REGULATION (EU) 2018/1971 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 11 December 2018
establishing the Body of European Regulators for
Electronic Communications (BEREC) and the Agency for
Support for BEREC (BEREC Office), amending Regulation
(EU) 2015/2120 and repealing Regulation (EC) No
1211/2009
(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE
EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the
European Union, and in particular Article 114 thereof,
Having regard to the proposal from the European Commission,
After transmission of the draft legislative act to the national
parliaments,
Having regard to the opinion of the European Economic and
Social Committee (1),
After consulting the Committee of the Regions,
Acting in accordance with the ordinary legislative procedure
(2),
Whereas:

РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ (ЄС)
2018/1971
від 11 грудня 2018 року
про створення Органу європейських регуляторів у сфері
електронних комунікацій (BEREC) та Агенції з підтримки
BEREC (Бюро BEREC), про внесення змін до Регламенту (ЄС)
2015/2120 та скасування Регламенту (ЄС) № 1211/2009
(Текст стосується ЄЕП)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ,
Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського
Союзу, і, зокрема, його Статтю 114,
Беручи до уваги пропозицію Європейської Комісії,
Після передачі проекту законодавчого акту національним
парламентам,
Беручи до уваги висновок Європейського Соціально-економічного
Комітету (1),
Після проведення консультацій з Комітетом Регіонів,
Діючи відповідно до звичайної законодавчої процедури (2),

(1)

Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of
the Council (3) aims to create an internal market for electronic
communications within the Union while ensuring a high level of
investment, innovation and consumer protection through
enhanced competition. That Directive also establishes a
significant number of new tasks for the Body of European
Regulators for Electronic Communications (‘BEREC’) such as
issuing guidelines on several topics, reporting on technical
matters, keeping registers, lists or databases and delivering
opinions on internal market procedures for draft national
measures on market regulation.
(2)

Regulation (EU) No 531/2012 of the European Parliament and
of the Council (4) complements and supports, in so far as
Union-wide roaming is concerned, the rules provided for by the
regulatory framework for electronic communications and lays
down certain tasks for BEREC.
(1)
OJ C 125, 21.4.2017, p. 65.

Оскільки:
(1)
Директива Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2018/1972 (3)
спрямована на створення внутрішнього ринку електронних
комунікацій у межах Союзу, забезпечуючи при цьому високий
рівень інвестицій, інновацій та захисту споживачів через
посилення конкуренції. Ця Директива також встановлює значну
кількість нових завдань для Органу європейських регуляторів у
сфері електронних комунікацій ("BEREC"), таких, як
напрацювання настанов з певних тем, підготовка доповідей з
технічних питань, ведення реєстрів, списків або баз даних та
надання оцінки щодо процедур внутрішнього ринку для розробки
національних заходів з регулювання ринку.
(2)
Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 531/2012
(4) доповнює та підтримує, наскільки це стосується питання
роумінгу всередині ЄС, правила, передбачені регуляторними
рамками у сфері електронних комунікацій, і визначає певні
завдання для BEREC.
(1)
OJ C 125, 21.4.2017, с 65.

(2)
Position of the European Parliament of 14 November 2018 (not yet
published in the Official Journal) and decision of the Council of 4
December 2018.
(3)
Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the
Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic
Communications Code (see page 36 of this Official Journal).
(4)

(2)
Позиція Європейського Парламенту від 14 листопада 2018 року
(ще не опублікована в Офіційному віснику) та рішення Ради від 4
грудня 2018 року.

(3)
Директива Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2018/1972 від
11 грудня 2018 року, яким створюється Європейський кодекс
електронних комунікацій (див. Стор. 36 цього Офіційного
журналу).

Regulation (EU) No 531/2012 of the European Parliament and of the
Council of 13 June 2012 on roaming on public mobile communications
networks within the Union (OJ L 172, 30.6.2012, p. 10).

(3)

Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of
the Council (1) lays down additional tasks for BEREC in
relation to open internet access. Moreover, the BEREC
Guidelines of 30 August 2016 on the Implementation by
National Regulators of European Net Neutrality Rules have
been welcomed as providing a valuable clarification of the
guarantee of a strong, free and open internet by ensuring the
consistent application of the rules to safeguard equal and
non-discriminatory treatment of traffic in the provision of
internet access services and related end-users’ rights.

(4)

In view of the need to ensure the development of consistent
regulatory practice and the consistent application of the
Union’s regulatory framework for electronic communications,
the Commission established, by Commission Decision
2002/627/EC (2), the European Regulators Group for
Electronic Communications Networks and Services (ERG) to
advise and assist the Commission in consolidating the internal
market for electronic communications networks and services
and, more generally, to provide an interface between national
regulatory authorities (NRAs) and the Commission.
(5)

BEREC and the Office were established by Regulation (EC)
No 1211/2009 of the European Parliament and of the Council
(3). BEREC replaced the ERG and was intended to contribute,
on one hand, to the development and, on the other, to the
better functioning, of the internal market for electronic
communications networks and services by aiming to ensure
the consistent implementation of the regulatory framework for
electronic communications. BEREC acts as a forum for
cooperation among NRAs and between NRAs and the
Commission in the exercise of the full range of their
responsibilities under the Union regulatory framework. BEREC
was established to provide expertise and to act independently
and transparently.

(6)

BEREC also serves as a body for reflection, debate and
advice for the European Parliament, the Council and the
Commission in the field of electronic communications.

(7)The Office was established as a Community body with legal

personality to carry out the tasks referred to in Regulation (EC)
No 1211/2009, in particular the provision of professional and
administrative support services to BEREC. In order to support
BEREC efficiently, the Office was given legal, administrative
and financial autonomy.
(8)

By Decision 2010/349/EU (4), the Representatives of the
Governments of the Member States decided that the Office

(4)
Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 531/2012
від 13 червня 2012 року про роумінг у мережах мобільного зв'язку
загального користування в межах Союзу (OJ L 172, 30.6.2012 р.,
С. 10).

(3)
Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2015/2120 (1)
встановлює додаткові завдання для BEREC щодо відкритого
доступу до Інтернету. Більше того, Настанови BEREC від 30
серпня 2016 року про Імплементацію національними
регуляторами європейських правил мережевого нейтралітету
були схвалені як такі, що надають чітке роз'яснення щодо того, як
гарантувати надійний, вільний та відкритий Інтернет шляхом
забезпечення послідовного застосування правил захисту рівного
та недискримінаційного ставлення до трафіку при наданні послуг
доступу до Інтернету та пов'язаних з ними прав кінцевих
користувачів.

(4)
Враховуючи необхідність забезпечення послідовної регуляторної
практики та послідовного застосування регуляторних рамок у
сфері електронних комунікацій Союзу, рішенням Комісії 2002/627 /
EC (2) було створено Групу Європейських регуляторів з мереж та
послуг електронних комунікацій (ERG) з метою надання
консультацій та допомоги Комісії у зміцненні внутрішнього ринку
електронних комунікаційних мереж та послуг та, загалом,
забезпечення взаємодії між національними регуляторними
органами (НРО) та Комісією.
(5)
BEREC та Бюро були створені згідно з Регламентом
Європейського Парламенту та Ради (EC) № 1211/2009 (3).
BEREC замінив ERG і мав на меті сприяти розвитку, з одного боку,
а з іншого - кращому функціонуванню внутрішнього ринку
електронних комунікаційних мереж і послуг з метою забезпечення
послідовного впровадження регуляторних рамок електронних
комунікацій. BEREC виконує роль площадки для співробітництва
серед НРО та між НРО та Комісією для виконання повного
спектру своїх обов'язків відповідно до регуляторних рамок Союзу.
BEREC був створений з метою незалежного та прозорого надання
експертних висновків.

(6)
BEREC є органом для критичного осмислення, дебатів і та
розробки рекомендацій для Європейського Парламенту, Ради та
Комісії у сфері електронних комунікацій.

(7) Бюро було створено як орган Співтовариства, який має
правосуб'єктність для виконання завдань, згаданих у Регламенті
(EC) № 1211/2009, зокрема, надання професійних та
адміністративних послуг на підтримку BEREC. Для ефективної
підтримки BEREC Бюро отримало правову, адміністративну та
фінансову автономію.
(8)
Рішенням 2010/349 / ЄС (4) представники урядів держав-членів
вирішили, що штаб-квартира Бюро розташовуватиметься в Ризі.

would have its seat in Riga. The Seat Agreement between the
Government of the Republic of Latvia and the Office entered
into force on 5 August 2011.
(9)

In its communication of 6 May 2015 entitled ‘A Digital Single
Market Strategy for Europe’, the Commission envisaged
presenting proposals in 2016 for an ambitious overhaul of the
regulatory framework for electronic communications focusing,
inter alia, on a more effective regulatory institutional framework
in order to make the rules on electronic communications fit for
purpose as part of the creation of the right conditions for the
digital single market. Those include the deployment of very
high capacity networks, more coordinated management of
radio spectrum for wireless networks and creating a level
playing field for advanced digital networks and innovative
services. That communication pointed out that the changing
market and technological environment make it necessary to
strengthen the institutional framework by enhancing the role of
BEREC.

(10)

In its resolution of 19 January 2016 entitled ‘Towards a Digital
Single Market Act’, the European Parliament called on the
Commission to integrate the digital single market further by
ensuring that a more efficient institutional framework is in
place.

Угода про місце розташування між Урядом Латвійської Республіки
та Бюро набула чинності 5 серпня 2011 року.
(9)
У своєму повідомленні від 6 травня 2015 року під назвою
«Стратегія Єдиного Цифрового ринку для Європи» Комісія
передбачала 2016 року презентувати пропозиції щодо
амбіційного перегляду регуляторних рамок у сфері електронних
комунікацій, зосереджуючись, зокрема, на більш ефективній
регуляторній інституційній системі з метою розробки правил
електронних комунікацій, які є більш придатними для створення
належних умов для єдиного цифрового ринку. До цього
відносяться розгортання дуже потужних мереж, більш узгоджене
управління радіочастотним спектром для бездротових мереж і
створення рівних умов для сучасних цифрових мереж та
інноваційних послуг. У цьому повідомленні зазначалося, що зміна
ринкового та технологічного середовища робить необхідним
зміцнення інституційної структури шляхом посилення ролі BEREC.

(10)
У своїй резолюції від 19 січня 2016 року під назвою «На шляху до
Закону про Єдиний цифровий ринок» Європейський Парламент
закликає Комісію до подальшої інтеграції цифрового ринку, через
забезпечення наявності більш ефективної інституційної структури.

(1)
Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the
Council of 25 November 2015 laying down measures concerning
open internet access and amending Directive 2002/22/EC on
universal service and users’ rights relating to electronic
communications networks and services and Regulation (EU) No
531/2012 on roaming on public mobile communications networks
within the Union (OJ L 310, 26.11.2015, p. 1).

(1)
Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2015/2120 від
25 листопада 2015 року щодо доступу до відкритого Інтернету і
внесення змін до Директиви 2002/22 /EC про універсальну послугу
та права користувачів щодо мереж та послуг електронного зв’язку
і Регламент (ЄС) № 531/2012 про роумінг у мережах мобільного
зв'язку загального користування в межах Союзу (ОВ L 310,
26.11.2015 р., Стор. 1).

(2)
Commission Decision 2002/627/EC of 29 July 2002 establishing the
European Regulators Group for Electronic Communications Networks
and Services (OJ L 200, 30.7.2002, p. 38).

(2)
Рішення Комісії 2002/627 / EC від 29 липня 2002 року про
заснування Європейської групи регуляторів у сфері електронних
комунікаційних мереж та послуг (ОВ L 200, 30.7.2002, стор. 38).

(3)
Regulation (EC) No 1211/2009 of the European Parliament and of the
Council of 25 November 2009 establishing the Body of European
Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Office
(OJ L 337, 18.12.2009, p. 1).

(4)
Decision taken by common accord between the Representatives of
the Governments of the Member States of 31 May 2010 on the
location of the seat of the Office of the Body of European Regulators
for Electronic Communications (BEREC) (2010/349/EU) (OJ L 156,
23.6.2010, p. 12).

(3)
Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1211/2009
від 25 листопада 2009 року про створення Органу європейських
регуляторів у сферіелектронних комунікацій (BEREC) та Бюро (ОJ
L 337, 18.12.2009, стор. 1).
(4)
Рішення, ухвалене за спільною згодою представників урядів
держав-членів від 31 травня 2010 року про місцезнаходження
офісу Органу європейських регуляторів у сфері електронних
комунікацій (BEREC) (2010/349 / ЄС) (OJ L 156, 23.6.2010 р., С.12)

(11)
BEREC та Бюро зробили позитивний внесок у послідовну
імплементацію регуляторних рамок у сфері електронних

(11)BEREC and the Office have made a positive contribution

towards the consistent implementation of the regulatory
framework for electronic communications. However, there are
still significant disparities between Member States as regards
regulatory practice, which affects companies engaged in
cross-border business or active in a significant number of
Member States, including where BEREC guidelines exist, but
could be further developed. In order to further contribute to the
development of the internal market for electronic
communications throughout the Union as well as to the
promotion of access to, and take-up of, very high capacity
networks, competition in the provision of electronic
communications networks, services and associated facilities
and the interests of the citizens of the Union, this Regulation
aims to strengthen the role of BEREC. Such a strengthened
role would complement the enhanced role played by BEREC
following Regulations (EU) No 531/2012 and (EU) 2015/2120
and Directive (EU) 2018/1972.

(12)

In light of market and technological developments, which often
entail an increased cross-border dimension, and of the
experience gained so far in seeking to ensure the consistent
implementation in the field of electronic communications, it is
necessary to build on the work of BEREC and the Office. Their
governance and activities should be streamlined and adapted
to the tasks that they are to carry out. Taking into account
settled procedures and the new set of tasks assigned to
BEREC and to the Office and in order to strengthen their
effectiveness, additional stability for their management should
be provided for and the decision-making process should be
simplified.

(13)

BEREC should provide expertise and establish confidence by
virtue of its independence, the quality of its advice and
information, the transparency of its procedures and methods of
operation, and its diligence in carrying out its tasks. BEREC’s
independence should not prevent its Board of Regulators from
deliberating on the basis of drafts prepared by working groups.

комунікацій. Проте, між державами-членами все ще існують значні
відмінності у регуляторній практиці, що впливає на підприємства,
що мають транскордонний бізнес або діють у великій кількості
держав-членів, у тому числі там, де діють настанови BEREC, але
які вимагають подальшого вдосконалення. Цей Регламент
спрямований на посилення ролі BEREC з метою подальшого
сприяння розвитку внутрішнього ринку електронних комунікацій по
всьому Союзу, а також сприяння і впровадження доступу до
високошвидкісних мереж, конкуренції у наданні доступу до
електронних комунікаційних мереж, послуг та устаткування, а
також захисту інтересів громадян Союзу. Така посилена роль має
доповнювати існуючу істотну роль, яку відіграє BEREC у
відповідності до Регламенту (ЄС) № 531/2012 та (ЄС) 2015/2120
та Директиви (ЄС) 2018/1972.

(12)
З погляду на ринкові технологічні розробки , які часто впливають
на зростання транскордонності, та досвід, набутий із
забезпечення послідовного впровадження у сфері електронних
комунікацій, необхідно розвивати діяльність BEREC та Бюро. Їх
управління та діяльність потрібно впорядковувати та адаптувати
до завдань, які вони повинні виконувати. Беручи до уваги
врегульовані процедури та новий набір завдань, покладених на
BEREC та Бюро, необхідно забезпечити додаткову стабільність
управління та спростити процес ухвалення рішень з метою
посилення їх ефективності

(13)
BEREC повинен надавати експертну підтримку та укріплювати
довіру до себе через свою незалежність, якість своїх
рекомендацій та інформаційних ресурсів, прозорість своїх
процедур і методів роботи та свою ретельність у виконанні
завдань. Незалежність BEREC не повинна перешкоджати Раді
регуляторів обговорювати проекти питань, підготовлених
робочими групами.

(14)The new official name of the Office should be ‘Agency for

Support for BEREC’ (the ‘BEREC Office’). The designation
‘BEREC Office’ should be used as the Agency’s short name.
The BEREC Office should enjoy legal, administrative and
financial autonomy. To that end, it is necessary and
appropriate that the BEREC Office should be a body of the
Union with legal personality that exercises the powers
conferred upon it. As a Union decentralised agency, the
BEREC Office should operate within its mandate and the
existing institutional framework. It should not be seen as
representing a Union position to an outside audience or as
committing the Union to legal obligations.
(15)

Moreover, the rules on the governance and operation of the
BEREC Office should, where appropriate, be aligned with the

(14) Назва "Агентство підтримки BEREC" ("Бюро BEREC") є новою
офіційною назвою Бюро. В якості короткої назви Агентства слід
використовувати позначення "Бюро BEREC ". Бюро BEREC
повинно мати правову, адміністративну та фінансову автономію. З
цією метою необхідним і доречним є правосуб'єктність Бюро, яке
здійснює надані йому повноваження. Як виконавча установа
Союзу, Бюро BEREC має діяти в межах свого мандату та існуючих
інституційних рамок. Його позицію не слід розглядати як офіційну
позицію Союзу на зовнішній арені або як зобов'язання Союзу
виконувати юридичні обов’язки.

principles of the Joint Statement of the European Parliament,
the Council and the European Commission of 19 July 2012 on
decentralised agencies.

(16)

The Union institutions and the NRAs should benefit from
BEREC’s assistance and advice, including on the relevant
regulatory impact of any issue concerning the overall
dynamics of digital markets or with regard to their relationship,
discussions and exchanges with, and the dissemination of
regulatory best practices to, third parties. In addition to its
contribution to the Commission’s public consultation, BEREC
should, when requested, advise the Commission in the
preparation of legislative proposals. BEREC should also be
able to provide advice to the European Parliament and to the
Council, on their request or on its own initiative.
(17)

BEREC, as a technical body with expertise on electronic
communications and composed of representatives from NRAs
and the Commission, is best placed to be entrusted with tasks
such as contributing to efficient internal market procedures for
draft national measures as regards market regulation,
providing the necessary guidelines to NRAs and other
competent authorities in order to ensure common criteria and
a consistent regulatory approach, and keeping certain
registries, databases and lists at Union level. This is without
prejudice to the tasks established for NRAs, which are closest
to the electronic communications markets and their local
conditions.

(18)

In order to carry out its tasks, BEREC should continue to pool
expertise from NRAs. BEREC should aim to ensure the
participation of all NRAs in the fulfilment of its regulatory tasks
and its functioning. To strengthen BEREC, make it more
representative and safeguard its expertise, experience and
knowledge of the specific situation in the full range of national
markets, each Member State should ensure that its NRA has
adequate financial and human resources required to
participate fully in the work of BEREC.

(19)In light of the increasing convergence between the sectors

providing electronic communications services, and the
horizontal dimension of regulatory issues related to their
development, BEREC and the BEREC Office should be
allowed to cooperate with, and without prejudice to the role of,
NRAs, other Union bodies, offices, agencies and advisory
groups, in particular the Radio Spectrum Policy Group
established by Commission Decision 2002/622/ EC (1), the
European Data Protection Supervisor established by
Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of
the Council (2), the European Data Protection Board
established by Regulation (EU) 2016/679 of the European
Parliament and of the Council (3), the European Regulators
Group for Audiovisual Media Services established by the

(15)
Крім того, норми управління та функціонування Бюро BEREC
повинні, у разі необхідності, узгоджуватися з принципами Спільної
заяви Європейського Парламенту, Ради та Європейської Комісії
від 19 липня 2012 року щодо виконавчих установ.
(16)
Інституції Союзу та НРО мають користуватись допомогою та
рекомендаціями BEREC, у тому числі стосовно відповідного
регуляторного впливу з будь-якого питання, що стосується
загальної динаміки цифрових ринків, або стосовно їхніх відносин,
обговорень та обмінів з третіми сторонами, а також
розповсюдження найкращої практики регулювання. На додаток до
свого внеску у пудлічні консультації Комісії, BEREC повинен на
запит надавати консультації Комісії у підготовці законодавчих
пропозицій. BEREC також повинен мати можливість надавати
консультації Європейському Парламенту та Раді, на їхню вимогу
або за власною ініціативою.
(17)
BEREC, як технічний орган, що володіє експертними знаннями в
галузі електронних комунікацій і складається з представників НРО
та Комісії,є найкраще пристосованимдля виконання таких
завдань, як сприяння ефективним процедурам внутрішнього ринку
для проектів національних заходів щодо регулювання ринку,
надання необхідних настанов НРО та іншим компетентним
органам з метою визначення спільних критеріїв і послідовного
регуляторного підходу, а також ведення певних реєстрів, баз
даних і списків на рівні Союзу. Це не завдає шкоди завданням,
встановленим для НРО, які найбільш близькі до ринків
електронних комунікацій та їх місцевих умов.

(18)
З метою виконання своїх завдань BEREC повинен продовжувати
накопичувати досвід НРО. BEREC повинен прагнути забезпечити
участь усіх НРО у виконанні регуляторних завдань та їх
функціонування. Для зміцнення позицій BEREC, його більшої
репрезентативності та сприяння накопиченню його знань та
досвіду з конкретної ситуації по всьому спектру національних
ринків, кожна держава-член повинна забезпечити, щоб її НРО
мала достатні фінансові та людські ресурси для повної участі в
роботі BEREC.

(19) У світлі зростаючої конвергенції між секторами, що надають
послуги електронних комунікацій, і горизонтального аспекту
регуляторних питань, пов'язаних з їх розвитком, BEREC та Офіс
BEREC повинні мати можливість співпрацювати з НРО, іншими
органами, офісами, агентствами і консультативними групами
Союзу, зокрема з Групою з питань політики щодо радіочастотного
спектру, створеної рішенням Комісії 2002/622 / ЄС (1), з
Європейським наглядовим органом з питань захисту даних,
створеного Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС)
2018/1725 (2), з Європейським Комітетом з захисту даних,
заснованого Регламентом Європейського Парламенту та Ради
(ЄС) 2016/679 (3), з Європейською групою регуляторів для
аудіовізуальних медіа-послуг, встановленою Директивою
Європейського Парламенту та Ради 2010/13 / ЄС (4), з Агентством
Європейського Союзу з мережевої та інформаційної безпеки,
заснованого Регламентом Європейського Парламенту та Ради
(ЄС) № 526/2013 (5), з Європейським Агентством GNSS,
створеного на основі Регламенту Європейського Парламенту та
Ради (ЄС) № 912/2010 (6), з Мережею співробітництва з питань

Directive 2010/13/EU of the European Parliament and the
Council (4), the European Union Agency for Network and
Information Security established by Regulation (EU) No
526/2013 of the European Parliament and of the Council (5),
the European GNSS Agency established by Regulation (EU)
No 912/2010 of the European Parliament and of the Council
(6), the Consumer Protection Cooperation Network established
pursuant to Regulation (EC) No 2006/2004 of the European
Parliament and the Council (7), the European Competition
Network and European standardisation organisations, as well
as with existing committees (such as the Communications
Committee and the Radio Spectrum Committee). BEREC and
the BEREC Office should also be able to cooperate with
relevant competent authorities of Member States responsible
for competition, consumer protection and data protection, and
with the competent authorities of third countries, in particular,
regulatory authorities competent in the field of electronic
communications or groups of those authorities, as well as with
international organisations when necessary for the carrying out
of their tasks. BEREC should also be able to consult interested
parties by means of public consultation.

