
RAPPORT

dwar il-kontijiet annwali tal-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet 
Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2016, flimkien mar-risposta tal-Uffiċċju

(2017/C 417/03)

INTRODUZZJONI

1. L-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (minn hawn ’il quddiem “l-Uffiċċju”), li 
jinsab f’Riga, ġie stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1211/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1). Il-kompitu 
prinċipali tal-Uffiċċju huwa li jipprovdi servizzi ta’ appoġġ professjonali u amministrattiv lill-Korp ta’ Regolaturi Ewropej 
tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) u, taħt il-gwida tal-Bord tar-Regolaturi, li jiġbor u janalizza tagħrif dwar 
komunikazzjonijiet elettroniċi u jxerred fost l-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali l-aħjar prattiki regolatorji bħal approċċi 
komuni, metodoloġiji jew linji gwida dwar l-implimentazzjoni tal-qafas regolatorju tal-UE.

2. It-Tabella tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-Uffiċċju (2).

Tabella

Iċ-ċifri ewlenin għall-uffiċċju

2015 2016

Baġit (miljun EUR) (1) 4,0 4,2

Total tal-persunal fil-31 ta’ Diċembru (2) 26 27

(1) Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-approprjazzjonijiet ta’ pagament.
(2) Il-persunal jinkludi uffiċjali, persunal temporanju u kuntrattwali u esperti nazzjonali sekondati.

Sors: data pprovduta mill-Uffiċċju.

INFORMAZZJONI LI TAPPOĠĠA D-DIKJARAZZJONI TA’ ASSIGURAZZJONI

3. L-approċċ tal-awditjar meħud mill-Qorti jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, ittestjar dirett tat-tranżazzjonijiet 
u valutazzjoni tal-kontrolli ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u kontroll tal-Uffiċċju. Dan huwa ssupplimentat b’evidenza 
pprovduta mix-xogħol ta’ awdituri oħrajn u analiżi tar-rappreżentazzjonijiet tal-maniġment.

OPINJONI

4. Aħna awditjajna:

(a) il-kontijiet tal-Uffiċċju, li jinkludu r-rapporti finanzjarji (3) u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit (4) għas-sena 
finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2016, u

(b) il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati dawk il-kontijiet,

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).
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(1) ĠU L 337, 18.12.2009, p. 1.
(2) Aktar informazzjoni dwar il-kompetenzi u l-attivitajiet tal-Uffiċċju hija disponibbli fuq is-sit web tiegħu: www.berec.europa.eu.
(3) Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-rapport tal-flussi tal-flus, ir-rapport tal- 

bidliet fl-assi netti u sommarju tal-politiki kontabilistiċi sinifikanti u noti oħra ta’ spjegazzjoni.
(4) Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-operazzjonijiet baġitarji kollha u n-noti ta’ 

spjegazzjoni.

http://www.berec.europa.eu


Affidabbiltà tal-kontijiet

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet

5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-Uffiċċju għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2016 jippreżentaw b’mod ġust, 
fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni finanzjarja tal-Uffiċċju fil-31 ta’ Diċembru 2016, ir-riżultati tal-operazzjonijiet 
tiegħu, il-flussi tal-flus tiegħu, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament Finanzjarju 
tiegħu u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards 
tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li huma aċċettati internazzjonalment.

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet

Dħul

Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet

6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2016 huwa 
legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

Pagamenti

Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet

7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2016 
huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

Responsabbiltajiet tal-maniġment u ta’ dawk inkarigati mill-governanza

8. Skont l-Artikoli 310 sa 325 tat-TFUE u r-Regolament Finanzjarju tal-Uffiċċju, il-maniġment huwa responsabbli 
mit-tħejjija u l-preżentazzjoni tal-kontijiet abbażi ta’ standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li huma aċċettati 
internazzjonalment u mil-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati. Din ir-responsabbiltà 
tinkludi t-tfassil, l-implimentazzjoni u ż-żamma ta’ kontrolli interni rilevanti għat-tħejjija u l-preżentazzjoni ta’ rapporti 
finanzjarji li jkunu ħielsa minn kwalunkwe dikjarazzjoni skorretta materjali, sew jekk minħabba frodi u sew jekk 
minħabba xi żball. Il-maniġment huwa responsabbli wkoll milli jiżgura li l-attivitajiet, it-tranżazzjonijiet finanzjarji u l- 
informazzjoni riflessi fir-rapporti finanzjarji jkunu jikkonformaw mal-awtoritajiet li jirregolawhom. Il-maniġment tal- 
Uffiċċju jerfa’ r-responsabbiltà aħħarija għal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet.

