEREC 

b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri bid-dritt tal-vot, filwaqt li jqis l-opinjoni tal-

Kummissjoni u b'konformità mal-Artikolu 15;

(b) jadotta l-baġit annwali tal-Uffiċċju tal-BEREC b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri 

tiegħu bid-dritt tal-vot u jeżerċita funzjonijiet oħrajn fir-rigward tal-baġit tal-Uffiċċju tal-

BEREC b'konformità mal-Kapitolu III;

 (c) jadotta r-rapport konsolidat tal-attività annwali dwar l-attivitajiet tal-Uffiċċju tal-

BEREC u jagħmel valutazzjoni tiegħu, b'konformità mal-Artikolu 18a;

(d) jadotta r-regoli finanzjarji applikabbli għall-Uffiċċju tal-BEREC b'konformità mal-

Artikolu 20;

(e) jadotta strateġija għal kontra l-frodi, li tkun proporzjonata mar-riskji tal-frodi, filwaqt li 

jqis l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-miżuri li jridu jiġu implimentati;

(f) jiżgura segwitu xieraq għas-sejbiet u għar-rakkomandazzjonijiet li joħorġu mir-rapporti 

interni u esterni tal-awditjar u mill-evalwazzjonijiet, kif ukoll mill-investigazzjonijiet tal-

Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (l-OLAF);
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(g) jadotta regoli għall-prevenzjoni u għall-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess kif imsemmi fl-

Artikolu 31 ▌;

(h) abbażi ta' analiżi tal-ħtiġijiet, jadotta l-pjanijiet tal-komunikazzjoni u tat-tixrid 

imsemmija fl-Artikolu 27a(2) u jaġġornahom regolarment;

(i) jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu;

(j)  fir-rigward tal-persunal tal-Uffiċċju tal-BEREC, b'konformità mal-paragrafu 2, 

jeżerċita s-setgħat mogħtija lilu mir-Regolamenti tal-Persunal dwar l-Awtorità tal-Ħatra u 

mill-Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra fuq l-Awtorità bis-Setgħa 

biex Tikkonkludi Kuntratti tal-Impjieg1 ("is-setgħat tal-awtorità tal-ħatra");

(k) jadotta regoli ta' implimentazzjoni biex jiġu applikati r-Regolamenti tal-Persunal u l-

Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra b'konformità mal-Artikolu 110 

tar-Regolamenti tal-Persunal;

(l) jawtorizza l-konklużjoni ta' arranġamenti ta' ħidma mal-korpi, mal-aġenziji, mal-uffiċċji u 

mal-gruppi konsultattivi kompetenti tal-Unjoni, mal-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi terzi 

u/jew mal-organizzazzjonijiet internazzjonali b'konformità mal-Artikolu 26;

(m) jaħtar lid-Direttur ▌u, meta jkun xieraq, jestendi jew iwaqqaf il-mandat tiegħu 

b'konformità mal-Artikolu 9a;

(n) jaħtar Uffiċjal tal-Kontabbiltà, soġġett għar-Regolamenti tal-Persunal u għall-

Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra, li għandu jkun indipendenti 

għalkollox fil-qadi ta' dmirijietu. L-Uffiċċju tal-BEREC jista' jaħtar l-istess Uffiċjal tal-

Kontabbiltà ta' korp ieħor tal-Unjoni. L-Uffiċċju tal-BEREC jista' wkoll jaqbel mal-

Kummsisjoni li l-Uffiċjal tal-Kontabbiltà tal-Kummissjoni għandu jaġixxi wkoll bħala l-

Uffiċjal tal-Kontabbilità tal-Uffiċċju tal-BEREC;

1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 tad-29 ta' Frar 1968 li 
jistabbilixxi r-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali u l-Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' 
Uffiċjali Oħra tal-Komunitajiet Ewropej u li jistabbilixxi miżuri temporanji applikabbli 
għall-Uffiċjali tal-Kummissjoni (ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1).
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▌(p) jieħu kull deċiżjoni dwar l-istabbiliment tal-istrutturi interni tal-Uffiċċju tal-BEREC, u 

meta jkun meħtieġ, dwar il-modifika tagħhom, filwaqt li jqis il-ħtiġijiet tal-attività tal-

Uffiċċju tal-BEREC kif ukoll il-ġestjoni baġitarja soda.

2. B'konformità mal-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal, il-Bord Maniġerjali 

għandu jadotta deċiżjoni bbażata fuq l-Artikolu 2(1) tar-Regolamenti tal-Persunal u fuq l-

Artikolu 6 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra, li biha jiddelega s-

setgħat rilevanti tal-awtorità tal-ħatra lid-Direttur ▌u li fiha jiddefinixxi l-kundizzjonijiet li 

bihom tkun tista' tiġi sospiża din id-delega tas-setgħat. Id-Direttur ▌għandu jkun awtorizzat 

jissottodelega dawk is-setgħat.

Meta ċ-ċirkostanzi eċċezzjonali jeħtieġu dan, il-Bord Maniġerjali b’deċiżjoni jista' jissospendi 

temporanjament id-delega tas-setgħat tal-awtorità tal-ħatra lid-Direttur ▌u dawk is-setgħat 

sottodelegati minnu u jeżerċitahom hu stess jew jiddelegahom lil wieħed mill-membri tiegħu 

jew lil membru tal-persunal ieħor li mhux id-Direttur ▌.

Artikolu 6

Il-President u l-Viċi President tal-Bord Maniġerjali

1. Il-Bord Maniġerjali għandu jeleġġi President u Viċi President minn fost il-membri bid-

dritt tal-vot li jirrappreżentaw lill-Istati Membri. Il-President u l-Viċi President għandhom jiġu 

eletti b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri tal-Bord Maniġerjali bid-dritt tal-vot.

2. B'mod awtomatiku, il-Viċi President għandu jieħu post il-President meta dan ma jkunx 

jista' jaqdi dmirijietu.

3. Il-mandat tal-President u tal-Viċi President għandu jkun ta' sentejn ▌.

3a. Mingħajr preġudizzju għar-rwol tal-Bord Maniġerjali fir-rigward tal-kompiti tal-

President, il-President u l-Viċi President ma għandhomx ifittxu jew jaċċettaw istruzzjonijiet 

mingħand kwalunkwe gvern jew NRA, mingħand il-Kummissjoni, jew mingħand 

kwalunkwe entità pubblika jew privata oħra.
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3b. Il-President għandu jirrapporta lill-Parlament Ewropew dwar il-prestazzjoni tal-

Uffiċċju tal-BEREC meta jkun mistieden jagħmel dan.

Artikolu 7

Il-laqgħat tal-Bord Maniġerjali

1.  Il-laqgħat tal-Bord Maniġerjali għandu jsejjaħhom il-President.

2. Id-Direttur ▌tal-Uffiċċju tal-BEREC għandu jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet, 

mingħajr id-dritt tal-vot.

3. Mill-anqas, il-Bord Maniġerjali għandu jiltaqa' darbtejn fis-sena għal sessjoni ordinarja. 

Barra minn hekk, dan għandu jiltaqa' bl-inizjattiva tal-President, meta titolbu l-Kummissjoni 

jew meta jintalab jagħmel hekk mill-inqas minn terz mill-membri tiegħu.