(20)

BEREC should be entitled to establish working arrangements
with competent Union bodies, offices, agencies and advisory
groups, with competent authorities of third countries and with
international organisations, which should not create legal
obligations. The goal of such working arrangements could be,
for instance, to develop cooperative relationships and
exchange views on regulatory issues. The Commission should
ensure that the necessary working arrangements are
consistent with Union policy and priorities, and that BEREC
operates within its mandate and the existing institutional
framework and is not seen as representing the Union position
to an outside audience or as committing the Union to
international obligations.

захисту прав споживачів, створеної відповідно до Регламенту
Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2006/2004 (7), з
Європейською мережою конкуренції та європейською
організацією зі стандартизації, а також з існуючими комітетами
(такі як Комітет з питань зв'язку та Комітет радіоспектру). Для
виконання поставлених задач BEREC та Бюро BEREC також
повинні мати можливість співпрацювати з відповідними
компетентними органами держав-членів, відповідальними за
конкуренцію, захист прав споживачів та захист даних, а також з
компетентними органами третіх країн, зокрема, регуляторними
органами, компетентними у сфері електронних комунікацій або з
групами цих органів, а також з міжнародними організаціями.
Організація також повинна мати можливість консультуватися з
зацікавленими сторонами шляхом проведення публічних
консультацій.

(20)
BEREC повинен мати право встановлювати робочі домовленості з
компетентними органами, офісами, установами і
консультативними групами Союзу, з компетентними органами
третіх країн і з міжнародними організаціями, без додаткових
юридичних зобов'язанняь. Метою таких робочих домовленостей
може бути, наприклад, розвиток відносин, співпраці та обмін
думками щодо регуляторних питань. Комісія повинна гарантувати,
що необхідні робочі домовленості узгоджуються з політикою та
пріоритетами Союзу, і що BEREC працює в межах свого мандату
та існуючих інституційних рамок і не розглядається як
репрезентативна позиція Союзу для зовнішньої аудиторії або як
зобов'язання Союзу щодо міжнародних обов’язків.

(21)
BEREC має складатися з Ради регуляторів та робочих груп.
Ротація голови Ради регуляторів має забезпечити безперервність
роботи Організації. Крім того, заохочується ротація функцій
заступників голови, що представляють різні НРО.

(21)

BEREC should be composed of the Board of Regulators and
working groups. The rotation of the role of Chair of the Board
of Regulators is intended to ensure continuity of BEREC’s
work. A rotation of the roles of Vice-Chairs representing
various NRAs is also promoted.
(22)

BEREC should be able to act in the interests of the Union,
independently from any external intervention, including political
pressure or commercial interference. It is therefore important
to ensure that the persons appointed to the Board of
Regulators enjoy the highest guarantees of personal and
functional independence. The head of an NRA, a member of
its collegiate body, or the replacement of either of them, enjoy
such a level of personal and functional independence. More
specifically, they should act independently and objectively,
should not seek or take instructions (1) in the exercise of their
functions, and should be protected against arbitrary dismissal.
The function of the alternate on the Board of Regulators could
also be performed by the head of the NRA, a member of its
collegiate body, the replacement of eit=er of them, or by
another member of staff of the NRA, who acts on behalf of,
and in accordance with the scope of the mandate of, the
member of the Board of Regulators replaced.

(22)
BEREC повинен мати можливість діяти в інтересах Союзу
незалежно від будь-якого зовнішнього втручання, зокрема
політичного тиску або комерційного втручання. Тому важливо
забезпечити, щоб особам, призначеним до складу Ради
регуляторів, гарантувалась особиста та функціональна
незалежність. Голова НРО, член його колегіального органу або
особа, яка заміщує будь-кого з них, забезпечуються таким самим
рівнем особистої та функціональної незалежності. Зокрема, вони
повинні діяти незалежно та об'єктивно, не повинні запитувати або
виконувати певні інструкції (1) при виконанні своїх функцій і
повинні бути захищені від свавільного звільнення. Функцію
замісника в Раді регуляторів також може виконувати керівник
НРО, член його колегіального органу, заступник будь-кого з них
або інший співробітник НРО, який діє від імені і відповідно до
обсягу мандату, наданим відповідною країною-членом Ради
регуляторів.
(1) Рішення Комісії 2002/622 / EC від 26 липня 2002 року про
заснування Групи з питань політики радіочастотного спектру (OJ L
198, 27.7.2002, p. 49).
(2)

(1)Commission Decision 2002/622/EC of 26 July 2002 establishing a
Radio Spectrum Policy Group (OJ L 198, 27.7.2002, p. 49).
(2)
Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the
Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with
regard to the processing of personal data by the Union institutions,
bodies, offices and agencies and on the free movement of such data,
and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No
1247/2002/EC (OJ L 295, 21.11.2018, p. 39).
(3)
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the
Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with
regard to the processing of personal data and on the free movement
of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data
Protection Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1).
(4)
Directive 2010/13/EU of the European Parliament and the Council of
10 March 2010 on the coordination of certain provisions laid down by
law, regulation and administrative action in Member States concerning
the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media
Services Directive) (OJ L 95, 15.4.2010, p. 1).
(5)
Regulation (EU) No 526/2013 of the European Parliament and of the
Council of 21 May 2013 concerning the European Union Agency for
Network and Information Security (ENISA) and repealing Regulation
(EC) No 460/2004 (OJ L 165, 18.6.2013, p. 41).
(6)
Regulation (EU) No 912/2010 of the European Parliament and of the
Council of 22 September 2010 setting up the European GNSS
Agency, repealing Council Regulation (EC) No 1321/2004 on the
establishment of structures for the management of the European
satellite radio navigation programmes and amending Regulation (EC)
No 683/2008 of the European Parliament and of the Council (OJ L
276, 20.10.2010, p. 11).
(7)
Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the
Council of 27 October 2004 on cooperation between national
authorities responsible for the enforcement of consumer protection
laws (the Regulation on consumer protection cooperation) (OJ L 364,
9.12.2004, p. 1).

(23)Experience has shown that most of BEREC’s tasks are

better carried out through working groups, which should
always ensure equal consideration of all NRAs’ views and
contributions. The Board of Regulators should therefore set up
working groups and appoint their Chairs. NRAs should
promptly respond to nomination requests in order to ensure
the quick establishment of working groups, in particular those
related to procedures with time-limits. The working groups
should be open to the participation of experts from the
Commission. The staff of the BEREC Office should support
and contribute to the working groups’ activities.
(24)

If necessary, and on a case-by-case basis, the Board of
Regulators and the Management Board should be able to
invite any person whose opinion may be of interest to
participate in their meetings as an observer.
(25)

Where appropriate and depending on the allocation of tasks to
authorities in each Member State, the views of other
competent authorities should be taken into consideration in the
relevant working group, for example through consultation at

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2018/1725 від
23 жовтня 2018 року про захист фізичних осіб щодо обробки
персональних даних установами, органами, службами та
агенціями Союзу та про вільний рух таких даних та скасування
Регламенту (ЄС) № 45/2001 та Рішення № 1247/2002 / EC (OJ L
295, 21.11.2018 р., стор. 39).
(3)
Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від
27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки
персональних даних та про вільний рух таких даних та скасування
Директиви 95/46 / ЄС (Загальний регламент захисту даних) (OJ L
119, 4.5.2016, с. 1).
(4)
Директива Європейського Парламенту та Ради 2010/13 / ЄС від
10 березня 2010 року про координацію деяких положень,
встановлених законами, постановами та адміністративними діями
щодо надання аудіовізуальних медіа-послуг в державах-членах
(Директива про аудіовізуальні медіа-послуги) OJ L 95, 15.4.2010,
стор 1).
(5)
Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 526/2013
від 21 травня 2013 року стосовно Агенції Європейського Союзу з
безпеки мережі та інформації (ENISA) та скасування Регламенту
(ЄС) № 460/2004 (OJ L 165, 18.6. 2013, стор 41).
(6)
Регламент (ЄС) № 912/2010 Європейського Парламенту та Ради
від 22 вересня 2010 року про створення Європейського Агентства
GNSS, що скасовує Регламент Ради (ЄС) № 1321/2004 про
створення структур управління Європейським супутниковим радіо
програми навігації та внесення змін до Регламенту (ЄС) №
683/2008 Європейського Парламенту та Ради (OJ L 276,
20.10.2010 р., стор. 11).
(7)
Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2006/2004
від 27 жовтня 2004 року про співробітництво між національними
органами, відповідальними за виконання законів про захист прав
споживачів (Регламент про співробітництво в галузі захисту прав
споживачів) (OJ L 364, 9.12.2004, стор. 1).

(23) Досвід показав, що більшість завдань, що покладаються на
BEREC, краще виконується через діяльність робочих груп, які
повинні завжди забезпечувати рівне врахування всіх поглядів і
пропозицій НРО. Тому Рада регуляторів саме має створити робочі
групи та призначити їх Голів. НРО повинні негайно реагувати на
прохання про призначення кандидатів, щоб забезпечити швидке
створення робочих груп, зокрема тих, чия діяльність лімітована у
часі. Робочі групи повинні бути відкритими для участі експертів з
Комісії. Співробітники Бюро BEREC повинні підтримувати і
сприяти діяльності робочих груп.
(24)
У разі необхідності, а також в кожному окремому випадку Рада
регуляторів та Правління повинні мати можливість запрошувати
будь-яку особу, чия думка може бути цікавою для участі у
зустрічах в якості спостерігача.
(25)
За необхідністю і в залежності від розподілу завдань між органами
влади кожної держави-члена погляди інших компетентних органів
повинні бути враховані у відповідній робочій групі, наприклад,
шляхом консультацій на національному рівні або шляхом
запрошення відповідних органів на засідання, де їхній досвід

national level or by inviting those other authorities to the
relevant meetings where their expertise is needed. In any
event, the independence of BEREC should be maintained.

може бути необхідним. У будь-якому випадку слід зберігати
незалежність роботи BEREC.

(26)

(26)
Рада регуляторів і Правління повинні працювати паралельно,
причому Рада головним чином має вирішувати регуляторні
питання, а Правління - адміністративні питання, зокрема щодо
бюджету, персоналу і аудиту. Членами Правління, окрім
представників Комісії, мають бути ті самі представники НРО, які
призначені до Ради регуляторів, але НРО повинні мати
можливість призначати інших представників, які відповідають
таким самим вимогам.

The Board of Regulators and the Management Board should
operate in parallel, with the former deciding mainly on
regulatory matters and the latter on administrative matters
such as the budget, staff and audits. In principle and in
addition to the representatives of the Commission, the
representatives of the NRAs on the Management Board
should be the same persons as those appointed to the Board
of Regulators, but NRAs should be able to appoint other
representatives fulfilling the same requirements.
(27)

The appointing authority powers were previously exercised by
the Vice-Chair of the Management Committee of the Office.
This Regulation provides for the Management Board to
delegate relevant appointing authority powers to the Director,
who is authorised to sub-delegate those powers. This is
intended to contribute to the efficient management of the staff
of the BEREC Office.
(28)

The Board of Regulators and the Management Board should
hold at least two ordinary meetings a year. In light of past
experience and the enhanced role of BEREC, the Board of
Regulators or the Management Board may need to hold
additional meetings.
(29)

The Director should remain the representative of the BEREC
Office with regard to legal and administrative matters. The
Management Board should appoint the Director following an
open and transparent selection procedure in order to
guarantee a rigorous evaluation of the candidates and a high
level of independence. The term of office of the Administrative
Manager of the Office was previously three years. It is
necessary that the Director has a sufficiently long mandate in
order to ensure stability and delivery of a long-term strategy for
the BEREC Office.
(30)

Commission Delegated Regulation (EU) No 1271/2013 (1)
should apply to the BEREC Office.

(31)

The BEREC Office should provide all necessary professional
and administrative support for the work of BEREC, including
financial, organisational and logistical support, and should
contribute to BEREC’s regulatory work.
(32)

In order to guarantee the BEREC Office’s autonomy and
independence, and in order to provide support to the work of
BEREC, the BEREC Office should have its own budget, most
of which should derive from a contribution from the Union. The
budget should be adequate and should reflect the additional
tasks assigned and the enhanced role of BEREC and the

(27)
Повноваження щодо призначеннь раніше належали заступнику
Голови Адміністративного Комітету Бюро. Поточний Регламент
передбачає, що Правління делегує відповідні повноваження щодо
призначення Директору, який уповноважений ределегувати ці
повноваження. Це має сприяти ефективному управлінню
персоналом Бюро BEREC.
(28)
Рада регуляторів та Правління повинні провести щонайменше два
чергових засідання на рік. З огляду на минулий досвід та
посилену роль BEREC, Рада регуляторів або Правління за
необхідністю може проводити додаткові зустрічі.

(29)
Директор представляє Бюро BEREC з юридичних та
адміністративних питань. Правління має призначити директора
після відкритої та прозорої процедури відбору і гарантувати
прискіпливу оцінку кандидатів та високий рівень незалежності.
Термін повноважень адміністративного керівника Бюро раніше
складав три роки. Необхідно, щоб Директор мав мандат
достатньої тривалості для забезпечення стабільності та
досягнення довгострокової стратегії Бюро BEREC.
(30)
Регламент щодо делегування Комісії (ЄС) повноважень №
1271/2013 (1) повинен застосовуватись в роботі Бюро BEREC.

(31)
Бюро BEREC повинно забезпечити всю необхідну професійну та
адміністративну підтримку роботи BEREC, включаючи фінансову,
організаційну та матеріально-технічну підтримку, а також сприяти
регуляторнійй роботі BEREC.
(32)
Щоб гарантувати автономію та незалежність Бюро BEREC, а
також з метою підтримки функціонування BEREC, Бюро BEREC
повинно мати свій власний бюджет, переважна більшість якого
має формуватись з внеску Союзу. Об’єм бюджету має бути
достатнім і повинен відображати додатково поставлені завдання
та посилену роль BEREC та Бюро BEREC. Фінансування
діяльності Бюро BEREC має узгоджуватись бюджетним органом,
передбаченим у пункті 31 Міжурядової угоди між Європейським
Парламентом, Радою та Комісією з питань бюджетної дисципліни
від 2 грудня 2013 року про співпрацю у сфері бюджетних питань і
належного фінансового управління (2).

BEREC Office. The financing of the BEREC Office should be
subject to an agreement by the budgetary authority as set out
in point 31 of the Inter-institutional Agreement of 2 December
2013 between the European Parliament, the Council and the
Commission on budgetary discipline, on cooperation in
budgetary matters and on sound financial management (2).
(1)
Commission Delegated Regulation (EU) No 1271/2013 of 30
September 2013 on the framework financial regulation for the bodies
referred to in Article 208 of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of
the European Parliament and of the Council (OJ L 328, 7.12.2013, p.
42).
(2)
OJ C 373, 20.12.2013, p. 1.
(33)The BEREC Office should be adequately staffed for the

purpose of carrying out its duties. All tasks assigned to the
BEREC Office, including professional and administrative
services supporting BEREC in carrying out its regulatory tasks,
together with compliance with the financial, staff and other
applicable regulations, and the increased weight of operational
tasks required of the BEREC Office vis-à-vis administrative
ones should be duly assessed and reflected in the resource
programming.
(34)

In order to further extend the consistent implementation of the
regulatory framework for electronic communications, the Board
of Regulators, the working groups and the Management Board
should be open to the participation of regulatory authorities of
third countries competent in the field of electronic
communications where those third countries have entered into
agreements with the Union to that effect, such as EEA EFTA
States and candidate countries.
(35)

In line with the principle of transparency, BEREC and the
BEREC Office should, where relevant, publish information on
their work on their webpage. In particular, BEREC should
make public any final documents issued in carrying out its
tasks, such as opinions, guidelines, reports,
recommendations, common positions and best practices, as
well as any study which is commissioned to support its tasks.
BEREC and the BEREC Office should also make public up-todate lists of their tasks and up-to-date lists of members,
alternates and other participants in the meetings of their
organisational bodies, and the declarations of interests made
by the members of the Board of Regulators, the members of
the Management Board and the Director.

(36)

BEREC, supported by the BEREC Office, should be able to
engage in communication activities within its field of
competence, which are not detrimental to BEREC’s core
tasks. The content and implementation of the BEREC’s
communication strategy should be consistent, objective,
relevant and coordinated with the strategies and activities of
the Commission and the other institutions in order to take into
consideration the broader image of the Union. The BEREC
Office’s communication activities should be carried out in
accordance with relevant communication and dissemination
plans adopted by the Management Board.

(1)
Регламент щодо делегування Комісії (ЄС) повноважень №
1271/2013 від 30 вересня 2013 року про рамковий фінансовий
регламент для органів, зазначених у статті 208 Регламенту
Європейського Парламенту та Ради (ЄС, Євратом) № 966/2012
(OJ L 328) , 7.12.2013, с. 42).
(2)
OJ C 373, 20.12.2013, с. 1.
(33) Бюро BEREC повинно в достатній мірі бути укомплектованим
персоналом для виконання своїх обов'язків. Усі завдання,
покладені на Бюро BEREC, включаючи професійні та
адміністративні послуги для допомоги функціонування Організації,
вирішення фінансових, кадрових та інших питань, з пріоритетом
оперативних завдань перед адміністративними питаннями, мають
бути належним чином оцінені і відображені в плануванні ресурсів.

(34)
З метою подальшого послідовного поглибленого впровадження
регуляторних рамок у сфері електронних комунікацій, Рада
регуляторів, робочі групи та Правління повинні бути відкритими в
питанні участі регуляторних органів третіх країн, компетентних у
сфері електронних комунікацій, коли ці треті країни уклали угоди з
Союзом з відповідною метою, наприклад, держави ЄЕП, ЄАВТ і
країни-кандидати.

(35)
Відповідно до принципу прозорості, BEREC та Бюро BEREC
повинні, коли це доречно, оприлюднувати інформацію про свою
роботу на своїй веб-сторінці. Зокрема, BEREC повинен
оприлюднювати будь-які підсумкові документи, видані під час
виконання своїх завдань, такі, як оцінки, настанови, звіти,
рекомендації, спільні позиції та найкращі практики, а також
будь-які дослідження, якеі сприяють виконанню завдань. BEREC
та Бюро BEREC також повинні оприлюднювати актуальні переліки
своїх завдань і оновлені списки членів, заступників та інших
учасників засідань своїх організаційних органів, а також декларації
щодо конфлікту інтересів, надані членами Ради регуляторів,
членами Правління та Директором.

(36)
BEREC, за підтримки Бюро BEREC, має бути в змозі брати участь
у комунікаційній діяльності у межах своєї компетенції, які не
завдають шкоди основним завданням BEREC. Зміст і реалізація
комунікаційної стратегії BEREC мають бути послідовними,
об'єктивними, релевантними і узгодженими зі стратегіями та
діяльністю Комісії та іншими інституціями, та з урахуванням більш
загального іміджу Союзу. Комунікаційна діяльність Бюро BEREC
повинна здійснюватися відповідно до релевантних планів з
комунікації та просування, прийнятих Правлінням.

(37)
З метою ефективного виконання своїх завдань, BEREC та Бюро
BEREC повинні мати право вимагати від Комісії, НРО та, в

(37)

In order to carry out their tasks effectively, BEREC and the
BEREC Office should have the right to request all necessary
information from the Commission, the NRAs, and, as a last
resort, other authorities and undertakings. Requests for
information should provide reasons, should be proportionate
and should not impose an undue burden on the addressees.
NRAs should cooperate with BEREC and the BEREC Office
and should provide them with timely and accurate information
to ensure that BEREC and the BEREC Office are able to fulfil
their tasks. BEREC and the BEREC Office should also,
pursuant to the principle of sincere cooperation, share with the
Commission, the NRAs and other competent authorities all
necessary information. Where relevant, the confidentiality of
information should be ensured. When assessing if a request is
duly justified, BEREC should take into consideration if the
information requested is related to the carrying out of tasks
exclusively attributed to the relevant authorities.

крайньому випадку, від інших органів та підприємств всю
необхідну інформацію. Запити на інформацію мають бути
обгрунтованими, пропорційними і не повинні накладати надмірних
навантажень на адресатів. НРО повинні співпрацювати з BEREC
та Бюро BEREC та надавати їм своєчасну та точну інформацію
для забезпечення повноцінного виконання BEREC та Бюро
BEREC своїх завдань. BEREC та Бюро BEREC також повинні,
відповідно до принципу добросовісної співпраці, надавати Комісії,
НРО та іншим компетентним органам всю необхідну інформацію.
Де це доречно, потрібно забезпечувати конфіденційність
інформації. При оцінці, чи є запит належним чином
обґрунтованим, потрібно враховувати, чи запитувана інформація
стосується виконання завдань, які виключно покладаються на
відповідні органи.
(38)
Бюро BEREC повинно створити єдину
інформаційно-комунікаційну систему, щоб уникнути дублювання
інформаційних запитів і полегшити зв'язок між усіма задіяними
органами.

(38)

The BEREC Office should establish a common information
and communication system to avoid duplication of information
requests and facilitate communications between all authorities
involved.

(39)

In order to ensure a high level of confidentiality and to avoid
conflicts of interests, the rules on those matters applying to
members of the organisational bodies of BEREC and the
BEREC Office should apply to their alternates.
(40)

Since this Regulation confers new tasks on BEREC and the
BEREC Office and other Union legal acts may confer
additional tasks, the Commission should carry out a regular
evaluation of the operation of BEREC and the BEREC Office
and the effectiveness of their institutional structure in a
changing digital environment. If, as the outcome of that
evaluation, the Commission finds that the institutional structure
is not suited to the carrying out BEREC’s and the BEREC
Office’s tasks, and, in particular, to ensure the consistent
implementation of the regulatory framework for electronic
communications, it should explore all possible options for
improving that structure.
(41)

The Office which was established as a Community body with
legal personality by Regulation (EC) No 1211/2009, is
succeeded by the BEREC Office established by this
Regulation as regards all ownership, agreements, including
the Seat Agreement, legal obligations, employment contracts,
financial commitments and liabilities. The BEREC Office
should take over the staff of the Office whose rights and
obligations should not be affected. In order to ensure
continuity in the work of BEREC and the Office, their
representatives, namely the Chair and Vice-Chairs of the
Board of Regulators, the Management Committee and the
Administrative Manager, should continue in office until the end
of their term of office.