9. Fit-tħejjija tal-kontijiet, il-maniġment huwa responsabbli milli jivvaluta l-kapaċità tal-Uffiċċju li jkompli bħala 
negozju avvjat, filwaqt li jiddivulga, kif applikabbli, kwistjonijiet relatati ma’ negozju avvjat u juża l-bażi kontabilistika ta’ 
negozju avvjat.

10. Dawk inkarigati mill-governanza huma responsabbli mis-sorveljanza tal-proċess ta’ rappurtar finanzjarju tal- 
entità.

Responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi

11. L-objettivi tagħna huma li niksbu aċċertament raġonevoli dwar jekk il-kontijiet tal-Uffiċċju jkunux ħielsa minn 
kwalunkwe dikjarazzjoni skorretta materjali u dwar jekk it-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati jkunux legali 
u regolari u li, fuq il-bażi tal-awditu tagħna, nipprovdu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew lil awtoritajiet ta’ 
kwittanza rispettivi oħra b’dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u dwar il-legalità u r-regolarità 
tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati. Aċċertament raġonevoli huwa aċċertament ta’ livell għoli, iżda mhuwiex 
garanzija li awditu dejjem se jaqbad dikjarazzjoni skorretta materjali jew nuqqas ta’ konformità meta dawn ikunu jeżistu. 
Dawn jistgħu jiġu kkaġunati minn frodi jew minn xi żball u jitqiesu materjali jekk, individwalment jew flimkien, jistgħu 
jkunu mistennija, b’mod raġonevoli, li jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet ekonomiċi li l-utenti jieħdu fuq il-bażi ta’ dawn il- 
kontijiet.
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12. Awditu jinvolvi t-twettiq ta’ proċeduri biex tinkiseb evidenza għall-awditjar dwar l-ammonti u d-divulgazzjonijiet 
fil-kontijiet u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati. Il-proċeduri magħżula 
jiddependu fuq il-ġudizzju tal-awditur, inkluża valutazzjoni tar-riskji ta’ dikjarazzjoni skorretta materjali tal-kontijet u ta’ 
nuqqas ta’ konformità materjali mit-tranżazzjonijiet ta’ bażi mar-rekwiżiti tal-qafas legali tal-Unjoni Ewropea, sew jekk 
minħabba frodi u sew jekk minħabba xi żball. Meta jsiru dawk il-valutazzjonijiet tar-riskji, jitqiesu l-kontrolli interni 
rilevanti għat-tħejjija u l-preżentazzjoni ġusta tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi, sabiex 
jitfasslu proċeduri tal-awditjar li jkunu xierqa fiċ-ċirkustanzi, iżda mhux bl-iskop li tingħata opinjoni dwar l-effettività tal- 
kontrolli interni. Awditu jinkludi wkoll l-evalwazzjoni tal-adegwatezza tal-politiki kontabilistiċi użati u r-raġonevolezza 
tal-istimi kontabilistiċi li jsiru mill-maniġment, kif ukoll l-evalwazzjoni tal-preżentazzjoni kumplessiva tal-kontijiet.

13. Għad-dħul, aħna nivverifikaw is-sussidju li jiġi riċevut mingħand il-Kummissjoni u nivvalutaw il-proċeduri tal- 
Uffiċċju għall-ġbir ta’ tariffi u ta’ introjtu ieħor, jekk ikun il-każ.

14. Għall-infiq, aħna neżaminaw it-tranżazzjonijiet ta’ pagament meta l-infiq ikun ġie mġarrab, irreġistrat u aċċettat. 
Dan l-eżaminar ikopri l-kategoriji kollha ta’ pagamenti minbarra pagamenti bil-quddiem fil-punt meta jsiru. Il-pagamenti 
bil-quddiem jiġu eżaminati meta r-riċevitur tal-fondi jipprovdi ġustifikazzjoni għall-użu xieraq tagħhom u l-Uffiċċju 
jaċċetta l-ġustifikazzjoni billi japprova l-pagament bil-quddiem, sew jekk fl-istess sena u sew jekk aktar tard.