4. Il-Bord Maniġerjali jista' jistieden lil kull persuna b'opinjoni li tista' tkun ta' interess 

biex tattendi l-laqgħat tiegħu bħala osservatur.

5. Waqt il-laqgħat, skont ir-regoli ta' proċedura tiegħu, il-membri u s-sostituti tal-Bord 

Maniġerjali jistgħu jiġu assistiti minn konsulenti jew esperti.

6. L-Uffiċċju tal-BEREC għandu jipprovdi s-segretarjat għall-Bord Maniġerjali.

Artikolu 8

Ir-regoli tal-votazzjoni tal-Bord Maniġerjali

1. Il-Bord Maniġerjali għandu jieħu d-deċiżjonijiet b'maġġoranza tal-membri bid-dritt tal-

vot, sakemm ma jkunx previst mod ieħor f'dan ir-Regolament.

2. Kull membru bid-dritt tal-vot għandu jkollu vot wieħed. Meta membru bid-dritt tal-vot 

ikun assenti, is-sostitut tiegħu għandu jkun intitolat jeżerċita d-dritt tal-vot tiegħu.
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3. Il-President ma għandux jieħu sehem fil-votazzjoni.

4. Id-Direttur ▌ma għandux jieħu sehem fil-votazzjoni.

5. Ir-regoli ta' proċedura tal-Bord Maniġerjali għandhom jistabbilixxu l-arranġamenti tal-

votazzjoni aktar fid-dettall, b'mod partikolari ċ-ċirkostanzi meta membru jkun jista' jaġixxi 

f'isem membru ieħor.
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TAQSIMA 4

▌ ID-DIRETTUR

Artikolu 9

Ir-responsabbiltajiet tad-Direttur ▌

1. Id-Direttur ▌għandu jkun inkarigat mill-ġestjoni tal-Uffiċċju tal-BEREC. Id-Direttur 

▌għandu jagħti rendikont ta' għemilu lill-Bord Maniġerjali.

2. Mingħajr preġudizzju għas-setgħat ▌tal-Bord Maniġerjali, id-Direttur ▌għandu jkun 

indipendenti fil-qadi ta' dmirijietu u la għandu jfittex u lanqas jieħu struzzjonijiet mingħand xi 

istituzzjoni tal-Unjoni, gvern, NRA, jew mingħand xi entità pubblika jew privata oħra.

3. Id-Direttur ▌għandu jirrapporta lill-Parlament Ewropew dwar il-qadi ta' dmirijietu meta 

jintalab jagħmel dan. Il-Kunsill jista' jistieden lid-Direttur ▌jirrapporta dwar il-qadi ta' 

dmirijietu.

▌5. Id-Direttur għandu jkun responsabbli għall-implimentazzjoni tal-kompiti tal-Uffiċċju 

tal-BEREC skont il-gwida pprovduta mill-Bord Maniġerjali. B'mod partikolari, id-Direttur 

▌għandu jkun responsabbli biex:

(a) iwettaq l-amministrazzjoni ta' kuljum tal-Uffiċċju tal-BEREC;

(b) jimplimenta d-deċiżjonijiet adottati mill-Bord Maniġerjali;

(c) iħejji d-dokument uniku tal-programmazzjoni u jippreżentah lill-Bord Maniġerjali;

(d) jimplimenta d-dokument uniku tal-programmazzjoni u jibgħat rapport lill-Bord 

Maniġerjali fuq l-implimentazzjoni tiegħu;

(e) iħejji r-rapport annwali konsolidat tal-attivitajiet tal-Uffiċċju tal-BEREC u jippreżentah 

lill-Bord Maniġerjali għall-valutazzjoni u l-adozzjoni;
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(f) iħejji pjan ta' azzjoni li jsegwi l-konklużjonijiet tar-rapporti interni jew esterni tal-

awditjar u tal-evalwazzjonijiet, kif ukoll tal-investigazzjonijiet tal-OLAF, u jibgħat rapport 

fuq il-progress dwarhom darba fis-sena lill-Kummissjoni u b’mod regolari lill-Bord 

Maniġerjali;

(g) iħares l-interessi finanzjarji tal-Unjoni billi japplika miżuri preventivi kontra l-frodi, il-

korruzzjoni u kull attività illegali oħra, billi jwettaq kontrolli effettivi u, jekk jinstabu xi 

irregolaritajiet, billi jirkupra l-ammonti li jkunu tħallsu bi żball u, meta jkun xieraq, billi 

jimponi miżuri amministrattivi li jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi, inkluż penali 

finanzjarji;

(h) iħejji strateġija għal kontra l-frodi għall-Uffiċċju tal-BEREC u jippreżentaha lill-Bord 

Maniġerjali għall-approvazzjoni;

(i) iħejji l-abbozzi tar-regoli finanzjarji applikabbli għall-Uffiċċju tal-BEREC;

(j) iħejji l-abbozz tad-dikjarazzjoni tal-istimi tad-dħul u tan-nefqa tal-Uffiċċju tal-BEREC u 

jimplimenta l-baġit tiegħu.

5a. Id-Direttur għandu jassisti lill-President tal-Bord tar-Regolaturi u lill-President tal-

Bord Maniġerjali fit-tħejjija tal-laqgħat tal-korpi rispettivi tagħhom. Id-Direttur għandu 

jieħu sehem, mingħajr ma jkollu d-dritt li jivvota, fil-ħidma tal-Bord tar-Regolaturi u tal-

Bord Maniġerjali.

5b. Id-Direttur għandu, taħt is-superviżjoni tal-Bord Maniġerjali, jieħu l-miżuri 

meħtieġa, b'mod partikolari fir-rigward tal-adozzjoni ta' istruzzjonijiet amministrattivi 

interni u l-pubblikazzjoni tal-avviżi, sabiex jiżgura l-funzjonament tal-Uffiċċju tal-BEREC 

skont dan ir-Regolament.

6. Id-Direttur ▌għandu jkun responsabbli wkoll biex jiddeċiedi jekk, għall-fini li jitwettqu 

l-kompiti tal-Uffiċċju tal-BEREC b'mod effiċjenti u effettiv, ikunx meħtieġ li wieħed jew 

aktar mill-persunal tiegħu jintbagħat f'xi Stat Membru wieħed jew aktar. Id-deċiżjoni li jiġi 
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stabbilit uffiċċju lokali teħtieġ il-kunsens bil-quddiem ▌tal-Bord Maniġerjali u tal-Istati 

Membri kkonċernati. Din id-deċiżjoni għandha tispeċifika l-kamp ta' applikazzjoni tal-

attivitajiet li jridu jitwettqu f'dak l-uffiċċju lokali b'mod li jkunu evitati l-ispejjeż żejda u d-

duplikazzjoni tal-funzjonijiet amministrattivi tal-BEREC. Qabel ma tkun tista' tittieħed 

kwalunkwe deċiżjoni bħal din, fil-programm ta' ħidma pluriennali msemmi fl-

Artikolu 15(4) għandu jiġi stabbilit l-impatt tad-deċiżjoni f'termini ta' allokazzjoni ta' 

persunal u baġit.