(42)

(39)
З метою забезпечення високого рівня конфіденційності та
уникнення конфлікту інтересів, правила щодо питань, що
стосуються членів організаційних органів BEREC, мають
застосовуватись до їхніх заступників.

(40)
Оскільки цей Регламент накладає нові завдання на BEREC та
Бюро BEREC, а інші правові акти Союзу можуть надавати
додаткові завдання, Комісія повинна проводити регулярну оцінку
діяльності BEREC та Бюро BEREC, а також ефективністі їх
інституційної структури в умовах зміни цифрового середовища.
Якщо в результаті цієї оцінки Комісія вирішить, що інституційна
структура не підходить для виконання завдань BEREC та Бюро
BEREC, і, зокрема, для забезпечення послідовної імплементації
регуляторних рамок для електронних комунікацій, вона повинна
врахувати всі можливі варіанти вдосконалення цієї структури.
(41)
Бюро BEREC, створене цим Регламентом, замінює попереднє
Бюро, що було створено як орган Співтовариства з
правосуб'єктністю згідно з Регламентом (ЄС) № 1211/2009, по
відношенню до всіх форм власності, угод, включаючи Угоду про
місце розташування, юридичні зобов'язання, трудові договори,
фінансові зобов'язання та інші зобов'язання. Бюро BEREC
повинно взяти на себе відповідальність за персонал Офісу права
та зобов'язання якого не повинні порушуватися. З метою
забезпечення безперервності роботи BEREC та його Бюро, їх
представники, а саме Голова та заступники Голови Ради
регуляторів, Керівного комітету та Адміністративного комітету,
повинні продовжувати виконувати свої обов'язки до закінчення
строку повноважень.
(42)
Значна кількість споживачів у більшості держав-членів продовжує
покладатися на такі традиційні способи міжнародноїі комунікації,
як телефонні дзвінки та SMS-повідомлення, незважаючи на те, що
все більша кількість споживачів має доступ до послуг
міжособистісних комунікацій, незалежних від номера телефону,

A significant number of consumers in most Member States
continue to rely on traditional international communications
such as telephony calls and SMS messages, despite an
increasing number of consumers having access to
number-independent interpersonal communications services
for their international calling needs at lower charges than
traditional services or without monetary payment.

(43) In 2013 the Commission proposed an impact-assessed

Regulation which included a provision with regulatory
measures applicable to intra-EU communications. Additional
data on the intra-EU communications market was collected
from 2017 to 2018 by BEREC and by the Commission through
a Commission study and the Eurobarometer. As shown by that
data, significant price differences continue to prevail, for both
fixed and mobile communications, between domestic voice
and SMS communications and those terminating in another
Member State in a context of substantial variations of prices
between countries, providers and tariff packages, and between
mobile and fixed voice communications. Providers of publicly
available number-based interpersonal communications
services often charge consumption based intra-EU
communications prices that largely exceed the prices for
domestic tariffs plus additional costs. On average, the
standard price of a fixed or mobile intra-EU call tends to be
three times higher than the standard price of a domestic call
and the standard price of an intra-EU SMS message more
than twice as expensive as a domestic one. However, those
arithmetic averages hide significant differences across
Member States. In some cases the standard price of an
intra-EU call can be up to eight times higher than the standard
price for domestic calls. As a consequence, customers in
several Member States are exposed to very high prices for
intra-EU communications. Those high prices mainly affect
consumers, in particular those placing such communications
infrequently or having a low volume of consumption, which
represent the vast majority of the consumers using intra-EU
communications. At the same time, several providers propose
special offers particularly attractive for business customers
and consumers with a significant consumption of intra-EU
communications. Such offers are often not charged based on
actual consumption and may consist in a certain number of
intra-EU call minutes or SMS messages for a fixed monthly fee
(add-on offers) or in the inclusion of a certain number of
intra-EU call minutes or SMS messages in the monthly
allowance of call minutes or SMS messages, either without
any surcharge or with a small surcharge. However, the terms
of those offers are often not attractive for consumers with only
occasional, unpredictable or relatively low volumes of intra-EU
communications. Consequently, those consumers risk paying
excessive prices for their intra-EU communications and should
be protected.

для здійснення міжнародних дзвінків за більш низькими
тарифами, ніж пропонують традиційні способи комунікації, або
способи комунікації, що не вимагають грошового платежу.

(43) У 2013 році Комісія запропонувала Регламент з оцінки впливу,
який передбачав регуляторні заходи в сфері комунікаційї
всередині ЄС. В 2017 і 2018 роках BEREC і Комісія зібрали
додаткові дані про ринок комунікацій в межах ЄС через
проведення дослідження Комісією та Eurobarometer. Згідно з цими
даними, продовжують переважати значні різниці в ціні як для
фіксованого, так і для мобільного зв'язку, між внутрішніми
голосовими та SMS-повідомленнями, та тими, що закінчуються в
іншій державі-члені в контексті значних коливань цін між країнами,
постачальниками та тарифними пакетами, між мобільним та
фіксованим голосовим зв'язком. Постачальники
загальнодоступних цифрових послуг міжособистісних комунікацій
часто стягують тарифи на комунікації на основі об’ємів
споживання в межах ЄС, які значно перевищують ціни на
внутрішні тарифи, плюс додаткові витрати. В середньому
стандартна ціна фіксованого або мобільного дзвінка в межах ЄС,
як правило, втричі перевищує стандартну ціну внутрішнього
дзвінка, а стандартна ціна SMS-повідомлення в межах ЄС
дорожче внутрішнього дзвінка більш ніж у два рази. Проте ці
середні арифметичні показники приховують значні відмінності між
державами-членами. У деяких випадках стандартна ціна дзвінка в
межах ЄС може в 8 разів перевищувати стандартну ціну для
внутрішніх дзвінків. Як наслідок, клієнти в певних
державах-членах стикаються з дуже високим цінами на зв'язок в
межах ЄС. Такі високі ціни в основному впливають на споживачів,
зокрема на тих, хто не часто використовує зв’язок або мають
низький обсяг споживання, що складає переважну більшість
споживачів зв'язку в межах ЄС. У той же час, кілька
постачальників пропонують спеціальні пропозиції, які є особливо
привабливими для бізнес-клієнтів та клієнтів із значним об’ємом
споживання комунікацій в межах ЄС. Такі пропозиції часто
враховують не фактичне споживання, а можуть складатись з
певної кількості хвилин для дзвінків в межах ЄС або
SMS-повідомлень за фіксовану щомісячну плату (додаткові
пропозиції) або надання певної кількості хвилин для дзвінків у
межах ЄС або SMS-повідомлення в щомісячному доборі хвилин
або SMS-повідомлень, без будь-якої додаткової оплати або з
невеликою доплатою. Однак, часто умови цих пропозицій не є
привабливими для споживачів з випадковими,
непередбачуваними або відносно низькими обсягами зв'язку в
межах ЄС. Отже, ці споживачі ризикують переплачувати за зв'язок
в межах ЄС і, отже, мають бути захищені.

(44)

(44)
Більше того, високі ціни на комунікації в межах ЄС є перешкодою
для функціонування внутрішнього ринку, оскільки вони
перешкоджають пошуку та купівлі товарів і послуг від
постачальника, що знаходиться в іншій державі-члені. Отже,
необхідно встановити конкретні і пропорційні межі ціни, яку
постачальники загальнодоступних послуг міжособистісних
цифрових комунікацій можуть стягувати з споживачів за
комунікації в межах ЄС, щоб усунути такі високі ціни.

Moreover, high prices for intra-EU communications represent a
barrier to the functioning of the internal market as they
discourage seeking and purchasing goods and services from a
provider located in another Member State. It is hence
necessary to set specific and proportionate limits to the price
that providers of publicly available number- based

(45)
Коли постачальники загальнодоступних послуг міжособистісних
залежних від номерного ресурсу комунікацій стягують з
споживачів плату за комунікації в межах ЄС за цінами, які

interpersonal communications services may charge
consumers for intra-EU communications in order to eliminate
such high prices.
(45)

When providers of publicly available number-based
interpersonal communications services charge their
consumers for intra-EU communications at rates wholly or
partly based on the consumption of such services, including in
cases of consumption-based deduction from a monthly or
prepaid allowance for such services, those rates should not
exceed EUR 0,19 per minute for calls and EUR 0,06 per SMS
message. Those caps correspond to the maximum prices
which currently apply, respectively, to regulated roaming calls
and SMS messages. When roaming in the Union, consumers
benefit from the protection of the euro-voice tariff and the
euro-SMS tariff that have been progressively replaced by
roaming ‘like at home’. Those caps are also considered to be a
suitable benchmark for setting the maximum rate for regulated
intra-EU communications for five years starting from 15 May
2019. The current level of the cap represents a simple,
transparent and proven safety-net for protection against high
prices and is suitable as a cap for retail prices of all regulated
intra-EU communications. Both roaming calls within the Union
and intra-EU calls share a similar cost structure.

(46)

The caps should allow the providers of publicly available
number-based interpersonal communications services to
recoup their costs, thus ensuring a proportionate intervention
on both the mobile and fixed calls market. The caps will apply
directly only to rates based on actual consumption. They
should have a disciplining effect also on those offers where a
certain volume of intra-EU communications is included without
being charged separately as consumers have the choice to
switch to a consumption-based tariff for their intra-EU
communications. Intra-EU communication volumes which go
beyond those included in a bundle and are charged separately
should be subject to the caps. The measure should ensure, in
a proportionate manner, that consumers with a low level of
consumption of intra-EU communications are protected
against high prices and should, at the same time, have only a
moderate impact on providers.
(47)

Providers of publicly available number-based interpersonal
communications services should be able to propose to their
consumers alternative tariff offers for international
communications with different rates for regulated intra-EU
communications and consumers should be free to opt for such
offers expressly, and to switch back any time and free of
charge, even for offers to which consumers subscribed before
the entry into force of such provisions. Only alternative offers
for international communications, such as those covering all or
some third countries, should, where accepted by a consumer,
be able to free a provider from its obligation not to exceed the
caps for regulated intra-EU communications. Other
advantages, such as subsidised terminal equipment or
discounts on other electronic communications services,
offered by providers to consumers are a normal part of
competitive interaction and should not affect the applicability of
the price caps for regulated intra-EU communications.

повністю або частково ґрунтуються на обсягах споживання таких
послуг, у тому числі у випадках вирахування на основі споживання
від щомісячного або передплаченого дозволу на такі послуги, ці
тарифи не повинні перевищувати 0,19 євро за хвилину для
дзвінків та 0,06 євро за SMS-повідомлення. Ці ліміти відповідають
максимальним цінам, які в даний час застосовуються до
регульованих дзвінків у роумінгу та SMS-повідомлень. В роумінгу
всередині Союзу споживачі користуються захистом тарифу
euro-voice та тарифу на euro-SMS, які поступово замінюються на
роумінг «як вдома». Ці ліміти також вважаються відповідним
еталоном для встановлення максимальної ставки для
регульованого зв'язку в межах ЄС на п'ять років, починаючи з 15
травня 2019 року. Поточний рівень обмеження являє собою
просту, прозору та перевірену мережу для захисту від високого
рівня цін і може використовуватись як ліміт для роздрібних цін на
всі регульовані комунікації в ЄС. Як дзвінки в роумінгу в межах
Союзу, так і дзвінки в межах ЄС мають однакову структуру витрат.
(46)
Ці обмеження повинні дозволити постачальникам послуг зв’язку
загального користування окупити свої витрати, таким чином
забезпечуючи пропорційне втручання на ринку мобільних і
фіксованих викликів. Максимальні обмеження будуть
застосовуватися безпосередньо лише до ставок, що базуються на
фактичному споживанні. Вони повинні мати дисциплінуючий
вплив також на ті пропозиції, де включається певний обсяг зв'язку
в межах ЄС без окремої плати, оскільки споживачі мають
можливість перейти на тариф на основі свого споживання
комунікаційних послуг у межах ЄС. Обсяги комунікацій всередині
ЄС, які виходять за межі тих, що входять до комплекту та
оплачуються окремо, мають бути обмеженими. Цей захід має
пропорційно забезпечувати захист споживачів з низьким рівнем
споживання зв'язку всередині ЄС та високими цінами, і водночас
має здійснювати лише помірний вплив на постачальників.
(47)
Постачальники загальнодоступних цифрових послуг
міжособистісних комунікацій повинні мати можливість
пропонувати своїм споживачам альтернативні тарифні пропозиції
для міжнародних комунікацій з різними тарифами для
регульованих комунікацій у межах ЄС, а споживачі повинні вільно
вибирати такі пропозиції, а також мати можливість безкоштовно та
у будь-який час повертатись на попередні тарифні пропозиції,
навіть на ті, на які споживачі підписувались ще до набрання
чинності таких положень Тільки альтернативні пропозиції для
міжнародних комунікацій, такі як ті, що охоплюють всі або деякі
треті країни, повинні у випадку, коли їх приймає споживач, мати
змогу звільнити постачальника від його зобов'язання не
перевищувати ліміти для регульованих комунікацій у межах ЄС.
Інші переваги, такі як субсидоване термінальне обладнання або
знижки на інші послуги електронних комунікацій, пропоновані
постачальниками споживачам, є нормальною складовою
конкурентної взаємодії і не повинні впливати на застосування
обмежень цін на регульовані комунікації в межах ЄС.

(48)
Обмеження цін на регульовані комунікації у межах ЄС можуть
вплинути на деяких постачальників загальнодоступних послуг
міжособистісних комунікацій на основі номерів в значно більшому
ступені, аніж на більшість інших постачальників. Це може
стосуватись, зокрема, тих постачальників, які генерують особливо

(48)

Some providers of publicly available number-based
interpersonal communications services may be significantly
more affected than the majority of other providers in the Union
by a price cap for regulated intra-EU communications. This
could, in particular, be the case for those providers which
generate a particularly high share of their revenues or
operational profits with intra-EU communications or whose
domestic margins are low compared to industry benchmarks.
As a consequence of margin compression as regards
regulated intra-EU communications, a provider might not be
able to sustain its domestic pricing model. Such scenarios are
highly unlikely to occur because the maximum prices are
clearly above the costs for providing intra-EU communications.
Nevertheless, in order to address such very exceptional
scenarios in a proportionate manner, NRAs should be able to
grant a derogation upon the request of such provider in
justified and exceptional cases.

(49)

Any derogation should be granted only where a provider can
demonstrate, against a relevant benchmark established by
BEREC, that it is significantly more affected than most other
providers in the Union and that that impact would significantly
weaken that provider’s capacity to maintain its charging model
for domestic communications. Where an NRA grants a
derogation, it should determine the maximum price level that a
provider could apply for regulated intra-EU communications
and which would enable it to maintain a competitive price level
for domestic communications. Any such derogation should be
limited to one year and be renewable if the provider
demonstrates that the conditions for a derogation continue to
be fulfilled.

(50)

In light of the principle of proportionality, the applicability of the
price caps for regulated intra-EU communications should be
limited in time and should expire five years after its entry into
force. Such a limited duration should allow proper assessment
of the effects of the measures and evaluation to what extent
there is an ongoing need to protect consumers.
(51)

In order to ensure Union-wide, consistent, timely and most
effective protection of consumers negatively affected by the
significant price differences of intra-EU communications, such
provisions should be directly applicable and enshrined in a
regulation. The most suitable regulation for that purpose is
Regulation (EU) 2015/2120, which was adopted after an
impact assessment which proposed, inter alia, a provision on
intra-EU communications as a necessary means by which to
complete the internal market for electronic communications.
The likely impacts on providers’ revenues generated by the
provision of intra-EU communications are further mitigated by
the application of the roaming euro-voice tariff and euro-SMS
tariff as caps to both fixed and mobile communications, which
serve as a safety mechanism; and by evidence, provided by

високу частку своїх доходів або операційного прибутку за
допомогою зв'язку в межах ЄС або чиї внутрішні маржі є низькими
порівняно з галузевими показниками. Внаслідок скорочення
маржі, що застосовується в регульованих комунікаціях в межах
ЄС, постачальник може не мати змоги підтримувати свою
внутрішню модель ціноутворення. Такі сценарії навряд чи
відбудуться, оскільки максимальні ціни явно перевищують
витрати на забезпечення зв'язку в межах ЄС. Проте для того, щоб
пропорційно вирішити такі надзвичайні сценарії, НРО повинні
мати можливість робити виняток на вимогу такого постачальника
в обґрунтованих і виняткових випадках.

49)
Будь-який виняток має бути зроблений лише тоді, коли
постачальник може продемонструвати на відповідному показнику,
встановленого BEREC, що він значно більше постраждав, ніж
більшість інших постачальників у Союзі, і що цей вплив суттєво
послабить спроможність постачальника підтримувати свою
модель тарифікації для внутрішніх комунікацій. Якщо НРО робить
виняток, він повинен визначити максимальний рівень цін, який
постачальник може застосовувати для регульованих комунікацій в
межах ЄС, і який дозволить йому підтримувати конкурентний
рівень цін для внутрішніх комунікацій. Будь-який такий виняток
має бути обмеженим до одного року і може бути поновленим,
якщо постачальник демонструє, що умови для винятку
зберігаються.
(50)
З огляду на принцип пропорційності, застосування обмежень цін
для регульованих комунікацій у межах ЄС має бути обмеженим у
часі і має закінчитися через п'ять років після набуття ними
чинності. Така обмежена тривалість повинна дозволяти належну
оцінку впливу заходів та оцінку того, якою мірою існує потреба в
захисті споживачів.
(51)
Для забезпечення загальносоюзного, послідовного, своєчасного
та найбільш ефективного захисту споживачів, на які негативно
впливають значні відмінності у цінах зв'язку в межах ЄС, такі
положення мають бути безпосередньо застосовані і закріплені в
законодавчому акті. Найбільш прийнятним для цього є Регламент
(ЄС) 2015/2120, який був прийнятий після оцінки впливу, в якому,
зокрема, було запропоновано положення про комунікацію в межах
ЄС як необхідного засобу для завершення формування
внутрішнього ринку електронних комунікацій. Ймовірний вплив на
доходи постачальників, спричинені наданням комунікаційних
послуг в межах ЄС, додатково пом'якшується застосуванням в
якості безпекового механізму роумінгового тарифу euro-voice і
тарифу euro-SMS як обмежень як для фіксованого, так і для
мобільного зв'язку, а також результатами аналізу BEREC від 2018
року, про значне зниження відповідних обсягів фіксованого
трафіку, що зазнали впливу цього заходу у проміжний період.
Отже, ці положення мають бути внесені як поправка до
Регламенту (ЄС) 2015/2120, яка також має бути адаптована для
забезпечення того, щоб держави-члени ухвалили правила щодо
штрафів за порушення таких положень.

BEREC’s 2018 analysis, of a considerable decline in relevant
volumes of fixed traffic affected by the measure in the
intervening period. Those provisions should therefore be
introduced as an amendment to Regulation (EU) 2015/2120,
which should also be adapted to ensure that Member States
adopt rules on penalties for the infringement of such
provisions.

(52)

Since the objectives of this Regulation, namely to ensure the
consistent implementation of the regulatory framework for
electronic communications, in particular in relation to
cross-border aspects and through efficient internal market
procedures for draft national measures, and to ensure that
consumers are not charged excessive prices for making
number-based interpersonal communications originating in the
Member State of the consumer’s domestic provider and
terminating at any fixed or mobile number in another Member
State, cannot be sufficiently achieved by the Member States
but can rather, by reason of the scale and effects of the action,
be better achieved at the level of the Union, the Union may
adopt measures, in accordance with the principle of
subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European
Union. In accordance with the principle of proportionality as set
out in that Article, this Regulation does not go beyond what is
necessary in order to achieve those objectives.
(53)

This Regulation amends and extends the scope of Regulation
(EC) No 1211/2009. Since the amendments to be made are of
a substantial nature, that act should, in the interests of clarity,
be repealed. References to the repealed regulation should be
construed as references to this Regulation,
HAVE ADOPTED THIS REGULATION:
CHAPTER I
SUBJECT MATTER AND SCOPE

Article 1
Subject matter and scope
1.This Regulation establishes the Body of European
Regulators for Electronic Communications (‘BEREC’) and the
Agency for Support for BEREC (the ‘BEREC Office’).
2.BEREC and the BEREC Office shall, respectively, replace
and succeed the Body of European Regulators for Electronic
Communications and the Office, which were established by
Regulation (EC) No 1211/2009.
Article 2
Legal personality of the BEREC Office
1.The BEREC Office shall be a body of the Union. It shall have
legal personality.
2. In each Member State the BEREC Office shall enjoy the
most extensive legal capacity accorded to legal persons under
national law. It shall, in particular, be capable of acquiring and
disposing of movable and immovable property and being party
to legal proceedings.
3.The BEREC Office shall be represented by its Director.
4.The BEREC Office shall have sole responsibility for the
tasks assigned to and the powers conferred on it.
5.The BEREC Office shall have its seat in Riga.

(52)
Оскільки такі цілі поточного Регламенту, як забезпечення
послідовної імплементації регуляторних рамогк для електронних
комунікацій, зокрема стосовно транскордонних аспектів та
завдяки впровадженню ефективних процедур внутрішнього ринку
для проектів національних заходів, а також забезпечення того,
щоб зі споживачів не стягували надмірну ціну за встановлення
міжособистісних комунікацій на основі номерів, що походять з
території держави-члена споживача та закінчуються будь-яким
фіксованим або мобільним номером в іншій державі-члена, не
можуть бути досягнуті в достатній мірі державами-членами
поодинці через масштаб і можливі наслідки дій, але можуть бути
досягнені на рівні Союзу, Союз може впроваджувати заходи
відповідно до принципу субсидіарності, викладеного у статті 5
Договору про Європейський Союз. Відповідно до принципу
пропорційності, викладеного в цій статті, поточний Регламент не
виходить за межі того, що може бути необхідним для досягнення
цих цілей.
(53)
Цей Регламент змінює і розширює сферу застосування
Регламенту (ЄС) № 1211/2009. Оскільки зміни, які мають бути
внесені, носять суттєвий характер, цей акт має бути, з метою
внесення ясності, скасований. Посилання на скасований
регламент слід тлумачити як посилання на цей Регламент,
УХВАЛИЛИ ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:
Розділ I
ПРЕДМЕТ І сфера застосування
Стаття 1
Предмет і сфера застосування
1. Цим Регламентом засновується Орган європейських
регуляторів для електронних комунікацій ("BEREC") та Бюро з
підтримки Організації BEREC ("Бюро BEREC").
2. BEREC та Бюро BEREC, відповідно, замінюють та є
спадкоємцями Органу європейських регуляторів для електронних
комунікацій та Управління, які були створені Регламентом (EC) №
1211/2009.
Стаття 2
Правосуб'єктність Бюро BEREC
1. Бюро BEREC є органом Союзу, яке має правосуб'єктність.
2. У кожній державі-члені Бюро BEREC користується найширшою
правоздатністю, що може бути надана юридичним особам
відповідно до національного законодавства. Воно, зокрема,
здатно до надбання та розпорядження рухомим і нерухомим
майном і бути учасником судового розгляду.
3. Директор є офіційним представником Бюро BEREC.
4. Бюро BEREC несе виключну відповідальність за завдання,
покладені на нього, та повноваження, які йому надаються.
5. Бюро BEREC має розташовуватись в Ризі.