15. Fit-tħejjija ta’ dan ir-rapport u d-Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni, aħna qisna x-xogħol tal-awditjar li l-awditur 
indipendenti estern wettaq fuq il-kontijiet tal-Uffiċċju kif stipulat fl-Artikolu 208(4) tar-Regolament Finanzjarju tal-UE (5).

16. Il-kummenti li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-Qorti.

KUMMENTI DWAR IL-LEGALITÀ U R-REGOLARITÀ TAT-TRANŻAZZJONIJIET

17. F’Marzu 2016, l-Uffiċċju nieda proċedura ta’ akkwist bil-għan li jiġi ffirmat kuntratt qafas (FWC) partikolari maż- 
żewġ skejjel internazzjonali eżistenti li jinsabu f’Riga għat-tfal tal-persunal tiegħu. Filwaqt li l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal- 
offerta jiddikjaraw li l-Uffiċċju jkun jistabbilixxi kuntratt qafas multiplu partikolari f’sensiela ma’ żewġ operaturi ekonomiċi, 
il-kriterji tal-għoti jiddikjaraw li l-għażla tal-iskola qiegħda f’idejn il-ġenituri. Konsegwentement, il-kuntratt qafas ta’ 
EUR 400 000 li ġie ffirmat f’Lulju 2016 huwa bbażat fuq kunċetti kontradittorji, li jikkawża inċertezza legali għall-Uffiċċju 
u għall-iskejjel. Barra minn hekk, f’dan il-każ speċifiku, FWC ma kienx meħtieġ.

18. Wara li saret riklassifikazzjoni, membru partikolari tal-persunal ġie assenjat għal grad ogħla direttament fl-iskala 2 
minflok fl-iskala 1, li mhuwiex konformi mar-Regolamenti tal-Persunal tal-UE.

KUMMENTI DWAR ĠESTJONI FINANZJARJA TAJBA U DWAR IL-PRESTAZZJONI

19. F’Marzu 2016, l-Uffiċċju ffirma kuntratt ta’ EUR 60 000 għall-għoti ta’ servizzi ta’ appoġġ professjonali 
u konsulenza relatati mar-riżorsi umani. Il-proċedura ta’ akkwist kienet esklussivament ibbażata fuq il-prezz. L-involviment 
ta’ konsulent mingħajr ma jitqiesu l-kompentenza u l-għarfien espert bħala kriterji tal-għoti ma jiżgurax l-aħjar valur għall- 
flus.

KUMMENTI OĦRA

20. Fl-2016, il-perjodu medju ta’ impjieg fl-Uffiċċju kien ta’ 2,58 sena u d-dawran tal-persunal kien għoli f’rata ta’ 25 %. 
Din is-sitwazzjoni taffettwa l-effiċjenza tal-Uffiċċju u toħloq riskji għall-implimentazzjoni tal-programmi ta’ ħidma tiegħu. 
Raġuni possibbli għal dan hija l-koeffiċjent ta’ korrezzjoni tas-salarji li jiġi applikat għall-Istat ospitanti (73 % fl-1 ta’ Lulju 
2016).
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(5) Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).



21. Ir-regolament fundatur tal-Uffiċċju ma jirrikjedix li jsiru evalwazzjonijiet esterni perjodiċi tal-prestazzjoni. Jenħtieġ li 
l-Uffiċċju, flimkien mal-Kummissjoni, iqis il-possibbiltà li jikkummissjona evalwazzjoni bħal din mill-inqas kull ħames snin, 
bħalma huwa l-każ għall-biċċa l-kbira mill-Aġenziji l-oħra. Jenħtieġ li kwalunkwe reviżjoni futura tar-regolament fundatur 
tintroduċi dan ir-rekwiżit.

SEGWITU GĦALL-KUMMENTI MIS-SNIN PREĊEDENTI

22. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni korrettiva li ttieħdet b’rispons għall-kummenti tal-Qorti mis-snin preċedenti tingħata fl- 
Anness.

Dan ir-Rapport ġie adottat mill-Awla IV, immexxija mis-Sur Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Membru tal-Qorti 
tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tad-19 ta’ Settembru 2017.