Artikolu 9a

Il-ħatra tad-Direttur

1. Id-Direttur għandu jinħatar mill-Bord Maniġerjali, minn lista ta' kandidati proposti 

mill-President, wara proċedura tal-għażla miftuħa u trasparenti, fuq il-bażi tal-mertu, il-

ħiliet maniġerjali u l-ħiliet u l-esperjenza rilevanti għan-netwerks u għas-servizzi tal-

komunikazzjoni elettronika.

2. Għall-fini tal-konklużjoni tal-kuntratt mad-Direttur, l-Uffiċċju tal-BEREC għandu 

jirrappreżentah il-President tal-Bord Maniġerjali.

3. Qabel il-ħatra, l-adegwatezza tal-kandidat magħżul mill-Bord Maniġerjali għandha 

tkun soġġetta għal opinjoni mhux vinkolanti tal-Parlament Ewropew. Għal dak il-għan, il-

kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew għandu jistieden lill-kandidat magħżul mill-

Bord Maniġerjali biex jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat kompetenti tiegħu u 

jwieġeb il-mistoqsijiet tal-membri tiegħu.

4. Il-mandat tad-Direttur għandu jkun ta' erba' snin. Sa tmiem dak il-perjodu, il-

President għandu jwettaq valutazzjoni li tqis l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tad-Direttur u l-

kompiti u l-isfidi tal-BEREC. Din l-evalwazzjoni għandha tintbagħat lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill.

5. Filwaqt li jqis il-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 4, il-Bord Maniġerjali jista' 

jestendi l-mandat tad-Direttur darba, għal mhux aktar minn sitt snin.
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6. Jekk ikun beħsiebu jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv, il-Bord Maniġerjali 

għandu jinforma lill-Parlament Ewropew b'dan. Fi żmien xahar qabel kwalunkwe tali 

estensjoni maħsuba, il-Parlament Ewropew jista' joħroġ opinjoni mhux vinkolanti dwar l-

estensjoni. Għal dak il-għan, id-Direttur jista' jiġi mistieden jagħmel dikjarazzjoni quddiem 

il-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew u jwieġeb il-mistoqsijiet tal-membri tiegħu.

7. Direttur li l-mandat tiegħu jkun ġie estiż ma jistax jieħu sehem fi proċedura oħra tal-

għażla għall-istess kariga fi tmiem il-perjodu globali.

8. Meta l-mandat tad-Direttur ma jiġix estiż, huwa għandu jibqa' fil-kariga sakemm 

jinħatar is-suċċessur tiegħu.

9. Id-Direttur jista' jitneħħa mill-kariga biss wara deċiżjoni tal-Bord Maniġerjali li 

jaġixxi fuq proposta min-naħa ta' terz tal-membri tiegħu.

10. Il-Bord Maniġerjali għandu jieħu d-deċiżjonijiet dwar il-ħatra, l-estensjoni tal-

mandat jew it-tneħħija mill-kariga tad-Direttur Eżekuttiv b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-

membri tiegħu bid-dritt tal-vot.
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KAPITOLU III

L-ISTABBILIMENT U L-ISTRUTTURA TAL-BAĠIT TAL-UFFIĊĊJU TAL-BEREC

TAQSIMA 1

ID-DOKUMENT UNIKU TAL-PROGRAMMAZZJONI

Artikolu 15

Il-programmazzjoni annwali u pluriennali

1. Kull sena, id-Direttur ▌għandu jħejji abbozz tad-dokument tal-programmazzjoni li jkun 

fih il-programmazzjoni annwali u pluriennali ("id-dokument uniku tal-programmazzjoni") 

b'konformità mal-Artikolu 32 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 

Nru 1271/2013 u filwaqt li jqis il-linji gwida stabbiliti mill-Kummissjoni1.

Sal-31 ta' Jannar, il-Bord Maniġerjali għandu jadotta l-abbozz tad-dokument uniku tal-

programmazzjoni u jibagħtu lill-Kummissjoni biex din tagħti l-opinjoni tagħha dwaru. Barra 

minn hekk, l-abbozz tad-dokument uniku tal-programmazzjoni għandu jintbagħat lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Sussegwentement, il-Bord Maniġerjali għandu jadotta d-dokument uniku tal-

programmazzjoni, filwaqt li jqis l-opinjoni tal-Kummissjoni dwaru. Dan għandu jibagħtu lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u għandu jibagħtilhom ukoll kull 

verżjoni aġġornata aktar tard ta' dak id-dokument.

Id-dokument uniku tal-programmazzjoni għandu jsir definittiv wara l-adozzjoni finali tal-

baġit ġenerali u, jekk ikun meħtieġ, għandu jiġi aġġustat skont dan.

2. Il-programm ta' ħidma annwali għandu jinkludi l-għanijiet fid-dettall u r-riżultati 

mistennija, inkluż l-indikaturi tal-prestazzjoni. Dan għandu jinkludi wkoll deskrizzjoni tal-

1 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-linji gwida għad-dokument tal-
programmazzjoni tal-aġenziji deċentralizzati u l-mudell għar-Rapport Konsolidat tal-
Attività Annwali għall-aġenziji deċentralizzati (C(2014) 9641).
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azzjonijiet li għandhom jiġu ffinanzjati u indikazzjoni tar-riżorsi finanzjarji u umani allokati 

għal kull azzjoni, b'konformità mal-prinċipji tal-ibbaġitjar u tal-ġestjoni bbażati fuq l-attività. 

Il-programm ta' ħidma annwali għandu jkun koerenti mal-programm ta' ħidma annwali tal-

BEREC kif imsemmi fl-Artikolu 2f(4) u mal-programm ta' ħidma pluriennali msemmi fil-

paragrafu 4. Dan għandu jindika b'mod ċar il-kompiti li jkunu żdiedu, inbidlu jew tħassru 

meta mqabbel mas-sena finanzjarja ta' qabel.

3. Wara l-adozzjoni tal-programm ta' ħidma annwali tal-BEREC u kull meta l-BEREC 

jingħatalu xi kompitu ġdid, il-Bord Maniġerjali għandu jemenda l-programm ta' ħidma 

annwali ▌.

Kull emenda sostanzjali fil-programm ta' ħidma annwali għandha tiġi adottata bl-istess 

proċedura bħal dik użata biex jiġi adottat l-ewwel programm ta' ħidma annwali. Il-Bord 

Maniġerjali jista' jiddelega s-setgħa lid-Direttur ▌biex jagħmel emendi mhux sostanzjali fil-

programm ta' ħidma annwali.

4. Il-programm ta' ħidma pluriennali għandu jistabbilixxi l-programmazzjoni strateġika 

ġenerali, inkluż l-għanijiet, ir-riżultati mistennija u l-indikaturi tal-prestazzjoni. Dan għandu 

jistabbilixxi wkoll il-programmazzjoni tar-riżorsi, inkluż il-baġit pluriennali u l-persunal.

Il-programmazzjoni tar-riżorsi għandha tiġi aġġornata kull sena. Il-programmazzjoni 

strateġika għandha tiġi aġġornata meta jkun xieraq, u b'mod partikolari biex jiġi indirizzat l-

eżitu tal-evalwazzjoni msemmija fl-Artikolu 38.