Розділ II
ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ BEREC
Стаття 3
Завдання BEREC
1.BEREC діє в рамках Регламенту (ЄС) № 531/2012 та (ЄС)
2015/2120 та Директиви (ЄС) 2018/1972.
2. BEREC переслідує цілі, викладені в статті 3 Директиви (ЄС)
2018/1972. Зокрема, BEREC має на меті забезпечити послідовну

CHAPTER II
OBJECTIVES AND TASKS OF BEREC

Article 3
Objectives of BEREC
1.BEREC shall act within the scope of Regulations (EU) No
531/2012 and (EU) 2015/2120 and Directive (EU) 2018/ 1972.
2.BEREC shall pursue the objectives set out in Article 3 of
Directive (EU) 2018/1972. In particular, BEREC shall aim to
ensure the consistent implementation of the regulatory
framework for electronic communications within the scope
referred to in paragraph 1 of this Article.
3.BEREC shall carry out its tasks independently, impartially,
transparently and in a timely manner.
4.BEREC shall draw upon the expertise available in the
national regulatory authorities (NRAs).
5.In accordance with Article 9(3) of Directive (EU) 2018/1972,
each Member State shall ensure that its NRAs are able to
participate fully in the work of organisational bodies of BEREC.
6.In Member States where there is more than one NRA
responsible under Directive (EU) 2018/1972, those NRAs shall
coordinate with each other as necessary.
Article 4
Regulatory tasks of BEREC
1.BEREC shall have the following regulatory tasks:
(a)
to assist and advise the NRAs, the European Parliament, the
Council and the Commission, and cooperate with the NRAs
and the Commission, upon request or on its own initiative, on
any technical matter regarding electronic communications
within its competence;
(b)
to assist and advise the Commission, upon request, in relation
to the preparation of legislative proposals in the field of
electronic communications, including on any proposed
amendment of this Regulation or of Directive (EU) 2018/1972;

імплементацію регуляторних рамок в сфері електронних
комунікацій в межах, зазначених у пункті 1 цієї Статті.
3.BEREC виконує свої завдання самостійно, неупереджено,
прозоро і вчасно.
4.BEREC має використовувати експертні висновки, надані
національними регулюючими органами (НРО).
5. Відповідно до Статті 9 (3) Директиви (ЄС) 2018/1972, кожна
держава-член повинна забезпечити, щоб її НРО міг повноцінно
брати участь у роботі організаційних органів BEREC.
6. У державах-членах, де, відповідно до Директиви (ЄС)
2018/1972 функціонує більше, ніж один НРО, ці НРО мають
узгоджувати дії один з одним за необхідністю.

Стаття 4
Регуляторні завдання BEREC
1. BEREC має такі регуляторні завдання:
(а)
надавти допомогу та консультувати НРО, Європейський
Парламент, Раду та Комісію, а також співпрацювати з НРО та
Комісією за запитом або за власною ініціативою з будь-якого
технічного питання щодо електронних комунікацій у межах своєї
компетенції;
(b)
надавти допомогу і консультувати Комісію щодо підготовки
законодавчих пропозицій у сфері електронних комунікацій,
включаючи будь-яку запропоновану поправку до цього
Регламенту або Директиви (ЄС) 2018/1972;
(c)
надавати исновки згідно з Регламентом (ЄС) № 531/2012 та
Директивоюї (ЄС) 2018/1972, зокрема щодо:
(i)
вирішення транскордонних спорів відповідно до Статті 27
Директиви (ЄС) 2018/1972;

(c)
to issue opinions as referred to in Regulation (EU) No
531/2012 and Directive (EU) 2018/1972, in particular on:

(ii)
проекти національних заходів, пов'язаних з процедурами
внутрішнього ринку для регулювання ринку, відповідно до статей
32, 33 та 68 Директиви (ЄС) 2018/1972;

(i)
the resolution of cross-border disputes, in accordance with
Article 27 of Directive (EU) 2018/1972;

(iii)
проектів рішень і рекомендацій щодо гармонізації відповідно до
Статей 38 і 93 Директиви (ЄС) 2018/1972;

(ii)
draft national measures related to the internal market
procedures for market regulation, in accordance with Articles
32, 33 and 68 of Directive (EU) 2018/1972;

(iv)
прямого безпосереднього зв'язку між кінцевими споживачами
відповідно до Статті 61 (2) Директиви (ЄС) 2018/1972;

(iii)
draft decisions and recommendations on harmonisation, in
accordance with Articles 38 and 93 of Directive (EU)
2018/1972;

(v)
визначення єдиної максимальної тарифної ставки термінації
мобільного зв'язку в межах Союзу та єдиної максимальної
фіксованої ставку термінації мобільного зв'язку в межах Союзу
відповідно до статті 75 Директиви (ЄС) 2018/1972;

(iv)
end-to-end connectivity between end-users, in accordance
with Article 61(2) of Directive (EU) 2018/1972;

(vi)
шаблону резюме контракту відповідно до статті 102 Директиви
(ЄС) 2018/1972;

(v)
the determination of a single maximum Union-wide mobile
voice termination rate and a single maximum Union- wide fixed

(vii)
Національної імплементації та функціонування загальної
авторизації та їхній вплив на функціонування внутрішнього ринку
відповідно до статті 122 (3) Директиви (ЄС) 2018/1972;

voice termination rate, in accordance with Article 75 of
Directive (EU) 2018/1972;
(vi)
the contract summary template, in accordance with Article 102
of Directive (EU) 2018/1972;
(vii)
the national implementation and functioning of the general
authorisation, and their impact on the functioning of the
internal market, in accordance with Article 122(3) of Directive
(EU) 2018/1972;
(viii)
where relevant, the market and technological developments
regarding the different types of electronic communications
services and their impact on the application of Title III of Part
III of Directive (EU) 2018/1972, in accordance with Article
123(1) of that Directive;
(d)
to issue guidelines on the implementation of the Union
regulatory framework for electronic communications, in
particular, as referred to in Regulations (EU) No 531/2012 and
(EU) 2015/2120 and Directive (EU) 2018/1972, on:
(i)
the notification template, in accordance with Article 12 of
Directive (EU) 2018/1972;
(ii)
the consistent implementation of obligations as regards
geographical surveys and forecasts, in accordance with Article
22 of Directive (EU) 2018/1972;
(iii)
relevant criteria to foster the consistent application of Article
61(3) of Directive (EU) 2018/1972;
(iv)
common approaches to the identification of the network
termination point in different network topologies, in accordance
with Article 61(7) of Directive (EU) 2018/1972;
(v)
common approaches to meet transnational end-user demand,
in accordance with Article 66 of Directive (EU) 2018/1972;
(vi)
minimum criteria for a reference offer, in accordance with
Article 69 of Directive (EU) 2018/1972;
(vii)
the fostering of the consistent application by NRAs of the
conditions set out in Article 76(1) of, and the criteria set out in
Annex IV to, Directive (EU) 2018/1972;
(viii)
criteria for a network to be considered a very high capacity
network, in accordance with Article 82 of Directive (EU)
2018/1972
(ix)
common criteria for the assessment of the ability to manage
numbering resources and of the risk of exhaustion of

(viii)
ринкових та технологічних розробок, де це є доречним, щодо
різних видів електронних комунікаційних послуг та їх впливу на
застосування розділу III частини III Директиви (ЄС) 2018/1972,
відповідно до статті 123 (1) цієї Директиви;
(d)
видавати настанови з імплементації регуляторних рамок Союзу в
сфері електронних комунікацій, зокрема, як зазначено в
Регламентах (ЄС) № 531/2012 та (ЄС) 2015/2120 та Директиві
(ЄС) 2018/1972, щодо:
(i)
шаблон повідомлення, згідно зі статтею 12 Директиви (ЄС)
2018/1972;
(ii)
послідовного виконання зобов'язань щодо географічних
досліджень та прогнозів відповідно до статті 22 Директиви (ЄС)
2018/1972;
(iii)
відповідних критеріїв для сприяння послідовному застосуванню
статті 61 (3) Директиви (ЄС) 2018/1972;
(iv)
загальних підходів до ідентифікації кінцевої точки мережі в різних
топологіях мережі, відповідно до статті 61 (7) Директиви (ЄС)
2018/1972;
(v)
загальних підходів для задоволення транснаціональної потреби
кінцевого споживача відповідно до статті 66 Директиви (ЄС)
2018/1972;
(vi)
мінімальних критеріїв для стандартної пропозиціїй зігдно зі
статтею 69 Директиви (ЄС) 2018/1972;
(vii)
сприяння НРО в послідовному застосуванню умов, викладених у
статті 76 (1), та критеріїв, викладених у Додатку IV до Директиви
(ЄС) 2018/1972;
(viii)
критеріїв для мережі, яка повинна вважатись якісною, відповідно
до статті 82 Директиви (ЄС) 2018/1972;
(ix)
загальних критеріїв оцінки здатності керувати ресурсами
нумерації та ризиком вичерпання ресурсів нумерації відповідно до
статті 93 Директиви (ЄС) 2018/1972;
(x)
відповідних параметрів якості послуг, застосованих методів
вимірювання, змісту і формату публікації інформації, а також
механізмів сертифікації якості відповідно до статті 104 Директиви
(ЄС) 2018/1972;
(xi)
оцінки ефективністі систем громадського оповіщення згідно зі
статтею 110 (2) Директиви (ЄС) 2018/1972 є еквівалентною
вимогам, передбаченими пунктом 1 цієї статті;
(xii)

numbering resources, in accordance with Article 93 of
Directive (EU) 2018/1972;
(x)
relevant quality of service parameters, the applicable
measurement methods, the content and format of publication
of the information, and quality certification mechanisms, in
accordance with Article 104 of Directive (EU) 2018/1972;
(xi)
how to assess whether the effectiveness of public warning
systems under Article 110(2) of Directive (EU) 2018/ 1972 is
equivalent to the effectiveness of those under paragraph 1 of
that Article;
(xii)
wholesale roaming access, in accordance with Article 3(8) of
Regulation (EU) No 531/2012;
(xiii)
the implementation of NRAs’ obligations as regards open
internet access, in accordance with Article 5(3) of Regulation
(EU) 2015/2120;
(xiv)
the parameters to be taken into account by NRAs in their
assessment of the sustainability of the domestic charging
model, in accordance with Article 5a(6) of Regulation (EU)
2015/2120;
(e)
to issue other guidelines ensuring the consistent
implementation of the regulatory framework for electronic
communications and consistent regulatory decisions by the
NRAs, on its own initiative or upon the request of an NRA, the
European Parliament, the Council or the Commission, in
particular for regulatory issues affecting a significant number of
Member States or with a cross-border element;
(f)
where relevant, to participate in the Peer Review Forum on
draft measures on selection procedures, in accordance with
Article 35 of Directive (EU) 2018/1972;
(g)
to participate on issues concerning its competence relating to
market regulation and competition related to radio spectrum, in
accordance with Article 4 of Directive (EU) 2018/1972;
(h)
to conduct analyses of potential transnational markets in
accordance with Article 65 of Directive (EU) 2018/1972 and of
transnational end-user demand, in accordance with Article 66
of that Directive;
(i)
to monitor and collect information and, where relevant, make
up-to-date information publicly available on the application of
Regulation (EU) No 531/2012, in accordance with Articles 16
and 19 thereof;
(j)
to report on technical matters within its competence, in
particular on:

оптового доступу до роумінгу відповідно до статті 3 (8) Регламенту
(ЄС) № 531/2012;
(xiii)
виконання зобов'язань НРО щодо відкритого доступу до Інтернету
відповідно до статті 5 (3) Регламенту (ЄС) 2015/2120;
(xiv)
параметрів, які необхідно враховувати НРО у своїй оцінці стійкості
вітчизняної моделі тарифів, відповідно до статті 5a (6) Регламенту
(ЄС) 2015/2120;
(e)
розробляти інші настанови, що забезпечують послідовну
імплементацію нормативної бази в сфері електронних комунікацій
та узгоджених регуляторних рішень НРО, за власною ініціативою
або на прохання НРО, Європейського Парламенту, Ради або
Комісії, зокрема щодо регуляторних питань, що впливають на
значну кількість держав-членів або транскордонний елемент;
(f)
де це доречно, брати участь у Форумі експертної оцінки щодо
проектів заходів з процедури відбору, відповідно до статті 35
Директиви (ЄС) 2018/1972;
(g)
брати участь в обговоренні питань, що стосуються його
компетенції з регулювання ринку та конкуренції, пов'язаної з
радіочастотним спектром, відповідно до статті 4 Директиви (ЄС)
2018/1972;
(h)
проводити аналіз потенційних транснаціональних ринків
відповідно до статті 65 Директиви (ЄС) 2018/1972 та
транснаціональної потреби кінцевих користувачів відповідно до
статті 66 цієї Директиви;
(i)
контролювати та збирати інформацію та, де це доречно,
оприлюднювати актуальну інформацію про застосування
Регламенту (ЄС) № 531/2012 відповідно до статей 16 та 19;

(j)
звітувати про технічні питання в межах своєї компетенції, зокрема
щодо:
(i)
практичного застосування висновків та настанов, зазначених у
пунктах (c), (d) та (e);
(ii)
Кращих практик держав-членів для підтримки визначення
критеріїв надання широкосмугового доступу до Інтернету,
відповідно до статті 84 Директиви (ЄС) 2018/1972;
(iii)
еволюції ціноутворення та структури споживання як для
внутрішніх , так і роумінг-послуг, еволюції фактичних оптових
тарифів на роумінг для незбалансованого трафіку, взаємозв'язку
між роздрібними цінами, оптовими тарифами та оптовими
витратами на послуги роумінгу, а також прозорості і порівнянності
тарифів, відповідно до статті 19 Регламенту (ЄС) № 531/2012;

(i)
the practical application of the opinions and guidelines referred
to in points (c), (d) and (e);
(ii)
Member States’ best practices to support the defining of
adequate broadband internet access service, in accordance
with Article 84 of Directive (EU) 2018/1972;

(iv)
результатів річних звітів, які НРО повинні надавати відповідно до
статті 5 Регламенту (ЄС) 2015/2120, шляхом публікації щорічного
звіту;
(v)
розвитку ринку в сфері електронних комунікацій на щорічній
основі;

(iii)
the evolution of pricing and consumption patterns both for
domestic and roaming services, the evolution of actual
wholesale roaming rates for unbalanced traffic, the relationship
between retail prices, wholesale charges and wholesale costs
for roaming services as well as on transparency and
comparability of tariffs, in accordance with Article 19 of
Regulation (EU) No 531/2012;

(k)
розробляти рекомендації та спільні позиції, а також поширювати
найкращі практики регулювання, адресовані НРО, з метою
заохочення послідовного та кращого впровадження регуляторних
рамок електронних комунікацій;

(iv)
the outcomes of the annual reports that NRAs shall provide in
accordance with Article 5 of Regulation (EU) 2015/ 2120,
through the publication of an annual synthesis report;

(i)
сповіщення, передані компетентним органам підприємствами, що
підлягають загальній авторизації, відповідно до статті 12
Директиви (ЄС) 2018/1972;

(v)
the market developments in the electronic communications
sector, on an annual basis;

(ii)
ресурси нумерації з правом екстериторіального використання в
межах Союзу відповідно до четвертого підпункту статті 93 (4)
Директиви (ЄС) 2018/1972;

(k)
to issue recommendations and common positions, and
disseminate regulatory best practices addressed to the NRAs
in order to encourage the consistent and better implementation
of the regulatory framework for electronic communications;
(l)
to establish and maintain a database of:
(i)
the notifications transmitted to the competent authorities by
undertakings subject to general authorisation, in accordance
with Article 12 of Directive (EU) 2018/1972;
(ii)
the numbering resources with a right of extraterritorial use
within the Union, in accordance with the fourth subparagraph
of Article 93(4) of Directive (EU) 2018/1972;
(iii)
where relevant, E.164 numbers of Member State emergency
services, in accordance with the third subparagraph of Article
109(8) of Directive (EU) 2018/1972;

(l)
створювати та підтримувати базу даних про:

(iii)
у відповідних випадках, номери E.164 екстрених служб
держав-членів відповідно до третього пункту статті 109 (8)
Директиви (ЄС) 2018/1972;
(m)
оцінювати потреби в нормативних інноваціях і координувати дії
між НРО з метою розвитку нових інноваційних електронних
комунікацій;
(n)
сприяти модернізації, координації та стандартизації збору даних
НРО, адже такі дані мають бути доступними для громадськості у
відкритому, багаторазовому і машиночитабельному форматі на
веб-сайті BEREC та Європейському порталі даних, без збитків для
прав інтелектуальної власності, правил захисту персональних
даних та необхідного рівня конфіденційності;
(o)
виконувати інші завдання, покладені на нього правовими актами
Союзу, зокрема, Регламентами (ЄС) № 531/2012 та (ЄС)
2015/2120 та Директивою (ЄС) 2018/1972.

(m)
to evaluate the needs for regulatory innovation and coordinate
actions between NRAs to enable the development of new
innovative electronic communications;
(n)
to promote the modernisation, coordination and
standardisation of the collection of data by NRAs, such data
being made available to the public in an open, reusable and
machine-readable format on the BEREC website and the
European data portal, without prejudice to intellectual property
rights, personal data protection rules and the required level of
confidentiality;

2.BEREC оприлюднює свої регуляторні завдання та оновлює цю
інформацію, коли йому надходять нові завдання.

(o)
to carry out other tasks assigned to it by legal acts of the
Union, in particular by Regulations (EU) No 531/2012 and
(EU) 2015/2120 and Directive (EU) 2018/1972.
2.BEREC shall make public its regulatory tasks and shall
update that information when new tasks are assigned to it.
3.BEREC shall make public all of its final opinions, guidelines,
reports, recommendations, common positions and best
practices, and any commissioned studies, as well as the
relevant draft documents for the purpose of the public
consultations referred to in paragraph 5.
4.Without prejudice to compliance with relevant Union law,
NRAs and the Commission shall take the utmost account of
any guideline, opinion, recommendation, common position and
best practices adopted by BEREC with the aim of ensuring the
consistent implementation of the regulatory framework for
electronic communications within the scope referred to in
Article 3(1).
Where an NRA deviates from the guidelines referred to in
point (e) of paragraph 1, it shall provide the reasons therefor.
5.BEREC shall, where appropriate, consult interested parties
and give them the opportunity to comment within a reasonable
period having regard to the complexity of the matter. Save in
exceptional circumstances, that period shall not be shorter
than 30 days. BEREC shall, without prejudice to Article 38,
make the results of such public consultations publicly
available. Such consultations shall take place as early as
possible in the decision-making process.
6.BEREC may, where appropriate, consult and cooperate with
relevant national authorities, such as those competent in the
fields of competition, consumer protection and data protection.
7.BEREC may, where appropriate, cooperate with competent
Union bodies, offices, agencies and advisory groups, as well
as with the competent authorities of third countries and with
international organisations, in accordance with Article 35(1).
CHAPTER III
TASKS OF THE BEREC OFFICE

Article 5
Tasks of the BEREC Office
The BEREC Office shall have the following tasks:
(a)
to provide professional and administrative support services to
BEREC, in particular in fulfilling its regulatory tasks pursuant to
Article 4;
(b)
to collect information from NRAs and to exchange and transmit
information in relation to the regulatory tasks assigned to
BEREC pursuant to Article 4;
(c)
to produce, on the basis of the information referred to in point
(b), regular draft reports on specific aspects of developments
in the European electronic communications market, such as
roaming and benchmarking reports, to be submitted to
BEREC;
(d)
to disseminate regulatory best practices among NRAs, in
accordance with point (k) of Article 4(1);

3. BEREC оприлюднює всі свої остаточні висновки, настановии,
звіти, рекомендації, спільні позиції та найкращі практики, а також
будь-які замовлені дослідження, а також відповідні проекти
документів з метою проведення публічних консультацій, згаданих
у пункті 5.
4. НРО та Комісія повинні максимально враховувати (при
дотриманні відповідного законодавства Союзу) будь-які
настанови, висновки, рекомендації, спільні позиції та найкращу
практику, прийняту BEREC, з метою забезпечення послідовної
імплементації нормативної бази електронних комунікації в межах,
зазначених у статті 3 (1).
Якщо НРО відхиляється від застосування настанов, зазначених у
пункті (e) пункту 1, він повинен надати пояснення причин цього.
5. BEREC, у відповідних випадках, надає консультації
зацікавленим сторонам та надає їм можливість дати коментарі
протягом встановленого періоду з урахуванням складності
питання. Цей термін, за винятком певних обставин, не може бути
меншим, аніж 30 днів. Організація BEREC, не порушуючи статті
38, оприлюднює результати публічних консультацій. Такі
консультації мають відбуватися якомога раніше в процесі
прийняття рішень.
6. BEREC може, у відповідних випадках, консультуватися та
співпрацювати з відповідними національними органами,
наприклад, що є компетентними у сфері конкуренції, захисту прав
споживачів та захисту даних.
7. Згідно з положеннями статті 35 (1), BEREC може, за
необхідності, співпрацювати з компетентними органами, офісами,
установами і консультативними групами Союзу, а також з
компетентними органами третіх країн і з міжнародними
організаціями.