Għall-Qorti tal-Awdituri

Klaus-Heiner LEHNE

President 
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ANNESS

Segwitu għall-kummenti mis-snin preċedenti

Sena Kummenti tal-Qorti
Status tal-azzjoni korrettiva

(Ikkompletata/Għadha għaddejja/ 
Pendenti/M/A)

2014

Id-dispożizzjoni fil-baġit 2014 għal kontribuzzjonijiet mill-awtori-
tajiet regolatorji nazzjonali tal-EFTA (1) li għandhom status ta’ 
osservatur fil-BEREC ma mmaterjalizzatx fin-nuqqas ta’ ftehimiet 
mal-pajjiżi tal-EFTA.

Pendenti

2015

Fl-2013 l-Uffiċċju ffirma kuntratt qafas ta’ erba’ snin għall-forniment 
ta’ servizzi professjonali għall-organizzazzjoni ta’ avvenimenti. 
Madankollu l-ħtiġijiet tiegħu ġew stmati b’mod insuffiċjenti u l- 
kuntratt kien laħaq l-ammont massimu tiegħu f’Diċembru 2014. 
Tniedet proċedura ta’ akkwist biex jiġi ffirmat kuntratt qafas ieħor, 
iżda dan sar biss f’Awwissu 2015. Sadanittant l-Uffiċċju akkwista 
dawn is-servizzi mingħand l-istess fornitur bl-użu ta’ ordnijiet ta’ xiri 
u kuntratti ta’ valur baxx (proċeduri nnegozjati) (2). L-ammont totali 
tas-servizzi akkwistati b’dan il-mod qabeż il-valur soll (3). Kien 
imissha ntużat proċedura miftuħa ta’ akkwist fejn is-sħab ekonomiċi 
interessati kollha setgħu jippreżentaw offerta.

Ikkompletata

2015

Il-livell ta’ dettall fir-rapport tal-Uffiċċju dwar l-implimentazzjoni 
baġitarja, li ġie awditjat, huwa differenti minn dak fir-rapporti 
pprovduti mill-biċċa l-kbira mill-aġenziji l-oħra, li juri li hemm 
ħtieġa għal linji gwida ċari dwar ir-rappurtar, li jsir mill-aġenziji, tal- 
baġit.

Ikkompletata

2015

Ir-riporti ta’ approprjazzjonijiet impenjati għat-Titolu II (nefqa 
amministrattiva) kienu għoljin f’ammont ta’ EUR 134 228, jiġifieri 
44 % (2014: EUR 91 757, jiġifieri 40 %). Dawn ir-riporti huma 
prinċipalment relati mal-għoti ta’ servizzi li jkomplu għaddejjin wara 
l-2015.

M/A

(1) L-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles.
(2) Fil-każ ta’ ordnijiet ta’ xiri u kuntratti ta’ valur baxx, ir-regoli tal-akkwist jillimitaw il-kompetizzjoni għal kandidat wieħed u għal tliet 

kandidati, rispettivament.
(3) Il-valur totali tal-kuntratti ffirmati jammonta għal madwar EUR 80 000, filwaqt li s-soll stabbilit mill-Artikolu 137 tar-Regolament 

Delegat tal-Kummissjoni (UE) 1268/2012 huwa ta’ EUR 60 000.
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IR-RISPOSTA TAL-UFFIĊĊJU BEREC

18. L-Istat Membru ospitanti, il-Latvja, m’għandux Skola Ewropea akkreditata. It-twaqqif ta’ Skola Ewropea akkreditata 
ġdida huwa proċess twil, u sadanittant l-uffiċċju BEREC stabbilixxa kuntratti diretti ma’ skejjel li jipprovdu edukazzjoni bl- 
Ingliż, Franċiż u Ġermaniż bħala lingwa ewlenija ta’ tagħlim bħala miżura interim biex jiżgura edukazzjoni internazzjonali 
għall-istudenti tal-persunal f’konformità mal-linji gwida tal-Kummissjoni dwar il-politika tal-persunal fl-Aġenziji Regolatorji 
Ewropej (1). L-Uffiċċju BEREC jaqbel mas-sejbiet tal-awdituri li l-użu ta’ kuntratti ta’ servizzi qafas mhux xieraq għas- 
sitwazzjoni tal-edukazzjoni tal-Uffiċċju BEREC u fil-futur se juża ftehimiet ta’ servizz dirett mal-iskejjel mingħajr akkwist. L- 
Uffiċċju BEREC japprezza linji gwida aġġornati tal-Kummissjoni li jikkunsidraw l-ispeċifiċitajiet tas-servizzi tal-edukazzjoni.