5. Il-programmazzjoni annwali u/jew pluriennali għandha tinkludi l-istrateġija tal-Uffiċċju 

tal-BEREC għar-relazzjonijiet mal-korpi, mal-aġenziji, mal-uffiċċji u mal-gruppi 

konsultattivi kompetenti tal-Unjoni; mal-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi terzi u/jew mal-

organizzazzjonijiet internazzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 26, l-azzjonijiet marbuta ma' din 

l-istrateġija u l-ispeċifikazzjoni tar-riżorsi assoċjati.

Artikolu 16

L-istabbiliment tal-baġit
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1. Kull sena, id-Direttur ▌għandu jfassal abbozz provviżorju tal-istimi tad-dħul u tan-

nefqa tal-Uffiċċju tal-BEREC għas-sena finanzjarja ta' wara, inkluż il-pjan tal-istabbiliment, u 

jibagħtu lill-Bord Maniġerjali.

▌ 

3. Id-Direttur ▌għandu jibgħat l-abbozz tal-istimi tad-dħul u tan-nefqa tal-Uffiċċju tal-

BEREC lill-Kummissjoni sal-31 ta' Jannar ta' kull sena. L-informazzjoni li jkun hemm fl-

abbozz tal-istimi tad-dħul u tan-nefqa tal-Uffiċċju tal-BEREC u fl-abbozz tad-dokument 

uniku tal-programmazzjoni msemmi fl-Artikolu 15(1) għandha tkun koerenti.

4. Il-Kummissjoni għandha tibgħat l-abbozz tal-istimi lill-awtorità baġitarja flimkien mal-

abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni.

5. Abbażi tal-abbozz tal-istimi, fl-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni l-Kummissjoni 

għandha ddaħħal l-istimi li tqis li huma meħtieġa għall-pjan tal-istabbiliment u l-ammont tal-

kontribuzzjoni li għandha tingħata mill-baġit ġenerali, u din għandha tressaqhom quddiem l-

awtorità baġitarja b'konformità mal-Artikoli 313 u 314 tat-Trattat.

6. L-awtorità baġitarja għandha tawtorizza l-approprjazzjonijiet għall-kontribuzzjoni lill-

Uffiċċju tal-BEREC.

7. L-awtorità baġitarja għandha tadotta l-pjan tal-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-BEREC.

8. Il-Bord Maniġerjali għandu jadotta l-baġit tal-Uffiċċju tal-BEREC. Dan għandu jsir 

finali wara l-adozzjoni finali tal-baġit ġenerali tal-Unjoni. Meta jkun meħtieġ, dan għandu jiġi 

aġġustat kif xieraq.

9. Għall-proġetti tal-bini li x'aktarx ikollhom implikazzjonijiet sinifikanti għall-baġit tal-

Uffiċċju tal-BEREC, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tar-Regolament ta' Delega tal-

Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013.
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TAQSIMA 2

L-IMPLIMENTAZZJONI, IL-PREŻENTAZZJONI U L-KONTROLL TAL-BAĠIT

Artikolu 17

L-istruttura tal-baġit

1. L-istimi tad-dħul u tal-infiq kollu tal-Uffiċċju tal-BEREC għandhom jitħejjew għal kull 

sena finanzjarja, li tikkorrispondi għas-sena kalendarja, u għandhom jidhru fil-baġit tal-

Uffiċċju tal-BEREC.

2. Il-baġit tal-Uffiċċju tal-BEREC għandu jkunu bilanċjat f'termini ta' dħul u ta' nfiq.

3. Mingħajr preġudizzju għal riżorsi oħrajn, id-dħul tal-Uffiċċju tal-BEREC għandu 

jinkludi:

(a) kontribuzzjoni tal-Unjoni;

(b)  kull kontribuzzjoni finanzjarja volontarja mingħand l-Istati Membri jew l-NRAs;

(c) il-ħlas għal pubblikazzjonijiet u għal servizzi oħra pprovduti mill-Uffiċċju tal-

BEREC;

(d)  kull kontribuzzjoni mingħand il-pajjiżi terzi jew l-awtoritajiet regolatorji kompetenti 

fil-qasam tal-komunikazzjoni elettronika tal-pajjiżi terzi li jkunu qed jieħdu sehem fil-

ħidma tal-Uffiċċju tal-BEREC, kif previst fl-Artikolu 26.

4. L-infiq tal-Uffiċċju tal-BEREC għandu jinkludi r-remunerazzjoni tal-persunal, l-

ispejjeż amministrattivi u tal-infrastruttura u n-nefqa operazzjonali.

Artikolu 18

L-implimentazzjoni tal-baġit
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1. Id-Direttur ▌għandu jimplimenta l-baġit tal-Uffiċċju tal-BEREC.

2. Kull sena, lill-awtorità baġitarja, id-Direttur ▌għandu jibagħtilha kull informazzjoni 

rilevanti għas-sejbiet tal-proċeduri tal-evalwazzjoni.

Article 18a

Rapport Konsolidat tal-Attività Annwali

1. Kull sena, id-Direttur ▌għandu jħejji abbozz ta' rapport konsolidat tal-attività 

annwali b'konformità mal-Artikolu 47 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 

Nru 1271/2013 u filwaqt li jqis il-linji gwida stabbiliti mill-Kummissjoni1. Il-Bord 

Maniġerjali għandu jadotta r-rapport konsolidat tal-attività annwali u jagħmel valutazzjoni 

tiegħu, u sal-1 ta' Lulju ta' kull sena jibgħat ir-rapport u l-valutazzjoni lill-Parlament 

Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri. Ir-rapport annwali 

konsolidat dwar l-attivitajiet tal-Uffiċċju tal-BEREC għandu jiġi ppreżentat lill-Parlament 

u lill-Kunsill mid-Direttur waqt seduta pubblika. Ir-rapport konsolidat tal-attività annwali 

għandu jiġi ppubblikat.

2. Ir-rapport konsolidat tal-attività annwali għandu, b'mod partikolari, jinkludi 

informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' ħidma annwali tal-Uffiċċju tal-

BEREC, il-baġit u r-riżorsi umani, is-sistemi ta' ġestjoni u kontroll intern, l-

osservazzjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-kontijiet u r-rapport dwar il-ġestjoni 

baġitarja u finanzjarja u dikjarazzjoni tal-uffiċjal awtorizzanti li tagħti assigurazzjoni 

raġonevoli.

Artikolu 19

Il-preżentazzjoni tal-kontijiet u tal-kwittanza

1 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-linji gwida għad-dokument tal-
programmazzjoni tal-aġenziji deċentralizzati u l-mudell għar-Rapport Konsolidat tal-
Attività Annwali għall-aġenziji deċentralizzati (C(2014) 9641).
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1. Sal-1 ta' Marzu tas-sena finanzjarja ta' wara, l-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Uffiċċju tal-

BEREC għandu jibgħat il-kontijiet provviżorji lill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni u 

lill-Qorti tal-Awdituri.

2. Sal-31 ta' Marzu tas-sena finanzjarja ta' wara, l-Uffiċċju tal-BEREC għandu jibgħat ir-

rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Qorti 

tal-Awdituri.