Розділ III
ЗАВДАННЯ БЮРО BEREC
Стаття 5
Завдання Бюро BEREC
Бюро BEREC має такі завдання:
(а)
надавати BEREC професійні та адміністративні послуги, зокрема,
у виконанні регуляторних завдань відповідно до статті 4;
(b)
збирати інформацію від НРО, обмінюватись та передавати
інформацію стосовно регуляторних завдань, покладених на
BEREC відповідно до статті 4;
(c)
на основі інформації, згаданої у пункті (b), готувати регулярні
проекти звітів про конкретні аспекти розвитку на європейському
ринку електронних комунікацій, такі як роумінг та звіти з
порівняльного аналізу, які подаються до BEREC;
(d)
поширювати найкращі регуляторні практики серед НРО відповідно
до пункту (k) статті 4 (1);
(e)
допомагати BEREC у створенні та підтримці реєстрів та баз даних
відповідно до пункту (l) статті 4 (1);

(f)
допомагати BEREC у створенні та управлінні
інформаційно-комунікаційною системою відповідно до статті 41;

(e)
to assist BEREC in establishing and maintaining registries and
databases, in accordance with point (l) of Article 4(1);

(g)
допомагати BEREC у проведенні публічних консультацій
відповідно до статті 4 (5);

(f)
to assist BEREC in establishing and managing an information
and communications system, in accordance with Article 41;

(h)
допомагати в підготовці роботи та надавати іншу адміністративну
та змістовну підтримку для забезпечення безперебійного
функціонування Ради регуляторів;

(g)
to assist BEREC in conducting public consultations, in
accordance with Article 4(5);
(h)
to assist in the preparation of the work and provide other
administrative and content-related support to ensure the
smooth functioning of the Board of Regulators;
(i)
to assist in setting up working groups, upon the request of the
Board of Regulators, contribute to the regulatory work and
provide administrative support to ensure the smooth
functioning of those groups;

(i)
надавати допомогу у створенні робочих груп, на прохання Ради
регуляторів, сприяти регуляторній роботі та надавати
адміністративну підтримку для забезпечення безперебійного
функціонування цих груп;
(j)
виконувати інші завдання, покладені на нього цим Регламентом
або іншими правовими актами Союзу.

(j)
to carry out other tasks assigned to it by this Regulation or by
other legal acts of the Union.

Розділ IV
ОРГАНІЗАЦІЯ BEREC
Стаття 6
Організаційна структура BEREC
Організація BEREC складається з:
(а)
Ради регуляторів;

CHAPTER IV
ORGANISATION OF BEREC

(b)
робочих груп.

Article 6
Organisational structure of BEREC
BEREC shall comprise:
(a)
a Board of Regulators;
(b)
working groups.

Article 7
Composition of the Board of Regulators
1.The Board of Regulators shall be composed of one member
from each Member State. Each member shall have the right to
vote.
Each member shall be appointed by the NRA that has primary
responsibility for overseeing the day-to-day operation of the
markets for electronic communications networks and services
under Directive (EU) 2018/1972. The member shall be
appointed from among the head of the NRA, a member of its
collegiate body, or the replacement of either of them.
2.Each member of the Board of Regulators shall have an
alternate, appointed by the NRA. The alternate shall represent
the member in his or her absence. The alternate shall be
appointed from among the head of the NRA, a member of its
collegiate body, the replacement of either of them, or the staff
of the NRA.
3.Members of the Board of Regulators and their alternates
shall be appointed in light of their knowledge in the field of
electronic communications, taking into account relevant
managerial, administrative and budgetary skills. In order to
ensure continuity of the work of the Board of Regulators, all
appointing NRAs shall make efforts to limit the turnover of their
members and, where possible, also of their alternates, and

Стаття 7
Склад Ради регуляторів
1. До Ради регуляторів входить по одному члену від кожної
держави-члена. Кожен член має право голосу.
Кожен член призначається НРО, який несе основну
відповідальність за нагляд за щоденною роботою ринків
електронних комунікаційних мереж і послуг відповідно до
Директиви (ЄС) 2018/1972. Член призначається з числа голів
НРО, членів його колегіального органу або заступників одного з
них.
2. Кожен член Ради регуляторів має заступника, який
призначається НРО. Заступник має представляти члена в разі
його або її відсутності. Заступник призначається з числа голів
НРО, членів його колегіального органу, заступників одного з них
або персоналу НРО.
3. Члени Ради регуляторів та їхні заступники призначаються з
урахуванням їх знань у сфері електронних комунікацій,
відповідних управлінських, адміністративних та бюджетних
навичок. Для того, щоб забезпечити безперервність роботи Ради
регуляторів, усі призначені НРО повинні докладати зусиль для
мінімізації плинності кадрів, а також прагнути досягти
збалансованого представництва чоловіків та жінок.
4.Комісія бере участь у всіх обговореннях Ради регуляторів без
права голосу і повинна бути представлена на відповідному
високому рівні.
5. Оновлений список членів Ради регуляторів та їх заступників,
разом з їхніми деклараціямищодо відсутності конфлікту інтересів,
має бути публічним.

shall aim to achieve a balanced representation between men
and women.
4.The Commission shall participate in all deliberations of the
Board of Regulators without the right to vote and shall be
represented at an appropriately high level.
5.An up-to-date list of members of the Board of Regulators
and their alternates, together with their declarations of interest,
shall be made public.
Article 8
Independence of the Board of Regulators
1.When carrying out the tasks conferred upon it and without
prejudice to its members acting on behalf of their respective
NRA, the Board of Regulators shall act independently and
objectively in the interests of the Union, regardless of any
particular national or personal interests.
2.Without prejudice to coordination as referred to in Article
3(6), the members of the Board of Regulators and their
alternates shall neither seek nor take instructions from any
government, institution, person or body.
Article 9
Functions of the Board of Regulators
The Board of Regulators shall have the following functions:
(a)
to fulfil the regulatory tasks of BEREC set out in Article 4,
namely to adopt the opinions, guidelines, reports,
recommendations and common positions and disseminate
best practices referred to in that Article, relying, in doing so, on
the preparatory work carried out by the working groups;
(b)
to take administrative decisions relating to the organisation of
BEREC’s work;
(c)
to adopt BEREC’s annual work programme as referred to in
Article 21;
(d)
to adopt BEREC’s annual report on its activities as referred to
in Article 22;
(e)
to adopt rules for the prevention and management of conflicts
of interests as referred to in Article 42, as well as in respect of
members of the working groups;
(f)
to adopt detailed rules on the right of access to documents
held by BEREC in accordance with Article 36;
(g)
to adopt and regularly update the communication and
dissemination plans as referred to in Article 37(2), based on an
analysis of needs;
(h)
to adopt, acting by a two-thirds majority of its members, and
make public, its rules of procedure;
(i)
to authorise, together with the Director, the conclusion of
working arrangements with competent Union bodies, offices,
agencies and advisory groups and with competent authorities

Стаття 8
Незалежність Ради регуляторів
1. При виконанні завдань, покладених на Раду, і без шкоди для
своїх членів, що діють від імені відповідного НРО, Рада
регуляторів діє незалежно і об'єктивно в інтересах Союзу,
незалежно від будь-яких конкретних національних або особистих
інтересів.
2. Члени Ради регуляторів та їхні заступники не повинні
потребувати чи отримувати інструкції від будь-якого уряду,
установи, особи або органу без шкоди для координації, як
зазначено у Статті 3 (6),
Стаття 9
Функції Ради регуляторів
Рада регуляторів має такі функції:
(а)
виконувати регуляторні завданняь BEREC, викладеі у статті 4, а
саме затвердження висновків, настанов, звітів, рекомендацій та
спільних позицій, а також поширення кращих практик, згаданих у
цій статті, покладаючись на підготовчі матеріали, розроблені
робочими групами
(b)
ухвалювати адміністративні рішення, пов'язані з організацією
роботи BEREC;
(c)
ухвалювати щорічну робочу програму BEREC, як зазначено у
статті 21;
(d)
ухвалювати щорічний звіт про діяльність BEREC, як зазначено у
статті 22;
(e)
Затверджувати правила запобігання та врегулювання конфліктів
інтересів, про які йдеться у статті 42, що мають також стосуватись
членів робочих груп;
(f)
ухвалювати детальні правила про право доступу до документів,
які зберігаються BEREC, у відповідності до статті 36;
(g)
затверджувати та регулярно оновлювати на основі аналізу потреб
плани комунікації та поширення інформації, як зазначено у статті
37 (2),
(h)
Затверджувати та оприлюднювати Регламент своєї роботи, за
який проголосувала більшість у дві третини членів Організації;
(i)
Разом з Директором санкціонувати укладання робочих угод з
компетентними органами, офісами, установами та
консультативними групами Союзу та з компетентними органами
третіх країн і з міжнародними організаціями відповідно до статті
35;
(j)
створювати робочі групи та призначати їх Голів;
(k)

of third countries and with international organisations in
accordance with Article 35;

надавати Директору Бюро BEREC рекомендації щодо виконання
завдань Бюро BEREC.

(j)
to set up working groups and appoint their Chairs;

Стаття 10
Голова та заступники голови Ради регуляторів
1. Рада регуляторів призначає, керуючись більшістю у дві третини
голосів своїх членів, Голову та принаймні двох заступників Голови
з числа своїх членів.
2. Один із заступників Голови автоматично приймає на себе
обов'язки Голови, якщо останній не може виконувати ці обов'язки.
3. Строк повноважень Голови складає один рік і може бути
пролонгований один раз. З метою забезпечення безперервності
роботи Організації, наступний Голова виконує обов’язки, коли це
можливо, заступника Голови впродовж одного року до моменту
його або її призначення. Регламент має передбачати більш
короткий термін, коли наступний Голова не може виконувати
обов'язки заступника Голови за рік до його чи її призначення.
4. Голова не повинен запитувати і отримувати інструкції від
будь-якого уряду, установи, особи або органу.
5. Голова подає звіт Європейському Парламенту та Раді про
виконання завдань Організації, коли це необхідно.

(k)
to provide the Director of the BEREC Office with guidance with
regard to the carrying out of the tasks of the BEREC Office.
Article 10
Chair and Vice-Chairs of the Board of Regulators
1.The Board of Regulators shall appoint, acting by a two-thirds
majority of its members, a Chair and at least two Vice- Chairs
from among its members.
2.One of the Vice-Chairs shall automatically assume the duties
of the Chair if the latter is not in a position to perform those
duties.
3.The term of office of the Chair shall be one year, renewable
once. In order to ensure continuity of BEREC’s work, the
incoming Chair shall serve, where possible, one year as
Vice-Chair before his or her term of office as Chair. The rules
of procedure shall provide for a shorter term where it is not
possible for the incoming Chair to serve as Vice-Chair one
year before his or her term of office as Chair.
4.Without prejudice to the role of the Board of Regulators in
relation to the Chair’s tasks, the Chair shall neither seek nor
take instruction from any government, institution, person or
body.
5.The Chair shall report to the European Parliament and to the
Council on the performance of BEREC’s tasks when invited to
do so.
Article 11
Meetings of the Board of Regulators
1.The Chair shall convene the meetings of the Board of
Regulators and shall set the agendas for those meetings,
which shall be made public.
2.The Board of Regulators shall hold at least two ordinary
meetings a year.
Extraordinary meetings shall be convened at the initiative of
the Chair, upon the request of at least three of its members or
upon the request of the Commission.
3.The Director of the BEREC Office shall take part in all
deliberations without the right to vote.
4.The Board of Regulators may invite any person whose
opinion may be of interest to it, to participate in its meetings as
an observer.
5.The members and the alternates of the Board of Regulators
may, subject to its rules of procedure, be assisted at the
meetings by their advisers or other experts.
6.The BEREC Office shall provide the secretariat for the Board
of Regulators.
Article 12

Voting rules of the Board of Regulators
1.The Board of Regulators shall take decisions by a simple
majority of its members unless otherwise provided for in this
Regulation or in another legal act of the Union.
A majority of two thirds of the members of the Board of
Regulators shall be required for the opinions referred to in

Стаття 11
Засідання Ради регуляторів
1. Голова скликає засідання Ради регуляторів і розробляє порядок
денний цих зборів, який має бути оприлюдненим.
2. Рада регуляторів має проводити щонайменше два чергових
засідання на рік.
Позачергові засідання скликаються за ініціативою Голови, на
прохання принаймні трьох її членів або на прохання Комісії.
3. Директор Бюро BEREC бере участь у всіх обговореннях без
права голосу.
4. Рада регуляторів може запросити будь-яку особу,, чия думка
може бути їй цікавою, взяти участь у засіданнях в якості
спостерігача.
5. Члени та заступники Ради регуляторів можуть отримувати
допомогу під час зустрічей від своїх радників або інших експертів
з урахуванням процедурних правил.
6. Бюро BEREC має укомплектувати секретаріат Ради
регуляторів.

Стаття 12
Правила голосування Ради регуляторів
1. Рада регуляторів ухвалює рішення простою більшістю, якщо
інше не передбачено цим Регламентом або іншим правовим
актом Союзу.
Для висновків, зазначених у пунктах (c) (ii) та (v) статті 4 (1), та
рекомендацій, згаданих у пунктах (d) (i) - (iv), (vi), (vii) та (x) статті
4 (1), вимагається більшість у дві третини голосів членів Ради
регуляторів.
Незважаючи на другий підпункт цього параграфа, Рада
регуляторів може ухвалити рішення по питаннях, згаданих у пункті
(c) (ii) статті 4 (1) цього Регламенту, простою більшістю, по
відношенню до проектів заходів, що підпадають під дію статті 76
(2) Директиви (ЄС) 2018/1972, які призводять до запуску
процедури відповідно до статті 33 (5) цієї Директиви.
Рішення Ради регуляторів мають бути оприлюдненими і містит
будь-які застереження (окремі думки) будь-якого члена найого чи
її прохання.

points (c)(ii) and (v) of Article 4(1) and the guidelines referred
to in points (d)(i) to (iv), (vi), (vii) and (x) of Article 4(1).
Notwithstanding the second subparagraph of this paragraph,
the Board of Regulators may decide, by a simple majority and
on a case-by-case basis, to adopt opinions referred to in point
(c)(ii) of Article 4(1) of this Regulation by simple majority,
related to draft measures falling under Article 76(2) of Directive
(EU) 2018/1972, that lead to the launching of the procedure
under Article 33(5) of that Directive.
The decisions of the Board of Regulators shall be made public
and shall indicate any reservations of any member upon his or
her request.
2.Each member shall have one vote. In the absence of a
member, the alternate shall be entitled to exercise that
member’s right to vote.
In the absence of a member and the alternate, the right to vote
may be delegated to another member.
The Chair may delegate the right to vote in any event. The
Chair shall take part in the voting unless he or she has
delegated the right to vote.
3.The rules of procedure of the Board of Regulators shall set
out in detail the arrangements governing voting, including the
conditions under which one member may act on behalf of
another member, the quorum, and the notification deadlines
for meetings. Furthermore, the rules of procedure shall ensure
that the members of the Board of Regulators are provided with
full agendas and draft proposals in advance of each meeting
so that they have the opportunity to propose amendments
prior to the vote. The rules of procedure may, inter alia, set out
a procedure for voting on urgent matters and other practical
arrangements for the operation of the Board of Regulators.
Article 13
Working groups
1.Where justified and, in particular, in order to implement
BEREC’s annual work programme, the Board of Regulators
may set up working groups.
2.The Board of Regulators shall appoint the Chairs of the
working groups, representing, where possible, different NRAs.
3.The working groups shall be open to the participation of
experts from all the NRAs participating in the work of BEREC
and the Commission.
The working groups shall also be open to the participation of
the staff of the BEREC Office, who shall contribute to the
regulatory work of, and provide administrative support to, the
working groups.
In the case of the working groups which are set up to carry out
the tasks referred to in point (c)(ii) of Article 4(1), the experts
from the Commission shall not participate.
In working groups which are set up to carry out the tasks
referred to in points (c)(iv), (vi), (vii) and (viii), points (d)(i), (ii),
(ix), (x) and (xi), point (j)(ii) and point (l), of Article 4(1) of this
Regulation as well as, where relevant, point (c)(iii) and point
(j)(i) of Article 4(1) thereof, the views of experts from other
competent authorities notified pursuant to Article 5(4) of
Directive (EU) 2018/1972 shall be taken into consideration.
The Board of Regulators or the Chairs of the working groups
may invite individual experts recognised as competent in the
relevant field to participate in the working group meetings if
necessary on a case-by-case basis.
4.The Board of Regulators shall adopt rules of procedure
laying down the practical arrangements for the operation of the
working groups.

2. Кожен член має один голос. За відсутності члена, заступник має
право використовувати право голосу цього члена.
За відсутності члена та заступника право голосу може бути
делеговано іншому члену.
Голова може у будь-якому випадку делегувати право голосу.
Голова бере участь у голосуванні, якщо він чи вона попередньо не
делегував право голосу.
3. Регламент Ради регуляторів детально визначає механізми
голосування, включаючи умови, за яких один член може діяти від
імені іншого члена, кворум і терміни повідомлення про
проведення зустрічей. Крім того, Регламент Бюр вимагає, що
членам Ради регуляторів повідомлено повний порядок денний та
проект пропозицій до кожного засідання, щоб вони мали
можливість запропонувати поправки до голосування. Регламент
може, серед іншого, встановити процедуру голосування з
невідкладних питань та інших практичних заходів щодо діяльності
Ради регуляторів.

Стаття 13
Робочі групи
1. Рада регуляторів може створювати робочі групи у випадках,
коли це виправдано, зокрема, необхідністю реалізації річної
робочої програми BEREC.
2. Рада регуляторів призначає Голів робочих груп, що є
представниками, де це можливо, різних НРО.
3. Робочі групи є відкритими для експертів з усіх НРО, які беруть
участь у роботі BEREC і Комісії.
Робочі групи також повинні бути відкритими для участі персоналу
Бюро BEREC, який повинен сприяти регуляторній роботі та
надавати адміністративну підтримку робочим групам.
У випадку, коли робочі групи створені для виконання завдань,
зазначених у пункті (c) (ii) статті 4 (1), експерти з Комісії не беруть
в них участі.
У робочих групах, створених для виконання завдань, зазначених у
пунктах (c) (iv), (vi), (vii) та (viii), пунктах (d) (i), (ii), (ix) , (x) та (xi),
пунктах (j) (ii) та (l), статті 4 (1) цього Регламенту, а також, де це
доречно, у пункті (c) (iii) та пункті (j) (i) статті 4 (1) цієї статті, думки
експертів від інших компетентних органів, надісланихвідповідно
до статті 5 (4) Директиви (ЄС) 2018/1972, мають бути враховані.
Рада регуляторів або Голови робочих груп, якщо це необхідно,
можуть запрошуватина індивідуальній основі окремих експертів,
визнаних компетентними у відповідній галузі, для участі у
засіданнях робочої групи.
4. Рада регуляторів затверджує Регламент, що встановлює
практичні заходи щодо роботи робочих груп.

Розділ V
ОРГАНІЗАЦІЯ БЮРО BEREC
Стаття 14
Організаційна структура Бюро BEREC
Бюро BEREC складається з:
(а)
Правління;
(b)
Директора.
Стаття 15
Склад Правління

CHAPTER V
ORGANISATION OF THE BEREC OFFICE

Article 14
Organisational structure of the BEREC Office
The BEREC Office shall comprise:
(a)
a Management Board;
(b)
a Director.

Article 15
Composition of the Management Board
1.The Management Board shall be composed of the persons
appointed as members of the Board of Regulators and of one
high level representative of the Commission. Each member of
the Management Board shall have the right to vote.
Each appointing NRA, as referred to in the second
subparagraph of Article 7(1), may appoint a person other than
the member of the Board of Regulators as member of the
Management Board. That person shall be the head of the
NRA, a member of its collegiate body, or the replacement of
either of them.
2.Each member of the Management Board shall have an
alternate who represents the member in his or her absence.
The alternates of each member shall be the persons appointed
as alternates of the members of the Board of Regulators. The
representative of the Commission shall also have an alternate.
Each appointing NRA, as referred to in the second
subparagraph of Article 7(1), may appoint a person other than
the alternate of the member of the Board of Regulators as the
alternate of the member of the Management Board. That
person shall be the head of the NRA, a member of its
collegiate body, the replacement of either of them, or the staff
of the NRA.
3.The members of the Management Board and their alternates
shall neither seek nor take instructions from any government,
institution, person or body.
4.An up-to-date list of members of the Management Board and
their alternates, together with their declarations of interests,
shall be made public.

Article 16
Administrative Functions of the Management Board
1.The Management Board shall have the following
administrative functions:
(a)
to provide general orientations for the BEREC Office’s
activities and adopt, on an annual basis, the BEREC Office’s
single programming document by a majority of two thirds of its
members, taking into account the opinion of the Commission
and in accordance with Article 23;
(b)
to adopt, by a majority of two thirds of its members, the annual
budget of the BEREC Office and exercise other functions in
respect of the BEREC Office’s budget pursuant to Chapter VII;
(c)
to adopt, make public and proceed with an assessment of the
consolidated annual activity report on the BEREC Office’s
activities referred to in Article 27 and submit both the report

1. Правління складається з осіб, призначених членами Ради
регуляторів та одного представника Комісії високого рівня. Кожен
член Правління має право голосу.
Кожний НРО, як зазначено у другому підпункті статті 7 (1), може
призначати іншу особу в якості члена Правління, крім члена Ради
регуляторів. Ця особа може бути головою НРО, членом його
колегіального органу або заступником будь-кого з них.
2. Кожен член Правління має свого заступника, який представляє
члена у разі його або її відсутності.
Заступниками кожного члена є особи, призначені заступниками
членів Ради регуляторів. Представник Комісії також має
заступника.
Кожен НРО, який призначає кандидата від НРО, може призначати
особу як заступника члена Правління, навіть якщо ця людина не є
заступником члена Ради регуляторів, як зазначено у другому
підпункті статті 7 (1). Цією особою має бути голова НРО, член його
колегіального органу або заступник будь-кого з них чи
представник персоналу НРО.

3. Члени Правління та їхні заступники не повинні ані запрошувати,
ані отримувати інструкції від будь-якого уряду, установи, особи
або органу.
4. Оновлений список членів Правління та їх заступників разом із
заявами щодо відсутності конфлікту інтересів маютьє бути
оприлюднені.