19. Abbażi tar-rakkomandazzjonijiet li saru mill-Kumitat Konġunt ta’ Riklassifikazzjoni u skont il-fajls tal-persunal 
temporanju eliġibbli kollu għar-riklassifikazzjoni, l-Awtorità tal-Ħatra adottat il-lista riklassifikata tal-membri tal-persunal 
temporanju.

Barra minn dan, fuq proposta mill-Maniġer Amministrattiv, l-Awtorità tal-Ħatra qablet, wara konsiderazzjoni bir-reqqa, li 
tikklassifika mill-ġdid id-detentur tal-impjieg għal grad ogħla fl-iskala 2 minflok fl-iskala 1, u eċċezzjoni ex ante kienet 
irreġistrata rispettivament skont ir-regoli dwar l-immaniġġjar tad-devjazzjonijiet mir-regoli u l-proċeduri finanzjarji 
stabbiliti.

20. L-Uffiċċju BEREC jaqbel ħafna mal-kumment dwar il-kuntratt qafas għas-servizzi ta’ ġestjoni tar-riżorsi umani. L- 
implimentazzjoni tal-ewwel kuntratt speċifiku diġà wriet xi diffikultajiet relatati mal-fatt li l-għoti tal-kuntratt kien 
esklużivament ibbażat fuq l-ipprezzar u mhux fuq il-kwalifiki u l-esperjenza professjonali tal-konsulent.

Bi ftehim sħiħ mar-rimarki tal-awdituri, l-Uffiċċju BEREC temm il-kuntratt qafas u se jistabbilixxi strateġija differenti biex 
jikseb is-servizzi neċessarji.

21. L-Uffiċċju BEREC jirrikonoxxi li d-dawran għoli tal-persunal huwa fattur ta’ riskju, li ġie rreġistrat fir-reġistru tar- 
riskju bħala riskju sinifikanti, speċjalment meta jiġi kkunsidrat iċ-ċokon tal-Aġenzija, li jagħmel impatt aktar negattiv fuq id- 
dawran għoli tal-persunal (L-Uffiċċju BEREC huwa l-iċken Aġenzija deċentralizzata tal-UE).

Il-maniġment qiegħed dejjem jaħdem fuq l-introduzzjoni tat-tekniki ta’ mitigazzjoni iżda jrid jiġi enfasizzat li xi elementi 
strutturali u orizzontali esterni li qed jaffettwaw id-dawran mhumiex fil-kontroll tal-Uffiċċju BEREC, minħabba li dawn 
ġejjin mill-ambjent tax-xogħol lokali/reġjonali tal-Uffiċċju BEREC.

It-tnaqqis tas-salarju nett reċenti, li ġej mit-tnaqqis kontinwu tal-koeffiċjent ta’ korrezzjoni għal-Latvja, żied il-fattur tar- 
riskju.

Kwalunkwe azzjoni li tittieħed jew li tiġi ppjanata mill-Uffiċċju BEREC biex ittejjeb is-sitwazzjoni tista’ biss timmitiga r- 
riskju u sabiex tiġi indirizzata l-kwistjoni taż-żamma tal-persunal b’mod xieraq, għandu jiġi implimentat intervent estern, 
speċjalment dwar is-sistema kurrenti tal koeffiċjenti ta’ korrezzjoni.

22. L-Uffiċċju BEREC ikkopera mal-Kummissjoni għat-tħejjija tar-rapport ta’ evalwazzjoni previst fl-Artikolu 25 tar- 
regolament fondatur tiegħu u huwa lest li jikkopera mal-Kummissjoni għal evalwazzjonijiet futuri. L-Uffiċċju BEREC se 
jikkonforma ma’ kwalunkwe rekwiżit f’dak il-qasam li jista’ jiġi introdott mil-leġiżlatur. Ir-Regolament BEREC bħalissa qed 
jiġi rivedut u l-proposta tal-Kummissjoni tinkludi dispożizzjoni speċifika dwar evalwazzjoni rikorrenti kull ħames snin. 
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