3. Malli jirċievi l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet provviżorji tal-

Uffiċċju tal-BEREC, l-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Uffiċċju tal-BEREC għandu jfassal il-

kontijiet finali tal-Uffiċċju tal-BEREC fir-responsabbiltà tiegħu. Id-Direttur ▌għandu 

jippreżenta l-kontijiet finali lill-Bord Maniġerjali għall-opinjoni tiegħu.

4. Il-Bord Maniġerjali għandu jagħti l-opinjoni tiegħu dwar il-kontijiet finali tal-Uffiċċju 

tal-BEREC.

5. Sal-1 ta' Lulju tas-sena finanzjarja ta' wara, id-Direttur ▌ għandu jibgħat il-kontijiet 

finali lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, 

flimkien mal-opinjoni tal-Bord Maniġerjali.

6.  L-Uffiċċju tal-BEREC għandu jippubblika l-kontijiet finali f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-

Unjoni Ewropea sal-15 ta' Novembru tas-sena ta' wara.

7. Sat-30 ta' Settembru, id-Direttur ▌għandu jibgħat tweġiba lill-Qorti tal-Awdituri fuq l-

osservazzjonijiet tagħha. Id-Direttur ▌għandu jibgħat ukoll din it-tweġiba lill-Bord 

Maniġerjali.

8. Meta l-Parlament Ewropew jitolbu jagħmel dan, id-Direttur ▌għandu jippreżentalu kull 

informazzjoni meħtieġa għall-applikazzjoni bla intoppi tal-proċedura ta' kwittanza għas-sena 

finanzjarja inkwistjoni, b'konformità mal-Artikolu 165(3) tar-Regolament Finanzjarju 1.

1 Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni 
u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 



PE624.211/ 49

MT

9. Meta l-Kunsill jirrakkomanda dan b'maġġoranza kwalifikata, qabel il-15 ta' Mejju tas-

sena N+2, il-Parlament Ewropew għandu jagħti kwittanza lid-Direttur ▌b'rabta mal-

implimentazzjoni tal-baġit għas-sena N.

Artikolu 20

Ir-regoli finanzjarji

Il-Bord Maniġerjali għandu jadotta r-regoli finanzjarji applikabbli għall-Uffiċċju tal-BEREC 

wara li jikkonsulta lill-Kummissjoni. Dawn ma għandhomx jitbiegħdu mir-Regolament ta' 

Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013, ħlief meta dan id-distakk ikun meħtieġ b'mod 

speċifiku għat-tħaddim tal-Uffiċċju tal-BEREC u meta l-Kummissjoni tkun tat il-kunsens 

tagħha bil-quddiem għal dan.

KAPITOLU IV

IL-PERSUNAL

Artikolu 21

Dispożizzjoni ġenerali

Għall-persunal tal-Uffiċċju tal-BEREC għandhom japplikaw ir-Regolamenti tal-Persunal u l-

Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra u r-regoli adottati bi ftehim bejn 

l-istituzzjonijiet tal-Unjoni biex dawk ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kundizzjonijiet tal-

Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra jidħlu fis-seħħ.

Artikolu 22

Id-Direttur

26.10.2012).
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1. Id-Direttur ▌għandu jiġi ingaġġat bħala aġent temporanju tal-Uffiċċju tal-BEREC 

b'konformità mal-Artikolu 2(a) tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-

Oħra.

▌

Artikolu 23

L-esperti nazzjonali sekondati u persunal ieħor

1. L-Uffiċċju tal-BEREC jista' juża s-servizzi ta' esperti nazzjonali sekondati jew ta' 

persunal ieħor li ma jkunx impjegat mal-Uffiċċju tal-BEREC. Ir-Regolamenti tal-Persunal u 

l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra ma għandhomx japplikaw għal 

dan il-persunal.

2. Il-Bord Maniġerjali għandu jadotta deċiżjoni li tistipula r-regoli dwar is-sekondar tal-

esperti nazzjonali mal-Uffiċċju tal-BEREC.

KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

▌

Artikolu 25

Privileġġi u immunitajiet

Il-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea għandu japplika għall-

Uffiċċju tal-BEREC u għall-persunal tiegħu.

Artikolu 26

Il-kooperazzjoni mal-korpi tal-Unjoni, mal-pajjiżi terzi u mal-organizzazzjonijiet 

internazzjonali

1. Sa fejn ikun meħtieġ biex il-BEREC u l-Uffiċċju tal-BEREC jilħqu l-għanijiet 
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stabbiliti f'dan ir-Regolament u jwettqu l-kompiti tagħhom, u mingħajr preġudizzju għall-

kompetenzi tal-Istati Membri u tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, dawn jistgħu jikkooperaw mal-

korpi, mal-aġenziji, mal-uffiċċji u mal-gruppi konsultattivi kompetenti tal-Unjoni, mal-

awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi terzi u/jew mal-organizzazzjonijiet internazzjonali.

▌ 

2. Il-BEREC u l-Uffiċċju tal-BEREC għandhom ikunu miftuħin għall-parteċipazzjoni 

tal-awtoritajiet regolatorji tal-pajjiżi terzi li huma kompetenti fil-qasam tal-komunikazzjoni 

elettronika u li jkunu għamlu ftehimiet mal-Unjoni għal dak l-iskop.

Skont id-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dawn il-ftehimiet, għandhom jiġu żviluppati 

arranġamenti li jispeċifikaw, b'mod partikolari, in-natura, il-kemm u l-mod kif dawn l-

awtoritajiet regolatorji tal-pajjiżi terzi kkonċernati se jieħdu sehem fil-ħidma tal-BEREC u l-

Uffiċċju tal-BEREC, inkluża r-rappreżentanza tal-pajjiżi terzi fil-Bord tar-Regolaturi u l-

Gruppi ta' Ħidma u l-Bord Maniġerjali, kif ukoll id-dispożizzjonijiet dwar il-parteċipazzjoni 

fl-inizjattivi meħuda mill-Uffiċċju tal-BEREC, il-kontribuzzjonijiet finanzjarji u l-persunal. 

Fi kwalunkwe każ, fejn jidħlu l-materji marbutin mal-persunal, dawk l-arranġamenti 

għandhom ikunu konformi mar-Regolamenti tal-Persunal.

3. Bħala parti mid-dokument uniku tal-programmazzjoni, il-Bord Maniġerjali għandu 

jadotta strateġija għar-relazzjonijiet mal-korpi, mal-aġenziji, mal-uffiċċji u mal-gruppi 

konsultattivi kompetenti tal-Unjoni, mal-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi terzi u/jew mal-

organizzazzjonijiet internazzjonali fejn jidħlu materji ta' kompetenza tal-Uffiċċju tal-BEREC. 

▌

Artikolu 27

L-aċċess għad-dokumenti
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1. Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1 għandu 

japplika għad-dokumenti miżmuma mill-Uffiċċju tal-BEREC.

1a. Fi żmien [sitt xhur wara d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], il-Bord tar-

Regolaturi u l-Bord Maniġerjali għandhom jadottaw ir-regoli dettaljati għall-applikazzjoni 

tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001.

2. L-ipproċessar tad-dejta personali mill-BEREC u l-Uffiċċju tal-BEREC għandu jkun 

soġġett għar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill2.