Стаття 16
Адміністративні функції Правління
1. Правління має такі адміністративні функції:
(а)
забезпечити загальні орієнтири в діяльності Бюро BEREC і
щорічно приймати більшістю у дві третини його членів єдиний
програмний документ для Бюро BEREC, беручи до уваги думку
Комісії та відповідно до статті 23;
(b)
затвердити більшістю у дві третини своїх членів річний бюджет
Бюро BEREC і виконувати інші функції щодо бюджету Бюро
BEREC відповідно до глави VII;
(c)
ухвалити, оприлюднити та провести оцінку консолідованого
річного звіту про діяльність Бюро ОЕРЕС, зазначеного в Статті 27,
і подати доповідь та його оцінку до 1 липня кожного року
Європейському Парламенту, Раді, Комісії і Рахунковій палаті;
(d)
затвердити фінансові правила, що мають застосовуватись до
Бюро BEREC відповідно до статті 29;
(e)
затвердити стратегію боротьби з шахрайством, співрозмірну до
існуючих ризиків, беручи до уваги витрати та вигоди від
впроваджених заходів;

(f)

and its assessment, by 1 July each year to the European
Parliament, the Council, the Commission and the Court of
Auditors;
(d)
to adopt the financial rules applicable to the BEREC Office in
accordance with Article 29;
(e)
to adopt an anti-fraud strategy proportionate to fraud risks,
taking into account the costs and benefits of the measures to
be implemented;
(f)
to ensure adequate follow-up to findings and
recommendations stemming from the internal or external audit
reports and evaluations, as well as from investigations of the
European Anti-Fraud Office (OLAF);
(g)
to adopt rules for the prevention and management of conflicts
of interests as referred to in Article 42(3);
(h)
to adopt and regularly update the communication and
dissemination plans referred to in Article 37(2), based on an
analysis of needs;
(i)
to adopt its rules of procedure;
(j)
to adopt implementing rules for giving effect to the Staff
Regulations of Officials of the European Union and the
Conditions of Employment of Other Servants of the European
Union (1), in accordance with Article 110 of the Staff
Regulations;
(k)
without prejudice to the decision referred to in the first
subparagraph of paragraph 2, to exercise, with respect to the
staff of the BEREC Office, the powers conferred by the Staff
Regulations on the Appointing Authority and by the Conditions
of Employment of Other Servants on the Authority Empowered
to Conclude a Contract of Employment (the ‘appointing
authority powers’);
(l)
to appoint the Director and, where relevant, extend his or her
term of office or remove him or her from office in accordance
with Article 32;
(m)
to appoint an Accounting Officer, subject to the Staff
Regulations and the Conditions of Employment of Other
Servants, who shall be wholly independent in the performance
of his or her duties;
(n)
to take all decisions on the establishment of the BEREC
Office’s internal structures and, where necessary, their
modification, taking into consideration the BEREC Office’s
activity needs as well as having regard to sound budgetary
management.

забезпечити належні подальші дії за результатами та
рекомендаціями, що випливають з внутрішніх або зовнішніх звітів
та оцінок аудиту, а також з розслідувань Європейського
управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству
(OLAF);
(g)
затвердити правила для запобігання та врегулювання конфліктів
інтересів, про які йдеться у статті 42 (3);
(h)
затвердити та регулярно оновлювати плани комунікації та
ынформування згадані у статті 37 (2), на основі аналізу потреб;
(i)
затвердити свій Регламент
(j)
затвердити правила імплементації Правил щодо службовців
Європейського Союзу та Умов зайнятості інших службовців
Європейського Союзу (1) відповідно до статті 110 Правила
врнутрішнього розпорядку

(k)
здійснювати по відношенню до персоналу Бюро BEREC
повноваження, наданих Правилами внутрішнього розпорядку
компетентних органів та Умовами працевлаштування інших
службовців органу, уповноваженим на укладання договору про
зайнятість ("повноваження органу призначення"), без шкоди для
рішення, зазначеного в першому підпункті пункту 2,

(l)
призначити Директора і продовжити його або її термін
повноважень або вивести його з посади, якщо це доречно,
відповідно до статті 32;
(м)
призначити бухгалтера у відповідності до Правил внутрішнього
розпорядку та Умов працевлаштування інших службовців ,
якиймає бути повністю незалежними у виконанні своїх обов'язків;
(n)
ухвалювативсі рішення щодо створення внутрішніх структурних
елементів Бюро BEREC і, коли це необхідно, їх модифікації,
беручи до уваги потреби діяльності Бюро BEREC, а також
враховуючи належне управління бюджетом.

(1)
Регламент (ЄЕС, Євратом, ЄОВС) № 259/68 Ради від 29 лютого
1968 року, який встановлює Правила внутрішнього розпорядку та
умови праці інших службовців Європейських Співтовариств та
вводить спеціальні заходи, які тимчасово застосовуються до
посадових осіб Комісії (OJ L 56, 4.3.1968 р., Стор. 1).
Що стосується пункту (m) першого підпункту, Бюро BEREC, як і
інший орган або установа Союзу, може призначити одну людину
на позицюї бухгалтера. Зокрема, Бюро BEREC і Комісія можуть
домовитися, що бухгалтер Комісії також виконуватиме функції
бухгалтера Бюро BEREC.
2. Відповідно до статті 110 Правил внутрішнього розпорядку,
Правління ухвалює рішення, засноване на статті 2 (1) Правил

(1)
Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 of the Council of 29
February 1968 laying down the Staff Regulations of Officials and the
Conditions of Employment of Other Servants of the European
Communities and instituting special measures temporarily applicable
to officials of the Commission (OJ L 56, 4.3.1968, p. 1).

With regard to point (m) of the first subparagraph, the BEREC
Office may appoint the same Accounting Officer as another
Union body or institution. In particular, the BEREC Office and
the Commission may agree that the Commission’s accounting
officer shall also act as Accounting Officer of the BEREC
Office.
2.The Management Board shall adopt, in accordance with
Article 110 of the Staff Regulations, a decision based on Article
2(1) of the Staff Regulations and on Article 6 of the Conditions
of Employment of Other Servants, delegating relevant
appointing authority powers to the Director and specifying the
conditions under which this delegation of powers can be
suspended. The Director shall be authorised to sub-delegate
those powers.
Where exceptional circumstances so require, the Management
Board may, by way of a decision, temporarily suspend the
delegation of the appointing authority powers to the Director
and those sub-delegated by the latter and exercise them itself
or delegate them to one of its members or to a member of staff
other than the Director.

Article 17
Chairperson and Deputy Chairpersons of the Management
Board
1.The Chairperson and the Deputy Chairpersons of the
Management Board shall be the persons appointed as the
Chair and Vice-Chairs of the Board of Regulators. The same
term of office shall apply.
By derogation from the first subparagraph, the Management
Board may, by a majority of two thirds of its members, elect
other members of the Management Board as Chairperson or
Deputy Chairperson(s) from among its members, representing
Member States. Their term of office shall be the same as that
of the Chair and Vice-Chairs of the Board of Regulators.
2.One of the Deputy Chairpersons shall automatically assume
the duties of the Chairperson if the latter is not in a position to
perform those duties.
3.The Chairperson of the Management Board shall report to
the European Parliament and to the Council on the carrying
out of the tasks of the BEREC Office when invited to do so.

Article 18
Meetings of the Management Board
1.The Chairperson shall convene the meetings of the
Management Board.
2.The Director of the BEREC Office shall take part in the
deliberations, except those related to Article 32, without the
right to vote.
3.The Management Board shall hold at least two ordinary
meetings a year. In addition, the Chairperson shall convene

внутрішнього розпорядкута статті 6 Умов зайнятості інших
службовців, яким делегуються відповідні повноваження щодо
призначення Директору та уточнюються умови, за яких може бути
призупинено делегування повноважень. Директор має право
делегувати ці повноваження.
Якщо цього вимагають виняткові обставини, Правління може,
шляхом ухвалення відповідного рішення, тимчасово призупинити
делегування повноважень на призначення Директора і
здійснювати їх самостійно або делегувати одному з його членів
або іншим особам, крім Директора.

Стаття 17
Голова та заступники Голови Правління
1. Голова та заступники Голови Правління є особами,
призначеними на посаду Голови та Заступників Голови Ради
Регуляторів. Вони мають однаковий термін повноважень
У вигляді винятку з першого підпункту, Правління може, за умови
більшості у дві третини голосів своїх членів, обирати інших членів
Правління як Голову або заступника-(ів) голови з числа своїх
членів, що представляють держави-члени. Термін їх повноважень
такий самий, як і у Голови та Заступників Голови Ради
регуляторів.
2. Один з заступників Голови автоматично приймає на себе
обов'язки Голови, за умови, якщо останній не в змозі виконувати ці
обов'язки.
3. Голова Правління повідомляє Європейському Парламенту та
Раді про виконання завдань Бюро BEREC у разі отримання запиту
на це.

Стаття 18
Засідання Правління
1. Голова скликає засідання Правління.
2. Директор Бюро BEREC бере участь у обговореннях без права
голосу, крім тих, що стосуються статті 32.
3. Правління проводить щонайменше два чергових засідання на
рік. Окрім цього, голова скликає позачергові засідання за власною
ініціативи, на прохання Комісії або принаймні трьох її членів.
4. Правління може запросити будь-яку особу, чия думка може бути
цікавою, для участі в своїх засіданнях в якості спостерігача.
5. Члени Правління та їхні заступники можуть, відповідно до
правил процедури, під час засідань отримувати допомогу
консультантів або експертів.
6. Офіс BEREC укомплектовує секретаріат Правління.

Стаття 19
Правила голосування Правління
1. Правління приймає рішення простою більшістю голосів своїх
членів, якщо інше не передбачено цим Регламентом.
2. Кожен член має один голос. За відсутності члена, заступник має
право здійснювати право голосу.
За відсутності члена та заступника право голосу може бути
делеговано іншому члену.
3. Голова може делегувати право голосу в будь-якому випадку. Він
чи вона бере участь у голосуванні, якщо він чи вона не делегував
право голосу.

extraordinary meetings on his or her own initiative, upon the
request of the Commission, or of at least three of its members.
4.The Management Board may invite any person whose
opinion may be of interest to attend its meetings as an
observer.
5.The members of the Management Board and their alternates
may, subject to its rules of procedure, be assisted at the
meetings by advisers or experts.
6.The BEREC Office shall provide the secretariat for the
Management Board.
Article 19
Voting rules of the Management Board
1.The Management Board shall take decisions by a simple
majority of its members, unless otherwise provided for in this
Regulation.
2.Each member shall have one vote. In the absence of a
member, the alternate shall be entitled to exercise the right to
vote.
In the absence of a member and the alternate, the right to vote
may be delegated to another member.
3.The Chairperson may delegate the right to vote in any event.
He or she shall take part in the voting unless he or she has
delegated the right to vote.
4.The Management Board’s rules of procedure shall establish
more detailed voting arrangements, in particular the procedure
for voting on urgent matters and the circumstances in which a
member may act on behalf of another member.
Article 20
Responsibilities of the Director
1.The Director shall be in charge of the administrative
management of the BEREC Office. The Director shall be
accountable to the Management Board.
2.The Director shall assist the Chair of the Board of Regulators
and the Chairperson of the Management Board in preparing
the meetings of their respective bodies.
3.Without prejudice to the powers of the Board of Regulators,
the Management Board and the Commission, the Director
shall be independent in the performance of his or her duties
and shall neither seek nor take instructions from any
government, institution, person or body.
4.The Director shall report to the European Parliament and to
the Council on the performance of his or her duties when
invited to do so.
5.The Director shall be the legal representative of the BEREC
Office.
6.The Director shall be responsible for the implementation of
the BEREC Office’s tasks and following the guidance provided
by the Board of Regulators and the Management Board. In
particular, the Director shall be responsible for:
(a)
the day-to-day administration of the BEREC Office;
(b)
implementing administrative decisions adopted by the Board of
Regulators and the Management Board;
(c)
preparing, and submitting to the Management Board, the
single programming document referred to in Article 23;
(d)
assisting the Board of Regulators in the preparation of
BEREC’s annual activity report as referred to in Article 22;

4. Регламент Правління встановлює більш детальні процедури
голосування, зокрема, процедуру голосування з термінових
питань, та обставини, за яких член може діяти від імені іншого
члена.

Стаття 20
Обов'язки директора
1. Директор відповідає за адміністративне керівництво Бюро
BEREC. Директор підзвітний Правлінню.
2. Директор допомагає Голові Ради регуляторів та Голові
Правління у підготовці засідання відповідних органів.
3. Без шкоди для повноважень Ради регуляторів, Правління та
Комісії Директор є незалежним у виконанні своїх обов'язків, не
запрошує і не приймає інструкцій від будь-якого уряду, установи,
особи або органу.
4. Директор за потреби доповідає Європейському Парламенту та
Раді про виконання своїх обов'язків.
5. Директор є законним представником Бюро BEREC.
6. Директор несе відповідальність за виконання завдань Бюро
BEREC та за виконання вказівок, наданими Радою регуляторів та
Правлінням. Зокрема, директор відповідає за:
(а)
потчне управління Бюро BEREC;
(b)
здійснення адміністративних рішень, прийнятих Радою
регуляторів та Правлінням;
(c)
підготовку та подання Правлінню єдиного програмного документа,
зазначеного у статті 23;

(d)
надання допомоги Раді регуляторів у підготовці річного звіту про
діяльність BEREC, як зазначено у статті 22;

(e)
надання допомоги Раді регуляторів у підготовці річної робочої
програми BEREC, як зазначено у статті 21;
(f)
впровадження єдиного програмного документа та звітування
перед Правлінням з результатів його імплементації;
(g)
підготовку проекту річного звіту про діяльність Бюро BEREC,
зазначеного в статті 27, і представлення його Правлінню для
оцінки та затвердження;
(h)
підготовку плану дій за результатами висновків внутрішніх або
зовнішніх звітів та оцінок аудиту, а також досліджень OLAF та
звітування Правлінню про прогрес принаймні раз на рік;
(i)
захист фінансових інтересів Союзу шляхом застосування
запобіжних заходів проти шахрайства, корупції та будь-якої іншої
незаконної діяльності, проведення ефективних перевірок і, у разі

(e)
assisting the Board of Regulators in the preparation of
BEREC’s annual work programme as referred to in Article 21;
(f)
implementing the single programming document, and reporting
to the Management Board on its implementation;
(g)
preparing the draft consolidated annual report on the BEREC
Office’s activities as referred to in Article 27 and presenting it
to the Management Board for assessment and adoption;
(h)
preparing an action plan following-up conclusions of internal or
external audit reports and evaluations, as well as
investigations by the OLAF and reporting on progress at least
once a year to the Management Board;
(i)
protecting the financial interests of the Union by applying
preventive measures against fraud, corruption and any other
illegal activities, by carrying out effective checks and, if
irregularities are detected, by recovering amounts wrongly
paid and, where appropriate, by imposing effective,
proportionate and dissuasive administrative measures,
including financial penalties;
(j)
preparing an anti-fraud strategy for the BEREC Office and
presenting it to the Management Board for approval;

(k)preparing draft financial rules applicable to the BEREC
Office;
(l)
preparing the BEREC Office’s draft statement of estimates of
revenue and expenditure and implementing its budget;

виявлення порушень, шляхом повернення неправомірних сум і, у
разі необхідності, шляхом накладення ефективних, пропорційних і
переконливих адміністративних заходів, зокрема фінансових
санкцій;
(j)
підготовку стратегії боротьби з шахрайством для Бюро BEREC і
подання її на затвердження Правлінню;

(k) підготовку проектів фінансових правил, що застосовуються до
Бюро BEREC;
(l)
підготовку проекту звіту про розрахунки доходів і витрат, а також
виконання бюджету Бюро BEREC.
(м)
затвердження разом з Радою регуляторів, укладання робочих
домовленостей з компетентними органами, офісами, установами
та консультативними групами Союзу та з компетентними органами
третіх країн і з міжнародними організаціями відповідно до статті
35.
7. Директор під наглядом Правління застосовує необхідні заходи,
зокрема щодо затвердження внутрішніх адміністративних
інструкцій та публікації повідомлень, з метою забезпечення
належного функціонування Бюро BEREC відповідно до цього
Регламенту.
8. Директор зобов'язаний, за попередньою згодою Комісії,
Правління та зацікавлених держав-членів, вирішити, чи необхідно
для виконання завдань Бюро BEREC ефективним і дієвим
способом знайти одного або більше співробітника з однієї або
більше держави-члена. У рішенні повинно бути зазначено сферу
діяльності, яка повинна здійснюватися таким чином, щоб уникнути
непотрібних витрат і дублювання адміністративних функцій Бюро
BEREC. Перш ніж ухвалити таке рішення, треба визначити у
багаторічному програмному документі, зазначеному у статті 23
(4), його вплив з точки зору розподілу персоналу та бюджету.

(m)
authorising, together with the Board of Regulators, the
conclusion of working arrangements with competent Union
bodies, offices, agencies and advisory groups and with
competent authorities of third countries and with international
organisations in accordance with Article 35.
7.The Director shall, under the supervision of the Management
Board, take the necessary measures, in particular with regard
to adopting internal administrative instructions and publishing
notices, in order to ensure the functioning of the BEREC Office
in accordance with this Regulation.
8.The Director shall, subject to the prior consent of the
Commission, the Management Board and the Member States
concerned, decide whether it is necessary for the purpose of
carrying out the BEREC Office’s tasks in an efficient and
effective manner to locate one or more members of staff in one
or more Member States. The decision shall specify the scope
of the activities to be carried out in a manner that avoids
unnecessary costs and duplication of administrative functions
of the BEREC Office. Before such a decision is taken, its
impact in terms of staff allocation and budget shall be set out

Глава VI
ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ BEREC
Стаття 21
Річна робоча програма BEREC
1. Рада регуляторів ухвалює план річної робочої програми до 31
січня року, що передує тому, до якого стосується річна програма
роботи. Після консультацій щодо пріорітетів з Європейським
Парламентом, Радою та Комісією, а також з іншими
зацікавленими сторонами відповідно до Статті 4 (5), Рада
регуляторів ухвалює остаточну річну робочу програму до 31
грудня того ж року.
2. Рада регуляторів передає щорічну робочу програму
Європейському Парламенту, Раді та Комісії, як тільки вона буде
затверджена.

in the multi-annual programming document referred to in
Article 23(4).
CHAPTER VI
BEREC PROGRAMMING

Article 21
Annual Work Programme of BEREC
1.The Board of Regulators shall adopt the outline of the annual
work programme by 31 January of the year preceding that to
which the annual work programme relates. After consulting the
European Parliament, the Council and the Commission on
their priorities, as well as other interested parties in
accordance with Article 4(5), the Board of Regulators shall
adopt the final annual work programme by 31 December of
that year.
2.The Board of Regulators shall transmit the annual work
programme to the European Parliament, the Council and the
Commission as soon as it is adopted.
Article 22
Annual Activity Report of BEREC
1.The Board of Regulators shall adopt the annual report on the
activities of BEREC.
2.The Board of Regulators shall transmit the annual activity
report to the European Parliament, the Council, the
Commission and the European Economic and Social
Committee by 15 June each year.
CHAPTER VII
BUDGET AND PROGRAMMING OF THE BEREC OFFICE

Article 23
Annual and multi-annual programming
1.Each year, the Director shall draw up a draft programming
document containing annual and multiannual programming
(‘single programming document’) in line with Article 32 of
Delegated Regulation (EU) No 1271/2013, taking into account
guidelines set by the Commission.
By 31 January each year, the Management Board shall adopt
the draft single programming document and forward it to the
Commission for it to provide its opinion. The draft single
programming document shall also be submitted to the
European Parliament and to the Council.
The Management Board shall subsequently adopt the single
programming document, taking into account the opinion of the
Commission. It shall submit the single programming
document, as well as any subsequent updates, to the
European Parliament, the Council and the Commission.
The single programming document shall become definitive
after adoption of the general budget of the Union and, if
necessary, shall be adjusted accordingly.
2.The annual programming document shall comprise detailed
objectives and expected results, including performance
indicators. It shall also contain a description of the actions to
be financed and an indication of the financial and human
resources allocated to each action, in accordance with the
principles of activity-based budgeting and management, as
referred to in Article 31. The annual programming document
shall be consistent with the BEREC’s outline of the annual
work programme and the final annual work programme as
referred to in Article 21 and with the multiannual programming
document of the BEREC Office referred to in paragraph 4 of
this Article. It shall clearly indicate tasks that have been added,
changed or deleted in comparison with the previous financial
year.
3.The Management Board shall, where necessary, amend the
annual programming document after adoption of BEREC’s

Стаття 22
Річний звіт про діяльність BEREC
1. Рада регуляторів затверджує річний звіт про діяльність BEREC.
2. Рада регуляторів передає щорічний звіт про діяльність
Європейському Парламенту, Раді, Комісії та Європейському
соціально-економічному комітету до 15 червня кожного року.
Глава VII
БЮДЖЕТ ТА ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ БЮРО BEREC
Стаття 23
Щорічне та багаторічне програмування
1.Кожного року Директор готує проект програмного документа, що
містить щорічне та багаторічне планування роботи ("єдиний
програмний документ") відповідно до статті 32 Регламенту (ЄС)
щодо делегування Комісіїповноважень № 1271/2013, з
урахуванням настанов, розроблених Комісією.
До 31 січня кожного року Правління ухвалює проект єдиного
програмного документа та направляє його Комісії, щоб вона
висловила свою думку. Проект єдиного програмного документа
також подається до Європейського Парламенту та Ради.

Згодом Правління затверджує єдиний програмний документ,
враховуючи думку Комісії. Воно подає єдиний програмний
документ, а також будь-які наступні оновлення Європейському
Парламенту, Раді та Комісії.
Єдиний програмний документ стає остаточним після
затвердження загального бюджету Союзу і, у разі необхідності,
коригується відповідним чином.
2. Річний програмний документ повинен містити детальні цілі та
очікувані результати, включаючи показники ефективності. Він
також повинен містити опис заходів, що потребують фінансування
та зазначення фінансових та людських ресурсів, виділених для
кожного заходу, відповідно до принципів бюджетування та
управління, зазначених у статті 31. Річний програмний документ
повинен відповідати плану річної робочої програми BEREC та
остаточній річній робочій програмі, як зазначено у Статті 21, та
багаторічному програмному документу Бюро BEREC, зазначеному
у пункті 4 цієї статті. Він має чітко вказувати на завдання, які були
додані, змінені або вилучені порівняно з попереднім фінансовим
роком.
3. Правління, за необхідності, змінює річний програмний документ
після затвердження остаточної річної робочої програми BEREC,
згаданої у статті 21, і зазначає, яке нове завдання було покладено
на BEREC або на Бюро BEREC.
Будь-яка суттєва поправка до річного програмного документу
затверджується через ту саму процедуру, що прописана і для
затвердження початкового щорічного програмного документу.
Правління може делегувати Директору повноваження щодо
внесення несуттєвих змін до річного програмного документу.

4. Документ про багаторічне планування визначає загальне
стратегічне планування, включаючи цілі, очікувані результати та
показники ефективності. Він також визначає планування ресурсів,
зокрема багаторічний бюджет і штатний розклад

final annual work programme referred to in Article 21 and
where a new task is assigned to BEREC or to the BEREC
Office.
Any substantial amendment to the annual programming
document shall be adopted by the same procedure as that
used to adopt the initial annual programming document. The
Management Board may delegate the power to make
non-substantial amendments to the annual programming
document to the Director.
4.The multiannual programming document shall set out overall
strategic programming including objectives, expected results
and performance indicators. It shall also set out resource
programming including multi-annual budget and staff.
The resource programming shall be updated annually. The
strategic programming shall be updated where appropriate,
and in particular to address the outcome of the evaluation
referred to in Article 48.
5.The single programming document of the BEREC Office
shall include the implementation of BEREC’s strategy for
relations with competent Union bodies, offices, agencies and
advisory groups, with competent authorities of third countries
and with international organisations as referred to in Article
35(3), the actions linked to that strategy and the specification
of associated resources.

Article 24
Establishment of the budget
1.Each year, the Director shall draw up a provisional draft
estimate of the BEREC Office’s revenue and expenditure (the
‘draft estimate’) for the following financial year, including the
establishment plan, and submit it to the Management Board.
The information contained in the draft estimate shall be
consistent with the draft single programming document
referred to in Article 23(1).
2.The Director shall submit the draft estimate to the
Commission by 31 January each year.
3.The Commission shall submit the draft estimate to the
budgetary authority together with the draft general budget of
the Union.
4.On the basis of the draft estimate, the Commission shall
enter in the draft general budget of the Union the estimates it
considers necessary for the establishment plan and the
amount of the contribution to be charged to the general
budget, which it shall place before the budgetary authority in
accordance with Articles 313 and 314 of the Treaty on the
Functioning of the European Union (TFEU).
5.The budgetary authority shall authorise the appropriations
for the contribution to the BEREC Office.
6.The budgetary authority shall adopt the BEREC Office’s
establishment plan.
7.The Management Board shall adopt the BEREC Office’s
budget. The budget shall become final following final adoption
of the general budget of the Union. Where necessary, it shall
be adjusted accordingly.
8.For any building project likely to have significant implications
for the budget of the BEREC Office, Delegated Regulation
(EU) No 1271/2013 shall apply.
Article 25
Structure of the budget
1.Estimates of all revenue and expenditure for the BEREC
Office shall be prepared each financial year, corresponding to

Планування ресурсів має оновлюватись щорічно. Стратегічне
планування має оновлюватись, коли це доречно, зокрема, для
врахування результатів оцінки, зазначеної в статті 48.
5. Єдиний програмний документ Бюро BEREC включає в себе
реалізацію стратегії BEREC щодо відносин з компетентними
органами, офісами, установами та консультативними групами
Союзу, з компетентними органами третіх країн та з міжнародними
організаціями, як зазначено у статті 35 (3), включає дії, пов'язані з
цією стратегією та специфікацією відповідних ресурсів.

Стаття 24
Розробка бюджету
1.Кожен рік Директор готує попередній проект кошторису доходів і
витрат Бюро BEREC («проект кошторису») на наступний
фінансовий рік, включаючи штатний план, і подає його до
Правління.
Інформація, що міститься в проекті кошторису, узгоджується з
проектом єдиного програмного документа, згаданого в статті 23
(1).
2. Директор подає Комісії проект кошторису до 31 січня кожного
року.
3.Комісія подає проект кошторису до бюджетного органу разом з
проектом загального бюджету Союзу.
4. На основі проекту кошторису Комісія повинна внести до
проекту загального бюджету Союзу кошториси, які вона вважає
необхідними для штатного плану, та розмір внеску, який має бути
зарахований до загального бюджету, який він має розмістити до
Бюджетного органу відповідно до статей 313 та 314 Договору про
функціонування Європейського Союзу (TFEU).
5. Бюджетний орган санкціонує асигнування на внесок до Бюро
BEREC.
6. Бюджетний орган ухвалює план створення Бюро BEREC.
7. Правління ухвалює бюджет Бюро BEREC. Остаточного вигляду
бюджет набуває після затвердження загального бюджету Союзу. У
разі необхідності він має бути відповідним чином скоригований.
8.Для будь-якого проекту, який може мати значні наслідки для
бюджету Бюро BEREC, застосовується Делегований Регламент
(ЄС) № 1271/2013.

Стаття 25
Структура бюджету
1. Кошторис всіх надходжень і витрат Бюро BEREC складається
кожного фінансового року, що відповідає календарному року, і
відображаються в бюджеті Бюро BEREC.
2. Бюджет Бюро BEREC має бути збалансованим за доходами та
витратами.
3. Без шкоди для інших ресурсів доходи Бюро BEREC включають:
(а)
внесок Союзу;
(b)
будь-який добровільний фінансовий внесок від держав-членів або
НРО;

(c)

the calendar year, and shall be shown in the BEREC Office’s
budget.
2.The BEREC Office’s budget shall be balanced in terms of
revenue and of expenditure.
3.Without prejudice to other resources, the BEREC Office’s
revenue shall comprise:
(a)
a contribution from the Union;
(b)
any voluntary financial contribution from the Member States or
the NRAs;
(c)
charges for publications and any other service provided by the
BEREC Office;

(d)
any contribution from third countries or the regulatory
authorities competent in the field of electronic communications
of third countries participating in the work of the BEREC
Office, as provided for in Article 35.
4.The expenditure of the BEREC Office shall include staff
remuneration, administrative and infrastructure expenses and
operational expenditure.
Article 26
Implementation of the budget
1.The Director shall implement the BEREC Office’s budget.
2.Each year the Director shall submit to the European
Parliament and the Council all information relevant to the
findings of evaluation procedures.

Article 27
Consolidated Annual Activity Report
The Management Board shall adopt consolidated annual
activity reports in accordance with Article 47 of Delegated
Regulation (EU) No 1271/2013, taking into account guidelines
set by the Commission.

Article 28
Presentation of accounts and discharge
1.The BEREC Office’s accounting officer shall submit the
provisional accounts for the financial year to the Commission’s
Accounting Officer and to the Court of Auditors by 1 March of
the following financial year.
2.The BEREC Office shall submit the report on the budgetary
and financial management to the European Parliament, the
Council and the Court of Auditors by 31 March of the following
financial year.
3.On receipt of the Court of Auditors’ observations on the
BEREC Office’s provisional accounts, the BEREC Office’s
accounting officer shall draw up the BEREC Office’s final
accounts under his or her own responsibility. The Director shall
submit the final accounts to the Management Board for an
opinion.
4.The Management Board shall deliver an opinion on the
BEREC Office’s final accounts.
5.The Director shall submit the final accounts to the European
Parliament, the Council, the Commission and the Court of

збори за публікації та будь-які інші послуги, що надаються Бюро
BEREC;
(d)
будь-який внесок третіх країн або регулюючих органів третіх країн,
компетентних у сфері електронних комунікацій, які беруть участь у
роботі Бюро BEREC, як це передбачено у статті 35.
4. Витрати Бюро BEREC включають винагороду персоналу,
адміністративні та інфраструктурні витрати та операційні витрати.

Стаття 26
Виконання бюджету
1. Директор виконує бюджет Бюро Організації.
2.Кожен рік Директор подає до Європейського Парламенту та
Ради всю інформацію, що стосується результатів процедур оцінки.

Стаття 27
Консолідований річний звіт про діяльність
Правління ухвалює консолідовані річні звіти про діяльність
відповідно до статті 47 Регламенту (ЄС) щодо делегування
повноважень Комісії № 1271/2013, беручи до уваги настанови,
розроблені Комісією.
Стаття 28
Подання звітів та звільнення від зобов’язань
1. Бухгалтер Бюро BEREC подає попередні звіти за фінансовий
рік Інспектору Рахункової Комісії та Рахунковій палаті до 1
березня наступного фінансового року.
2. Бюро BEREC подає звіт про управління бюджетом та
фінансами до Європейського Парламенту, Ради та Рахункової
палати до 31 березня наступного фінансового року.
3.При отриманні зауважень Рахункової палати щодо попередніх
рахунків Бюро BEREC, бухгалтер Бюро BEREC готує остаточні
звіти Бюро BEREC під його або її відповідальність. Директор
подає остаточні звіти до Правління для затвердження висновку.
4. Правління надає висновок щодо остаточних рахунків Бюро
BEREC.
5. Директор подає остаточні звіти до Європейського Парламенту,
Ради, Комісії та Рахункової палати разом з висновком Правління
до 1 липня після кожного фінансового року.
6. Бюро BEREC має опублікувати кінцеві рахунки в Офіційному
віснику Європейського Союзу до 15 листопада наступного року.
7. Директор подає до Рахункової палати відповідь на зауваження
до 30 вересня наступного фінансового року. Директор також
надає цю відповідь Правлінню.
8. Директор подає до Європейського Парламенту, на його
прохання, будь-яку інформацію, необхідну для безперешкодного
виконання процесу звільнення від зобов’язань за відповідний
фінансовий рік, відповідно до статті 165 (3) Регламенту (ЄС,
Євратом) 2018 / 1046 Європейського Парламенту та Ради (1).
9. За рекомендацією Ради, яка ухвалюється рішенням
кваліфікованої більшості, Європейський Парламент до 15 травня
року N + 2 видає розпорядження Директору щодо звільнення від
зобов’язань по виконанню бюджету за рік N.

Auditors, together with the Management Board’s opinion by 1
July following each financial year.
6.The BEREC Office shall publish the final accounts in the
Official Journal of the European Union by 15 November of the
following year.
7.The Director shall submit to the Court of Auditors a reply to
its observations by 30 September of the following financial
year. The Director shall also submit that reply to the
Management Board.
8.The Director shall submit to the European Parliament, upon
the latter’s request, any information required for the smooth
application of the discharge procedure for the financial year in
question, in accordance with Article 165(3) of Regulation (EU,
Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the
Council (1).
9.On a recommendation from the Council acting by a qualified
majority, the European Parliament shall, before 15 May of year
N + 2, give a discharge to the Director in respect of the
implementation of the budget for year N.
Article 29
Financial rules
The financial rules applicable to the BEREC Office shall be
adopted by the Management Board after consulting the
Commission. They shall not diverge from Delegated
Regulation (EU) No 1271/2013 unless such a divergence is
required for the BEREC Office’s operation and the
Commission has given its prior consent.
CHAPTER VIII
STAFF OF THE BEREC OFFICE

Article 30
General provision
The Staff Regulations and the Conditions of Employment of
Other Servants and the rules adopted by agreement between
the institutions of the Union for giving effect to those Staff
Regulations and the Conditions of Employment of Other
Servants shall apply to the staff of the BEREC Office.
Article 31
Number of staff of the BEREC Office
1.In accordance with the principle of activity-based
management of human resources, the BEREC Office shall
have the staff required to carry out its duties.
2.The number of staff and corresponding financial resources
shall be proposed in accordance with Article 23(2) and (4) and
Article 24(1), taking account of point (a) of Article 5 and all
other tasks assigned to the BEREC Office by this Regulation
or by other Union legal acts, as well as the need for
compliance with the regulations applicable to all Union
decentralised agencies.
Article 32
Appointment of the Director
1.The Director shall be engaged as a temporary agent of the
BEREC Office in accordance with point (a) of Article 2 of the
Conditions of Employment of Other Servants.
2.The Director shall be appointed by the Management Board,
following an open and transparent selection procedure, on the
basis of merit, management, administrative and budgetary
skills and the skills and experience relevant to electronic
communications networks and services.
(1)
Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and
of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the
general budget of the Union, amending Regulations (EU) No
1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/ 2013, (EU) No
1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No

Стаття 29
Фінансовий регламент
Фінансовий регламент, що застосовується до Бюро BEREC,
ухвалюється Правлінням після консультацій з Комісією. Він не
повинен відрізнятися від положень Регламенту (ЄС) щодо
делегування Комісії повноважень № 1271/2013, якщо тільки така
розбіжність не є потрібною для діяльності Бюро BEREC за умови
попередньої згоди Комісії.
РОЗДІЛ VIII
Штатний розклад Бюро BEREC
Стаття 30
Загальні положення
Штатний регламент та Умови найму інших службовців, а також
правила, ухвалені за згодою між установами Союзу для набуття
чинності цього штатного регламенту та Умов використання інших
службовців, застосовуються до персоналу Бюро BEREC.
Стаття 31
Кількість співробітників Бюро BEREC
1. Відповідно до принципу управління персоналом, заснованого
на діяльності, Бюро BEREC наймає персонал, необхідний для
виконання його обов'язків.
2. Кількість персоналу та відповідні фінансові ресурси
пропонуються відповідно до статті 23 (2) та (4) та статті 24 (1), з
урахуванням пункту (a) статті 5 та всіх інших завдань, покладених
на Бюро BEREC цим Регламентом або іншими правовими актами
Союзу, а також відповідно до необхідності дотримання правил, що
застосовуються до всіх виконавчих установ Союзу.
Стаття 32
Призначення Директора
1. Директор залучається як тимчасовий агент Бюро BEREC
відповідно до пункту (а) Статті 2 Умов зайнятості інших
службовців.
2. Директор призначається Правлінням після відкритої та прозорої
процедури відбору на основі здобутків, управлінських,
адміністративних та бюджетних навичок, а також навичок та
досвіду в сфері електронних комунікаційних мереж та послуг.
(1)
Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС, Євратом)
2018/1046 від 18 липня 2018 року про фінансові правила, що
застосовуються до загального бюджету Союзу, про зміну
Регламенту (ЄС) № 1296/2013, (ЄС) № 1301 / 2013, (ЄС) №
1303/2013, (ЄС) № 1304/2013, (ЄС) № 1309/2013, (ЄС) №
1316/2013, (ЄС) № 223/2014, (ЄС) № 283/2014, та Рішення №
541/2014 / ЄС та скасування Регламенту (ЄС, Євратом) №
966/2012 (OJ L 193, 30.7.2018, p. 1).

Список кандидатів не може пропонуватись тільки Головою або
Заступником голови. Регламент Правління детально визначає
положення, що регулюють процедуру визначення переліку
кандидатів та процедури голосування.
3.З метою укладення договору з Директором, Бюро BEREC може
бути офіційно представлено Головою Правління.
4.Перед призначенням кандидат, обраний Правлінням, має
виступити перед компетентним комітетом Європейського
Парламенту та відповісти на запитання його членів.
5. Строк повноважень Директора становить п'ять років. До кінця
цього періоду Голова Правління проводить оцінювання, яке
враховує оцінку діяльності Директора та виконання завдань Бюро
BEREC. Ця оцінка подається Європейському Парламенту та Раді.

223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and
repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 (OJ L 193,
30.7.2018, p. 1).

The list of candidates shall not be proposed by the
Chairperson or by a Deputy Chairperson alone. The rules of
procedure of the Management Board shall set out in detail the
arrangements governing a procedure to shortlist the number of
eligible candidates and a voting procedure.
3.For the purpose of concluding the contract with the Director,
the BEREC Office shall be represented by the Chairperson of
the Management Board.
4.Before appointment, the candidate selected by the
Management Board shall be invited to make a statement
before the competent committee of the European Parliament
and to answer questions put by its members.
5.The term of office of the Director shall be five years. By the
end of that period, the Chairperson of the Management Board
shall carry out an assessment that takes into account an
evaluation of the Director’s performance and the BEREC
Office’s tasks and challenges. That assessment shall be
submitted to the European Parliament and to the Council.
6.The Management Board, taking into account the assessment
referred to in paragraph 5, may extend the Director’s term of
office once, for no more than five years.
7.The Management Board shall inform the European
Parliament if it intends to extend the Director’s term of office.
Within one month before any such extension, the Director may
be invited to make a statement before the competent
committee of the European Parliament and to answer
questions put by its members.
8.A Director whose term of office has been extended shall not
participate in another selection procedure for the same post
after the end of the cumulative period.
9.Where the term of office is not extended, the Director shall,
upon a decision of the Management Board, remain in office
beyond the expiry of the initial term of office until the
appointment of a successor.
10.The Director may be removed from office only upon a
decision of the Management Board acting on a proposal from
a member.
11.The Management Board shall reach decisions on
appointment, extension of the term of office or removal from
office of the Director on the basis of a vote of a two-thirds
majority of its members.
Article 33
Seconded national experts and other staff
1.The BEREC Office may make use of seconded national
experts or other staff not employed by it. The Staff Regulations
and the Conditions of Employment of Other Servants shall not
apply to such staff.
2.The Management Board shall adopt a decision laying down
rules on the secondment of national experts to the BEREC
Office.
CHAPTER IX
GENERAL PROVISIONS

Article 34
Privileges and immunities
The Protocol on the Privileges and Immunities of the European
Union shall apply to the BEREC Office and its staff.
Article 35
Cooperation with Union bodies, third countries and
international organisations

6. Правління, враховуючи оцінку, зазначену в пункті 5, може
продовжити термін повноважень директора один раз не більш ніж
на п'ять років.
7. Правління інформує Європейський Парламент, якщо він має
намір продовжити термін повноважень Директора. Протягом
одного місяця до можливого подовження Директору може бути
запропоновано зробити заяву перед компетентним комітетом
Європейського Парламенту та відповісти на запитання його
членів.
8. Директор, термін повноважень якого був продовжений, не
повинен брати участь у іншій процедурі відбору на цю посаду
після закінчення сукупного періоду.
9. Якщо термін повноважень не пролонгується, Директор за
рішенням Правління залишається на посаді після закінчення свого
терміну повноважень до призначення наступника.
10. Директор може бути звільнений з посади лише за рішенням
Правління, яке діє за пропозицією одного з членів.
11. Правління ухвалює рішення про призначення, продовження
строку повноважень або звільнення з посади Директора на
підставі голосування більшістю у дві третини голосів його членів.

Стаття 33
Відряджені національні експерти та інший персонал
1. Бюро BEREC може співпрацювати з відрядженими
національними експертами або іншим персоналом, який не
працює в Бюро. Штатний регламент та Умови працевлаштування
інших службовців до таких працівників не застосовуються.
2. Правління ухвалює рішення, що встановлює правила
відрядження національних експертів до Бюро BEREC.
РОЗДІЛ IX
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 34
Привілеї та імунітети
Протокол про привілеї та імунітети Європейського Союзу
застосовується до Бюро та його персоналу.
Стаття 35
Співпраця з органами Союзу, третіми країнами та міжнародними
організаціями
1. Для досягнення цілей, викладених у цьому Регламенті та
виконання його завдань, і без шкоди компетенціям держав-членів
та інституцій Союзу, BEREC та Бюро BEREC можуть по мірі
необхідності співпрацювати з компетентними Органами, офісами,
агенціям та консультативними групами Союзу, компетентними
органами третіх країн та міжнародними організаціями.
З цією метою BEREC та Бюро BEREC можуть, за умови надання
попереднього дозволу Комісії, заключати робочі домовленості. Ці
домовленості не створюють юридичних зобов'язань.
2. Рада регуляторів, робочі групи та Правління є відкритими для
участі регуляторних органів третіх країн у сфері електронних
комунікацій, за умови укладання угоди третьої країни з ЄС.
Згідно з відповідними положеннями цих угод, мають укладатись
робочі домовленості, в яких, зокрема, визначаються характер,
обсяг та спосіб участі регуляторних органів відповідних третіх
країн без права застосування голосу в роботі BEREC та Бюро
BEREC, включаючи положення, що стосуються участі в ініціативах
BEREC, фінансові внески та штатний розклад Бюро BEREC.

1.In so far as necessary in order to achieve the objectives set
out in this Regulation and carry out its tasks, and without
prejudice to the competences of the Member States and the
institutions of the Union, BEREC and the BEREC Office may
cooperate with competent Union bodies, offices, agencies and
advisory groups, with competent authorities of third countries
and with international organisations.
To that end, BEREC and the BEREC Office may, subject to
prior approval by the Commission, establish working
arrangements. Those arrangements shall not create legal
obligations.
2.The Board of Regulators, the working groups and the
Management Board shall be open to the participation of
regulatory authorities of third countries with primary
responsibility in the field of electronic communications, where
those third countries have entered into agreements with the
Union to that effect.
Under the relevant provisions of those agreements, working
arrangements shall be developed specifying, in particular, the
nature, extent and manner in which the regulatory authorities
of the third countries concerned will participate without the
right to vote in the work of BEREC and of the BEREC Office,
including provisions relating to participation in the initiatives
carried out by BEREC, financial contributions and staff to the
BEREC Office. As regards staff matters, those arrangements
shall, in any event, comply with the Staff Regulations.
3.As part of the annual work programme referred to in Article
21, the Board of Regulators shall adopt BEREC’s strategy for
relations with competent Union bodies, offices, agencies and
advisory groups, with competent authorities of third countries
and with international organisations concerning matters for
which BEREC is competent. The Commission, BEREC and
the BEREC Office shall conclude an appropriate working
arrangement for the purpose of ensuring that BEREC and the
BEREC Office operate within their mandate and the existing
institutional framework.

Article 36
Access to documents and data protection
1.Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament
and of the Council (1) shall apply to documents held by
BEREC and the BEREC Office.
2.The Board of Regulators and the Management Board shall,
by 21 June 2019, adopt detailed rules for applying Regulation
(EC) No 1049/2001.
3.The processing of personal data by BEREC and the BEREC
Office shall be subject to Regulation (EU) 2018/1725.
4.The Board of Regulators and the Management Board shall,
by 21 June 2019, establish measures for the application of
Regulation (EU) 2018/1725 by BEREC and the BEREC Office,
including those concerning the appointment of a Data
Protection Officer of the BEREC Office. Those measures shall
be established after consulting the European Data Protection
Supervisor.
Article 37
Transparency and communication
1.BEREC and the BEREC Office shall carry out their activities
with a high level of transparency. BEREC and the BEREC
Office shall ensure that the public and any interested parties
are given appropriate, objective, reliable and easily accessible

Домовленості в питаннях діяльності персоналу, у будь-якому
випадку, повинні відповідати положенням Штатному регламенту.
3. У рамках щорічної робочої програми, згаданої в статті 21, Рада
регуляторів затверджує стратегію BEREC з регулювання відносин
з компетентними органами, офісами, установами та
консультативними групами Союзу, з компетентними органами
третіх країн та з міжнародними організаціями щодо питань, що
входять в сферу компетенції BEREC. Комісія, BEREC та Бюро
BEREC укладають відповідні робочі домовленості для того, щоб
BEREC та Бюро BEREC діяли в межах своїх повноважень та
існуючих інституційних рамок.

Стаття 36
Доступ до документів та захист даних
1. Регламент Європейського Парламенту та Ради (1) (EC) №
1049/2001 застосовується до документів, що зберігаються BEREC
та Бюро BEREC.
2. Рада регуляторів та Правління ухвалюють до 21 червня 2019
року детальні правила застосування Регламенту (ЄС) №
1049/2001.
3. Процес обробки персональних даних BEREC та Бюро BEREC
підпадає під дію Регламенту (ЄС) 2018/1725.
4. Рада регуляторів та Правління до 21 червня 2019 року
встановлюють заходи щодо застосування BEREC та Бюро BEREC
Регламенту (ЄС) 2018/1725, включаючи ті, що стосуються
призначення відповідального за захист даних Бюро BEREC. Ці
заходи затверджуються після проведення консультації з
Європейським наглядовим органом із захисту даних.
Стаття 37
Прозорість і комунікація
1. BEREC та Бюро BEREC виконують свої обов’язки максимально
прозоро. Організація BEREC та Бюро BEREC забезпечують, щоб
громадськість та будь-які зацікавлені сторони отримали належну,
об'єктивну, надійну та легко доступну інформацію, зокрема,
стосовно їхніх завдань та результатів їхньої роботи.
2. BEREC, за підтримки Бюро BEREC, може брати участь у
комунікаційній діяльності за власною ініціативою в межах своєї
компетенції відповідно до релевантих планів комунікації та
інформування, ухвалених Радою регуляторів. Розподіл ресурсів
для такої підтримки для проведення комунікаційних заходів у
межах бюджету Бюро BEREC не повинен завдавати шкоди
ефективному виконанню завдань BEREC, як зазначено у статті 4,
або виконанню завдань Бюро BEREC, як зазначено у статті 5.
Комунікаційна діяльність Бюро BEREC здійснюється відповідно до
релевантних планів комунікації та інформування, ухвалених
правлінням.
(1)
Регламент Європейського Парламенту та Ради (EC) № 1049/2001
від 30 травня 2001 року щодо публічного доступу до документів
Європейського Парламенту, Ради та Комісії (OJ L 145, 31.5.2001,
p. 43).