2a. Fi żmien [sitt xhur wara d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], il-Bord tar-

Regolaturi u l-Bord Maniġerali għandhom jistabbilixxu miżuri għall-applikazzjoni tar-

Regolament (KE) Nru 45/2001 mill-BEREC u l-Uffiċċju tal-BEREC, inklużi dawk li 

għandhom x'jaqsmu mal-ħatra ta' Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Dejta tal-Uffiċċju tal-BEREC. 

Dawn il-miżuri għandhom jiġu stabbiliti wara konsultazzjoni mal-Kontrollur Ewropew għall-

Protezzjoni tad-Dejta.

▌

Article 27a

Trasparenza u komunikazzjoni

1. Il-BEREC u l-Uffiċċju tal-BEREC għandhom iwettqu l-attivitajiet tagħhom b'livell 

għoli ta' trasparenza. Il-BEREC u l-Uffiċċju tal-BEREC għandhom jiżguraw li l-pubbliku 

u kwalunkwe parti interessata jingħataw informazzjoni xierqa, oġġettiva, affidabbli u 

aċċessibbli b'mod faċli, b'mod partikolari fir-rigward tal-kompiti tagħhom u tar-riżultati 

tal-ħidma tagħhom.

1 Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-
Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).

2 Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' 
dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' 
dik id-dejta (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).
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2. Il-BEREC, bl-appoġġ tal-Uffiċċju tal-BEREC, jista' jkun involut f'attivitajiet ta' 

komunikazzjoni fuq l-inizjattiva tiegħu stess fil-qasam ta' kompetenza tiegħu. L-

allokazzjoni tar-riżorsi għall-attivitajiet ta' komunikazzjoni mill-baġit tal-Uffiċċju tal-

BEREC ma għandhiex tkun ta' detriment għall-eżerċizzju effettiv tal-kompiti tal-BEREC 

imsemmija fl-Artikolu 2. L-attivitajiet ta' komunikazzjoni tal-Uffiċċju tal-BEREC 

għandhom jitwettqu f'konformità mal-pjanijiet rilevanti tal-komunikazzjoni u tat-tixrid 

adottati mill-Bord Maniġerjali.

Artikolu 28

Il-kunfidenzjalità

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 27(1), il-BEREC u l-Uffiċċju tal-BEREC ma 

għandhomx jiżvelaw l-informazzjoni li jipproċessaw jew li jirċievu lil partijiet terzi meta 

tkun saret talba motivata għal trattament kunfidenzjali ta' dik l-informazzjoni kollha jew ta' xi 

parti minnha.

2. Il-membri tal-Bord Maniġerjali, il-Bord tar-Regolaturi u l-Gruppi ta' Ħidma, l-

osservaturi jew parteċipanti oħra fil-laqgħat ta' dawk il-korpi, id-Direttur ▌, il-membri tal-

Bord tal-Appell, l-esperti nazzjonali sekondati u l-persunal l-ieħor li mhux impjegat mal-

Uffiċċju tal-BEREC u l-esperti li jieħdu sehem fil-gruppi ta' ħidma għandhom ikunu 

konformi mar-rekwiżiti tal-kunfidenzjalità skont l-Artikolu 339 tat-Trattat, anki wara li 

jintemmu dmirijiethom.

3. Il-Bord tar-Regolaturi u l-Bord Maniġerjali għandhom jistabbilixxu l-arranġamenti 

prattiċi għall-implimentazzjoni tar-regoli tal-kunfidenzjalità msemmija fil-paragrafi 1 u 2.

Artikolu 29

Ir-regoli tas-sigurtà dwar il-protezzjoni tal-informazzjoni klassifikata u tal-informazzjoni 

sensittiva mhux klassifikata

Il-BEREC u l-Uffiċċju tal-BEREC għandhom jadottaw ir-regoli tas-sigurtà tagħhom stess li 

jkunu ekwivalenti għar-regoli tas-sigurtà tal-Kummissjoni biex titħares l-Informazzjoni 

Klassifikata tal-Unjoni Ewropea ("EUCI") u l-informazzjoni sensittiva mhux klassifikata, fost 
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l-oħrajn id-dispożizzjonijiet għall-iskambju, għall-ipproċessar u għall-ħżin ta' informazzjoni 

bħal din kif stabbilit fid-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/4431 u (UE, 

Euratom) 2015/4442. Inkella l-Uffiċċju tal-BEREC jista' jadotta deċiżjoni li japplika r-regoli 

tal-Kummissjoni fuq bażi mutatis mutandis.

Artikolu 30

L-iskambju tal-informazzjoni

1. Meta l-BEREC jew l-Uffiċċju tal-BEREC jagħmlu talba debitament ġustifikata, il-

Kummissjoni u l-NRAs għandhom jipprovdulhom l-informazzjoni kollha meħtieġa, fil-ħin u 

b'mod preċiż, biex iwettqu l-kompiti tagħhom, bil-kundizzjoni li dawn ikollhom aċċess legali 

għall-informazzjoni rilevanti u li t-talba għall-informazzjoni tkun meħtieġa b'rabta man-natura 

tal-kompitu inkwistjoni.

Barra minn hekk, il-BEREC u l-Uffiċċju tal-BEREC jistgħu jitolbu li l-informazzjoni tal-

NRAs tingħata f'intervalli rikorrenti u b'formati speċifikati. Meta dan ikun possibbli, dawn it-

talbiet għandhom isiru b'formati komuni tar-rappurtar.

2. Meta l-Kummissjoni jew xi NRA tagħmel talba debitament ġustifikata, il-BEREC jew l-

Uffiċċju tal-BEREC għandu jipprovdi, fil-ħin u b'mod preċiż, kull informazzjoni meħtieġa 

biex il-Kummissjoni jew l-NRA tkun tista' twettaq il-kompiti tagħha, abbażi tal-prinċipju ta' 

kooperazzjoni sinċiera.

3. Qabel ma ssir it-talba għall-informazzjoni b'konformità ma' dan l-Artikolu u biex tkun 

evitata d-duplikazzjoni tal-obbligi tar-rappurtar, il-BEREC u l-Uffiċċju tal-BEREC 

għandhom iqisu l-informazzjoni rilevanti eżistenti disponibbli pubblikament.

4. Meta l-informazzjoni ma tkunx disponibbli jew l-NRAs ma jkunux għamluha 

disponibbli fil-ħin jew meta talba diretta tal-BEREC tkun aktar effiċjenti u inqas ta' piż, il-

1 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/443 tat-13 ta' Marzu 2015 dwar is-
Sigurtà fil-Kummissjoni (ĠU L 72, 17.3.2015, p. 41).

2 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444 tat-13 ta' Marzu 2015 dwar ir-
regoli tas-sigurtà għall-protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata tal-UE (ĠU L 72, 
17.3.2015, p. 53).
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BEREC jista' jindirizza talba debitament ġustifikata u motivata lil awtorità oħra jew 

direttament lill-impriżi rilevanti li jkunu qed jipprovdu netwerks, servizzi u faċilitajiet 

assoċjati tal-komunikazzjoni elettronika.

Il-BEREC għandu jinforma lill-NRAs rilevanti bit-talbiet b'konformità ma' dan il-paragrafu. 

Meta jitlobhom il-BEREC, l-NRAs għandhom jgħinuh jiġbor l-informazzjoni.

4a. L-Uffiċċju tal-BEREC għandu jistabbilixxi u jimmaniġġja sistema ta' informazzjoni 

u komunikazzjoni li jkollha tal-inqas il-funzjonijiet ta' punt uniku ta' servizz li ġejjin:

(a)  punt ta' dħul uniku li permezz tiegħu impriża soġġetta għal awtorizzazzjoni 

ġenerali, fejn mitlub mill-Istat Membru, għandha tissottometti n-notifika tagħha li 

mbagħad tintbagħat mill-BEREC lill-NRAs;

(b) pjattaforma komuni għall-iskambju ta' informazzjoni li tagħti lill-BEREC, lill-

Kummissjoni u lill-NRAs l-informazzjoni meħtieġa għall-implimentazzjoni 

konsistenti tal-qafas tal-Unjoni għall-komunikazzjoni elettronika;

(c) sistema ta' twissija bikrija li tkun kapaċi tidentifika fi stadju bikri l-ħtiġijiet ta' 

koordinazzjoni f'deċiżjonijiet li jridu jittieħdu mill-NRAs.

Il-Bord Maniġerjali għandu jadotta l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u funzjonali u pjan sabiex 

jistabbilixxi din is-sistema. Din għandha tiġi żviluppata mingħajr preġudizzju għad-drittijiet 

ta' propjetà intellettwali u l-livell ta' kunfidenzjalità meħtieġ.

Dawn is-sistemi ta' informazzjoni u komunikazzjoni għandhom ikunu operattivi fi żmien ... 

[12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

Artikolu 31

Id-dikjarazzjoni ta' interess
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1. Il-membri tal-Bord Maniġerjali u l-Bord tar-Regolaturi, il-membri tal-Bord tal-Appell, 

id-Direttur ▌, l-esperti nazzjonali sekondati u l-persunal l-ieħor li mhux impjegat mal-

Uffiċċju tal-BEREC ilkoll għandhom jiddikjaraw kull sena l-impenn tagħhom u l-assenza 

jew il-preżenza ta' kull interess dirett jew indirett li jista' jitqies li jippreġudika l-indipendenza 

tagħhom.

Id-dikjarazzjonijiet għandhom ikunu preċiżi u sħaħ, għandhom isiru bil-miktub u għandhom 

jiġu aġġornati kull meta jkun meħtieġ. Id-dikjarazzjonijiet tal-interessi li jagħmlu l-membri 

tal-Bord tar-Regolaturi, il-membri tal-Bord Maniġerjali u d-Direttur ▌għandhom jiġu 

ppubblikati.

2. Il-membri tal-Bord Maniġerjali, il-Bord tar-Regolaturi u l-Gruppi ta' Ħidma, kif ukoll 

l-osservaturi jew parteċipanti oħra fil-laqgħat ta' dawk il-korpi, il-membri tal-Bord tal-

Appell, id-Direttur ▌, l-esperti nazzjonali sekondati u l-persunal l-ieħor li mhux impjegat 

mal-Uffiċċju tal-BEREC, sa mhux aktar tard minn qabel ma tibda kull laqgħa, ilkoll 

għandhom jiddikjaraw, b'mod preċiż u sħiħ, kull interess li jista' jitqies li jippreġudika l-

indipendenza tagħhom fejn jidħlu l-punti li jkun hemm fl-aġenda, u għandhom jastjenu milli 

jieħdu sehem fid-diskussjoni dwar dawn il-punti u milli jivvotaw dwarhom.

3. Il-Bord tar-Regolaturi u l-Bord Maniġerjali għandhom jistabbilixxu r-regoli għall-

prevenzjoni u għall-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess u, b'mod partikolari, għall-arranġamenti 

prattiċi għad-dispożizzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2.

Artikolu 32

Il-ġlieda kontra l-frodi

1. Biex jiffaċilita l-ġlieda kontra l-frodi, il-korruzzjoni u attivitajiet illeċiti oħra skont ir-

Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1, fi żmien ... 

[sitt xhur minn meta jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament], l-Uffiċċju tal-BEREC għandu 

1 Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew 
Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
(KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 
18.9.2013, p. 1).
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jaderixxi mal-Ftehim Interistituzzjonali tal-25 ta' Mejju 1999 dwar l-investigazzjonijiet interni 

mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (l-OLAF) u jadotta d-dispożizzjonijiet ix-xierqa 

applikabbli għall-impjegati kollha tiegħu permezz tal-mudell stabbilit fl-Anness ta' dak il-

Ftehim.

2. Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri għandu jkollha s-setgħa tagħmel awditi, abbażi tad-

dokumenti u ta' żjarat fuq il-post, ta' kull benefiċjarju tal-għotja, kuntrattur u sottokuntrattur li 

jkunu rċevew fondi tal-Unjoni mingħand l-Uffiċċju tal-BEREC.

3. L-OLAF jista' jwettaq investigazzjonijiet, inklużi verifiki u spezzjonijiet fuq il-post, bil-

ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew xi attività illegali oħra li 

taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b'rabta ma' xi għotja jew kuntratt iffinanzjat mill-

Uffiċċju tal-BEREC, b'konformità mad-dispożizzjonijiet u mal-proċeduri stabbiliti fir-

Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 u fir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 

Nru 2185/961.

4. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1, 2 u 3, il-ftehimiet ta' kooperazzjoni mal-

awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi terzi u mal-organizzazzjonijiet internazzjonali, il-kuntratti, 

il-ftehimiet tal-għotja u d-deċiżjonijiet tal-għotja tal-Uffiċċju tal-BEREC għandu jkun fihom 

dispożizzjonijiet li espliċitament jagħtu s-setgħa lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u lill-OLAF 

biex iwettqu dawn l-awditi u l-investigazzjonijiet, skont il-kompetenzi rispettivi tagħhom.

Artikolu 33

Ir-responsabbiltà

1. Ir-responsabbiltà kuntrattwali tal-Uffiċċju tal-BEREC tirregolaha l-liġi applikabbli 

għall-kuntratt inkwistjoni.

2.  Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandu jkollha l-ġurisdizzjoni biex tagħti 

sentenza skont xi klawżola ta' arbitraġġ li jkun hemm f'kuntratt konkluż mill-Uffiċċju tal-

1 Ir-Regolament tal-Kunsill (EURATOM, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 
dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex 
tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolaritajiet 
oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).
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BEREC.

3. Fil-każ ta' responsabbiltà mhux kuntrattwali, skont il-prinċipji ġenerali komuni għal-

liġijiet tal-Istati Membri, l-Uffiċċju tal-BEREC għandu jagħmel tajjeb għal kull dannu li 

jikkaġunaw id-dipartimenti tiegħu jew il-persunal tiegħu waqt il-qadi ta' dmirijiethom.

4. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandu jkollha l-ġurisdizzjoni fit-tilwim fuq 

il-kumpens għad-danni kif imsemmi fil-paragrafu 3.

5. Ir-responsabbiltà personali tal-persunal fil-konfront tal-Uffiċċju tal-BEREC għandhom 

jirregolawha d-dispożizzjonijiet stabbiliti fir-Regolamenti tal-Persunal jew fil-Kundizzjonijiet 

tal-Impjieg li japplikaw għalihom.

Artikolu 34

Inkjesti amministrattivi

L-attivitajiet tal-BEREC u tal-Uffiċċju tal-BEREC għandhom ikunu soġġetti għall-inkjesti 

tal-Ombudsman Ewropew b'konformità mal-Artikolu 228 tat-Trattat.

Artikolu 35

L-arranġamenti lingwistiċi

1. Għall-Uffiċċju tal-BEREC għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet stabbiliti fir-

Regolament Nru 1/581.

1 Ir-Regolament Nru 1 li jistabbilixxi l-lingwi li għandhom jintużaw mill-Komunità 
Ekonomika Ewropea (ĠU L 17, 6.10.1958, p. 385).
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2. Is-servizzi tat-traduzzjoni meħtieġa għall-funzjonament tal-Uffiċċju tal-BEREC għandu 

jipprovdihom iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea.

▌

KAPITOLU VI

▌ DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 37

Il-Ftehim dwar il-Kwartieri Ġenerali u l-kundizzjonijiet tal-operat għall-Uffiċċju tal-

BEREC

1. L-arranġamenti meħtieġa b'rabta mal-akkomodazzjoni li trid tiġi pprovduta għall-Uffiċċju 

tal-BEREC fl-Istat Membru ospitanti u mal-faċilitajiet li dak l-Istat Membru jrid iqegħedlu 

għad-dispożizzjoni tiegħu, flimkien mar-regoli speċifiċi applikabbli fl-Istat Membru ospitanti 

għad-Direttur ▌, għall-membri tal-Bord Maniġerjali, għall-persunal tal-Uffiċċju tal-BEREC u 

għall-membri tal-familji tagħhom għandhom jiġu stabbiliti fi Ftehim dwar il-Kwartieri 

Ġenerali bejn l-Uffiċċju tal-BEREC u l-Istat Membru ospitanti.

2. L-Istat Membru ospitanti tal-Uffiċċju tal-BEREC għandu jipprovdi l-kundizzjonijiet 

meħtieġa biex jiżgura li l-Uffiċċju tal-BEREC jaħdem bla intoppi u b'mod effiċjenti, inkluż 

is-servizzi ta' skola multilingwi u orjentata lejn l-Ewropa u l-konnessjonijiet xierqa tat-

trasport.

Artikolu 38

Evalwazzjoni

1. Fi żmien ... [ħames snin wara li jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament], u mbagħad kull 

ħames snin wara dan, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni tal-esperjenza miksuba 

b'riżultat tal-operazzjoni tal-BEREC u tal-Uffiċċju tal-BEREC. B'konformità mal-linji 

gwida tal-Kummissjoni, il-prestazzjoni tal-Uffiċċju tal-BEREC għandha tiġi vvalutata fir-

rigward tal-għanijiet tiegħu u l-mandat, il-kompiti u l-postijiet tiegħu. B'mod partikolari, l-

evalwazzjoni għandha tindirizza l-effikaċja tal-istruttura istituzzjonali u organizzattiva tal-

BEREC u tal-Uffiċċju tal-BEREC u l-kapaċità tagħhom li jwettqu l-kompiti kollha, b'mod 
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partikolari biex jiżguraw l-implimentazzjoni konsistenti tal-qafas regolatorju għall-

komunikazzjoni elettronika, il-possibbiltà li jkun hemm bżonn bidla fl-istruttura jew fil-

mandat tal-BEREC u tal-Uffiċċju tal-BEREC, u  l-implikazzjonijiet finanzjarji ta' bidla bħal 

din.

2. Meta l-Kummissjoni jkun jidhrilha li ma għadux ġustifikat li l-BEREC u l-Uffiċċju tal-

BEREC jissoktaw fir-rigward tal-għanijiet, tal-mandat u tal-kompiti assenjati lilhom, din tista' 

tipproponi li dan ir-Regolament jiġi emendat jew jitħassar skont dan.

3. Il-Kummissjoni għandha tibgħat rapport lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Bord 

Maniġerjali dwar is-sejbiet tal-evalwazzjoni. Il-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni għandhom 

jiġu ppubblikati.

Artikolu 39

Dispożizzjonijiet tranżitorji

1. L-Uffiċċju tal-BEREC għandu jieħu post l-Uffiċċju li kien ġie stabbilit bir-Regolament 

(KE) Nru 1211/2009 ▌fejn jidħlu s-sjieda, il-ftehimiet, l-obbligi legali, il-kuntratti tal-

impjiegi, u l-impenji u r-responsabbiltajiet finanzjarji kollha.

B'mod partikolari, dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa d-drittijiet u l-obbligi tal-persunal 

tal-Uffiċċju stabbiliti skont ir-Regolament (KE) Nru 1211/2009. Il-kuntratti ta' dan il-persunal 

jistgħu jiġġeddu skont dan ir-Regolament b'konformità mar-Regolamenti tal-Persunal u mal-

Kundizzjonijiet tal-Impjieg u b'konformità mal-limitazzjonijiet baġitarji tal-Uffiċċju tal-

BEREC.

▌3. Il-kuntratt tal-impjieg tad-Direttur Amministrattiv maħtur abbażi tar-Regolament (KE) 

Nru 1211/2009 għandu jintemm fi tmiem il-mandat tiegħu ▌. Il-Bord Maniġerjali jista' 

jaħtru bħala Direttur għal mhux aktar minn erba' snin. Id-dispożizzjonijiet tal-

Artikolu 9a(4), (5), (6) għandhom japplikaw mutatis mutandis.▌

4. Il-Bord Maniġerjali msemmi fl-Artikolu 4 għandu jkun magħmul mill-membri tal-

Kumitat Maniġerjali msemmija fl-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1211/2009, sakemm 
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jinħatru rappreżentanti ġodda.

4a. Il-President u l-Viċi Presidenti tal-Bord tar-Regolaturi msemmija fl-Artikolu 2d li 

jkunu nħatru abbażi tar-Regolament (KE) Nru 1211/2009 għandhom jibqgħu fil-kariga 

tagħhom għall-kumplament tal-mandat ta' sena tagħhom. Il-ħatriet sussegwenti tal-

President u tal-Viċi Presidenti li jsiru mill-Bord tar-Regolaturi qabel... [id-data tad-dħul fis-

seħħ ta' dan ir-Regolament] għandhom jiġu rispettati.

5. Il-proċedura ta' kwittanza fir-rigward tal-baġit approvat abbażi tal-Artikolu 11 tar-

Regolament (KE) Nru 1211/2009 għandha ssir skont ir-regoli stabbiliti bir-Regolament (KE) 

Nru 1211/2009.
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Artikolu 40

Tħassir

Ir-Regolament (KE) Nru 1211/2009 qed jitħassar. 

Ir-referenzi għar-Regolament (KE) Nru 1211/2009 ▌għandhom jinftiehmu bħala referenzi 

għal dan ir-Regolament ▌.

Artikolu 41

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu 

f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan għandu japplika minn [...].

L-Artikoli 2h sa 2k għandhom japplikaw minn ... [sitt xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ 

ta' dan ir-Regolament].

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri 

kollha. 

Magħmul fi 

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill 

Il-President Il-President