Стаття 38
Конфіденційність

information, in particular in relation to their tasks and the
results of their work.
2.BEREC, supported by the BEREC Office, may engage in
communication activities on its own initiative within its field of
competence in accordance with relevant communication and
dissemination plans adopted by the Board of Regulators. The
allocation of resources for such support for communication
activities within the BEREC Office’s budget shall not be
detrimental to the effective exercise of BEREC's tasks as
referred to in Article 4 or the BEREC Office's tasks as referred
to in Article 5.
Communication activities of the BEREC Office shall be carried
out in accordance with relevant communication and
dissemination plans adopted by the Management Board.
(1)
Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the
Council of 30 May 2001 regarding public access to European
Parliament, Council and Commission documents (OJ L 145,
31.5.2001, p. 43).

Article 38
Confidentiality
1.Without prejudice to Article 36(1) and Article 40(2), BEREC
and the BEREC Office shall not disclose to third parties
information that they process or receive in relation to which a
reasoned request for confidential treatment has been made in
whole or in part.
2.Members and other participants at the meetings of the Board
of Regulators, the Management Board and the working
groups, the Director, seconded national experts and other staff
not employed by the BEREC Office shall comply with the
confidentiality requirements under Article 339 TFEU, even
after their duties have ceased.
3.The Board of Regulators and the Management Board shall
lay down the practical arrangements for implementing the
confidentiality rules referred to in paragraphs 1 and 2.
Article 39
Security rules on the protection of classified and sensitive
non-classified information
BEREC and the BEREC Office shall adopt their own security
rules equivalent to the Commission’s security rules for
protecting European Union Classified Information and
sensitive non-classified information, inter alia, provisions for
the exchange, processing and storage of such information as
set out in Commission Decisions (EU, Euratom) 2015/443 (1)
and (EU, Euratom) 2015/444 (2). Alternatively, BEREC or the
BEREC Office may adopt a decision applying the
Commission’s rules mutatis mutandis.
Article 40
Exchange of information
1.Upon the reasoned request of BEREC or the BEREC Office,
the Commission and the NRAs represented in the Board of
Regulators and other competent authorities shall provide
BEREC or the BEREC Office with all the necessary
information, in a timely and accurate manner, to carry out their
tasks, provided that they have legal access to the relevant
information and that the request for information is necessary in
relation to the nature of the task in question.
BEREC or the BEREC Office may also request such
information to be provided at regular intervals and in specified
formats. Such requests shall, where possible, be made using
common reporting formats.
2.Upon the reasoned request of the Commission or an NRA,
BEREC or the BEREC Office shall provide, in a timely and

1. Без шкоди для дотримання положень статті 36 (1) та статті 40
(2), BEREC та Бюро BEREC не розголошують третім особам
інформацію, яку вони обробляють або отримують, стосовно якої
було зроблено обґрунтований запит про конфіденційне
використовування в цілому або частково.
2. Члени та інші учасники на засіданнях Ради регуляторів,
Правління та робочих груп, Директор, відряджені національні
експерти та інші працівники, які не працюють в Бюро BEREC,
дотримуються вимог конфіденційності відповідно до статті 339
ДФЄС, навіть після припинення виконання їхніх обов'язків.
3. Рада регуляторів та Правління встановлюють практичні заходи
щодо виконання правил конфіденційності, зазначених у пунктах 1
та 2.

Стаття 39
Правила безпеки щодо захисту секретної та чутливої
незасекреченої інформації
Організація BEREC та Бюро BEREC ухвалюють свої власні
правила безпеки, еквівалентні правилам Комісії щодо захисту
засекреченої інформації Європейського Союзу та чутливої
незасекреченої інформації, зокрема, для обміну, обробки та
зберігання такої інформації, як зазначено у Рішеннях Комісії (ЄС,
Євратом) 2015/443 (1) та (ЄС, Євратом) 2015/444 (2). Як варіант,
BEREC та Бюро BEREC можуть ухвалювати рішення на підставі ,
застосовуючи правила Комісії з відповідними змінами.
Стаття 40
Обмін інформацією
1. На підставі обгрунтованого запиту BEREC або Бюро BEREC,
Комісія та НРО, представлені в Раді регуляторів та інших
компетентних органах, надають BEREC або Бюро BEREC
своєчасно та коректно всю необхідну інформацію для виконання
їхніх завдань, за умови, що вони мають законний доступ до
відповідної інформації та що запит на інформацію є необхідним
по відношенню до характеру даного завдання.
BEREC або Бюро BEREC можуть також вимагати надання такої
інформації через регулярні проміжки часу та у визначених
форматах. Такі запити повинні, де це можливо, здійснюватися з
використанням спільних форматів звітності.
2. Відповідно до принципу доброчесної співпраці при наявності
обгрунтованого запиту від Комісії або НРО, BEREC або Бюро
BEREC повинні своєчасно та коректно надати будь-яку
інформацію, необхідну для того, аби Комісія, НРО або інший
компетентний орган могли виконувати свої завдання. Якщо
BEREC або Бюро BEREC вважають інформацію конфіденційною,
Комісія, НРО або інший компетентний орган мають забезпечити
таку конфіденційність відповідно до законодавства Союзу та
національного законодавства, включаючи Регламент (ЄС) №
1049/2001. Комерційна конфіденційність не повинна
перешкоджати своєчасному обміну інформацією.
3.Перед запитом інформації згідно з цією статтею та з метою
уникнення дублювання зобов'язань щодо звітування, BEREC або
Бюро BEREC враховують будь-яку відповідну існуючу публічно
доступну інформацію.
4.Якщо НРО не надає інформацію своєчасно, BEREC або Бюро
BEREC можуть направити обґрунтований запит або до інших НРО
та інших компетентних органів відповідної держави-члена, або
безпосередньо до відповідних підприємств, що надають послуги
електронного зв’язку.

accurate manner, any information that is necessary to enable
the Commission, the NRA or other competent authority, to
carry out their tasks, pursuant to the principle of sincere
cooperation. Where BEREC or the BEREC Office considers
information to be confidential, the Commission, the NRA or the
other competent authority shall ensure such confidentiality in
accordance with Union and national law, including Regulation
(EC) No 1049/2001. Business confidentiality shall not prevent
the timely sharing of information.
3.Before requesting information in accordance with this Article
and in order to avoid the duplication of reporting obligations,
BEREC or the BEREC Office shall take account of any
relevant existing information publicly available.
4.Where information is not made available by the NRAs in a
timely manner, BEREC or the BEREC Office may address a
reasoned request either to other NRAs and other competent
authorities of the Member State concerned, or directly to the
relevant undertakings providing electronic communications
networks, services and associated facilities.
(1)
Commission Decision (EU, Euratom) 2015/443 of 13 March 2015 on
Security in the Commission (OJ L 72, 17.3.2015, p. 41).
(2)
Commission Decision (EU, Euratom) 2015/444 of 13 March 2015 on
the security rules for protecting EU classified information (OJ L 72,
17.3.2015, p. 53).

BEREC or the BEREC Office shall notify the NRAs that have
failed to provide the information of requests in accordance with
the first subparagraph.
Upon the request of BEREC or the BEREC Office, the NRAs
shall assist BEREC in collecting the information.
5.Member States shall ensure that NRAs and other competent
authorities have the power to require other responsible
national authorities or undertakings providing electronic
communications networks and services, associated facilities,
or associated services to submit all information necessary to
carry out their tasks referred to in this Article.
Other responsible national authorities or undertakings as
referred to in the first subparagraph shall provide such
information promptly upon request and in accordance with the
timescales and level of detail required.
Member States shall ensure that NRAs and other competent
authorities are empowered to enforce such information
requests by imposing penalties that are appropriate, effective,
proportionate and dissuasive.
Article 41
Information and communication system
1.The BEREC Office shall establish and manage an
information and communication system with at least the
following functions:
(a)
a common platform for the exchange of information, providing
BEREC, the Commission and NRAs with the necessary
information for the consistent implementation of the Union
regulatory framework for electronic communications;
(b)
a dedicated interface for requests for information and
notification of those requests as referred to in Article 40, for
access by BEREC, the BEREC Office, the Commission and
NRAs;

(1)
Рішення Комісії (ЄС, Євратом) 2015/443 від 13 березня 2015 року
про безпеку в діяльності Комісії (OJ L 72, 17.3.2015, p. 41).
(2)
Рішення Комісії (ЄС, Євратом) 2015/444 від 13 березня 2015 року
про правила безпеки для захисту конфіденційної інформації ЄС
(OJ L 72, 17.3.2015, стор. 53).
Відповідно до першого підпункту, BEREC або Бюро BEREC
повідомляють НРО, які не змогли надати інформацію, про запити.
На прохання BEREC або Бюро BEREC, НРО допомагають BEREC
у зборі інформації.
5. Держави-члени забезпечують, щоб НРО та інші компетентні
органи мали повноваження вимагати від інших відповідальних
національних органів або підприємств, що надають доступ до
мережі і послуги електронних комунікацій, подання всієї
інформації, необхідної для виконання своїх завдань, про які
йдеться в цій Статті.
Інші відповідальні національні органи або підприємства, про які
йдеться в першому підпункті, надають таку інформацію негайно за
запитом і відповідно до необхідних часових рамок та рівня
деталізації.
Держави-члени повинні забезпечити, щоб НРО та інші компетентні
органи мали повноваження виконувати такі інформаційні запити,
шляхом накладення відповідних, ефективних, пропорційних та
переконливихі санкцій.
Стаття 41
Інформаційно-комунікаційна система
1. Бюро BEREC створює та управляє
інформаційно-комунікаційною системою з наступними
мінімальними функціями:
(а)
спільна платформа для обміну інформацією, яку BEREC, Комісія
та НРО отримає для послідовного впровадження регуляторної
бази Союзу з електронних комунікацій;

(b)
спеціальний інтерфейс для запитів на інформацію та
повідомлення BEREC, Бюро BEREC, Комісії та НРО про набуття
таких запитів на доступ, як зазначено у Статті 40,
(c)
платформа для раннього виявлення необхідності координації між
НРО.

2. Правління ухвалює технічні та функціональні специфікації з
метою створення інформаційно-комунікаційної системи, згаданої в
параграфі 1. Ця система підпадає під дію прав інтелектуальної
власності та підлягає застосуванню необхідного рівня
конфіденційності.
3. Інформаційно-комунікаційна система має запрацювати до 21
червня 2020 року.
Стаття 42
Декларації про інтереси
1. Члени Ради регуляторів та Правління, Директор, відряджені
національні експерти та інші працівники, які не працюють в Бюро
BEREC, подають письмову заяву із зазначенням своїх зобов'язань
та відсутності або наявності будь-яких прямих або непрямих

(c)
a platform for early identification of the need for coordination
between NRAs.
2.The Management Board shall adopt the technical and
functional specifications for the purpose of establishing the
information and communication system referred to in
paragraph 1. That system shall be subject to intellectual
property rights and the required confidentiality level.
3.The information and communication system shall be
operational by 21 June 2020.
Article 42
Declarations of interests
1.Members of the Board of Regulators and the Management
Board, the Director, seconded national experts and other staff
not employed by the BEREC Office shall each make a written
declaration indicating their commitments and the absence or
presence of any direct or indirect interests that might be
considered to prejudice their independence.
Such declarations shall be made at the time of taking up
responsibilities, shall be accurate and complete, and shall be
updated where there is a risk of there being any direct or
indirect interest that might be considered to prejudice the
independence of the person making the declaration.
The declarations made by the members of the Board of
Regulators, the members of the Management Board and the
Director shall be made public.
2.Members of the Board of Regulators, the Management
Board and the working groups, and other participants in their
meetings, the Director, seconded national experts and other
staff not employed by the BEREC Office shall each accurately
and completely declare, at the latest at the start of each
meeting, any interest which might be considered to be
prejudicial to their independence in relation to the items on the
agenda, and shall abstain from participating in the discussion
and the voting on, such points.
3.The Board of Regulators and the Management Board shall
lay down the rules for the prevention and management of
conflicts of interests and, in particular, for the practical
arrangements for the application of paragraphs 1 and 2.
Article 43
Combating fraud
1.In order to facilitate combating fraud, corruption and other
unlawful activities under Regulation (EU, Euratom) No
883/2013 of the European Parliament and of the Council (1),
by 21 June 2019, the BEREC Office shall accede to the
Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the
European Parliament, the Council of the European Union and
the Commission of the European Communities concerning
internal investigations by the European Anti-Fraud Office
(OLAF) (2) and adopt appropriate provisions applicable to all
staff of the BEREC Office using the template set out in the
Annex to that Agreement.
2.The Court of Auditors shall have the power of audit, on the
basis of documents and on-the-spot inspections, over all grant
beneficiaries, contractors and subcontractors who have
received Union funds from the BEREC Office.
3.OLAF may carry out investigations, including on-the-spot
checks and inspections, in accordance with the provisions and
procedures laid down in Regulation (EU, Euratom) No
883/2013 and Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96
(3) with a view to establishing whether there has been fraud,

інтересів, які можна вважати як ті, що завдають шкоди їх
незалежності.
Такі заяви повинні бути зроблені під час прийняття на себе
відповідальності, бути точними і повними, і повинні бути оновлені,
якщо існує ризик того, що виникають будь-які прямі або непрямі
інтереси, які можуть розглядатися як порушення незалежності
особи, яка робить заяву.
Всі декларації, зроблені членами Ради регуляторів, членами
Правління та Директора, мають бути оприлюдненими.
2. Члени Ради регуляторів, Правління та робочі групи, а також інші
учасники їхніх засідань, Директор, відряджені національні
експерти та інші працівники, які не працюють в Бюро BEREC,
кожен точно і повністю має оголошувати про будь-який інтерес,
який може вважатись шкідливим для їхньої незалежності стосовно
пунктів порядку денного, і утримуватись від участі в обговоренні
та голосуванні з таких питань найпізніше на початку кожної
зустрічі.
3. Рада регуляторів та Правління встановлюють правила
запобігання та врегулювання конфліктів інтересів і, зокрема,
практичні заходи щодо застосування пунктів 1 та 2.

Стаття 43
Боротьба з шахрайством
1.З метою полегшення боротьби з шахрайством, корупцією та
іншими незаконними діями згідно з Регламентом Європейського
Парламенту та Ради (ЄС, Євратом) № 883/2013 (1), до 21 червня
2019 року Бюро BEREC має приєднатися до Міжвідомчої Угоди
між Європейським Парламентом, Радою Європейського Союзу та
Комісією Європейських Співтовариств від 25 травня 1999 року
щодо внутрішніх розслідувань Європейського відомства з питань
боротьби з шахрайством (OLAF) (2) і затвердити відповідні
положення, що застосовуються до всього персоналу Бюро
BEREC, використовуючи шаблон, наведений у додатку до цієї
Угоди.
2. Рахункова палата має повноваження проводити аудит на
підставі документів та перевірок на місцях над усіма
бенефіціарами грантів, контрагентами та субпідрядниками, які
отримали кошти Союзу від Бюро BEREC.
3.OLAF може проводити розслідування, зокрема перевірки на
місцях та інспекції, відповідно до положень та процедур,
викладених у Регламенті (ЄС, Євратом) № 883/2013 та Регламенті
Ради (Євратом, ЄС) № 2185/96 (3) з метою встановлення, чи мали
місце шахрайство, корупція або будь-яка інша незаконна
діяльність, що впливає на фінансові інтереси Союзу у зв'язку з
грантовою угодою або рішенням про надання гранту або
контрактом, що фінансується Бюро BEREC.
4. Без шкоди для виконання пунктів 1, 2 і 3, угоди про
співробітництво з третіми країнами та міжнародними
організаціями, контракти, грантові угоди та рішення про надання
грантів повинні містити положення, які чітко надають право
Рахунковій палаті та OLAF проводити такі перевірки та
розслідування відповідно до їх релевантних компетенцій.
Стаття 44
Відповідальність
1. Договірна відповідальність Бюро BEREC регулюється законом,
що може бути застосований до даного контракту.
2. Суд Європейського Союзу (Суд) має юрисдикцію ухвалювати
рішення відповідно до будь-якого арбітражного застереження, що
міститься в договорі, укладеному Бюро BEREC.
3. У разі недоговірної відповідальності Бюро BEREC у
відповідності до загальних принципів, що є спільними для законів

corruption or any other illegal activity affecting the financial
interests of the Union in connection with a grant agreement or
grant decision or a contract funded by the BEREC Office.
4.Without prejudice to paragraphs 1, 2 and 3, cooperation
agreements with third countries and international
organisations, contracts, grant agreements and grant
decisions shall contain provisions expressly empowering the
Court of Auditors and OLAF to conduct such audits and
investigations, in accordance with their respective
competences.
Article 44
Liability
1.The BEREC Office’s contractual liability shall be governed by
the law applicable to the contract in question.
2.The Court of Justice of the European Union (Court of
Justice) shall have jurisdiction to give judgment pursuant to
any arbitration clause contained in a contract concluded by the
BEREC Office.
3.In the case of non-contractual liability, the BEREC Office
shall, in accordance with the general principles common to the
laws of the Member States, make good any damage caused
by its departments or by its staff in the performance of their
duties.
4.The Court of Justice shall have jurisdiction in disputes over
compensation for damages referred to in paragraph 3.
5.The personal liability of its staff towards the BEREC Office
shall be governed by the provisions laid down in the Staff
Regulations or the Conditions of Employment of Other
Servants applicable to them.
(1)
Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament
and of the Council of 11 September 2013 concerning investigations
conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and repealing
Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the
Council and Council Regulation (Euratom) No 1074/1999 (OJ L 248,
18.9.2013, p. 1).
(2)
OJ L 136, 31.5.1999, p. 15.
(3)
Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996
concerning on-the-spot checks and inspections carried out by the
Commission in order to protect the European Communities’ financial
interests against fraud and other irregularities (OJ L 292, 15.11.1996,
p. 2).

Article 45
Administrative inquiries
The activities of BEREC and of the BEREC Office shall be
subject to the inquiries of the European Ombudsman in
accordance with Article 228 TFEU.
Article 46
Language arrangements
1.Regulation No 1 (1) shall apply to the BEREC Office.
2.The translation services required for the functioning of the
BEREC Office shall be provided by the Translation Centre of
the Bodies of the European Union.
CHAPTER X
FINAL PROVISIONS

Article 47
Headquarters Agreement and operating conditions
1.The arrangements concerning the accommodation to be
provided for the BEREC Office in the host Member State and

держав-членів, компенсує будь-який збиток, завданий його
підрозділами або його персоналом під час виконання ними своїх
обов'язків.
4. Суд має юрисдикцію для врегулювання спорів щодо
компенсації за збитки, про які йдеться у пункті 3.
5. Особиста відповідальність персоналу перед Бюро BEREC
регулюється положеннями Штатного регламенту або Умов
працевлаштування інших службовців, що можуть застосовуватися
до них.
(1)
Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС, Євратом) №
883/2013 від 11 вересня 2013 року щодо розслідувань, що
проводяться Європейським бюро з питань боротьби з
шахрайством (OLAF) та скасування Регламенту Європейського
Парламенту та Ради (ЄС) № 1073/1999 та Регламенту Ради
(Євратом) № 1074/1999 (OJ L 248, 18.9.2013, p. 1).
(2)
OJ L 136, 31.5.1999 р., Стор. 15.
(3)
Регламент Ради (Євратом, ЄС) № 2185/96 від 11 листопада 1996
року про перевірки та інспекції на місцях, що проводяться
Комісією з метою захисту фінансових інтересів Європейських
Співтовариств від шахрайства та інших порушень (ОВ L 292, 15.11
.1996, стор. 2).

Стаття 45
Адміністративні запити
Діяльність BEREC та Бюро BEREC підпорядковується запитам
Європейського омбудсмена відповідно до статті 228 ДФЄС.
Стаття 46
Мовні домовленості
1. Регламент № 1 (1) застосовується до Бюро BEREC.
2. Перекладацькі послуги, необхідні для функціонування Бюро
BEREC, забезпечуються Центром перекладів органів
Європейського Союзу.

Розділ X
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 47
Угода про штаб-квартиру та умови експлуатації
1. Домовленості щодо розміщення офісу BEREC в державі-члені
та приміщеннях, наданих державою-членом, а також спеціальні
правила, що застосовуються до приймаючої держави-члена,
Директора, членів керівництва Правління, співробітників Бюро
BEREC та членів їхніх сімей, повинні бути закріплені в Угоді про
штаб-квартиру між Бюро BEREC і приймаючою державою-членом,
укладеною після отримання схвалення Правлінням та не пізніше
21 грудня 2020 року.
2. Приймаюча держава-член забезпечує необхідні умови для
забезпечення безперебійного та ефективного функціонування
Бюро BEREC, включаючи багатомовне, європейсько-орієнтоване
навчання та відповідні транспортні зв'язки.

Стаття 48
Оцінювання
1. До 21 грудня 2023 року та кожні п'ять років після цього Комісія
повинна проводити оцінку відповідно до настановКомісії для
оцінки діяльності BEREC та Бюро BEREC. Оцінка, зокрема,
стосується можливої необхідності змінити структуру або мандат

the facilities to be made available by that Member State as
well as the specific rules applicable in the host Member State
to the Director, members of the Management Board, the
BEREC Office staff and members of their families shall be laid
down in a Headquarters Agreement between the BEREC
Office and the host Member State, concluded after obtaining
the approval of the Management Board and no later than 21
December 2020.
2.The host Member State shall provide the necessary
conditions to ensure the smooth and efficient functioning of the
BEREC Office, including multilingual, European-oriented
schooling and appropriate transport connections.
Article 48
Evaluation
1.By 21 December 2023, and every five years thereafter, the
Commission shall carry out an evaluation in compliance with
the Commission guidelines to assess BEREC’s and the
BEREC Office’s performance in relation to their objectives,
mandate, tasks and location. The evaluation shall, in
particular, address the possible need to modify the structure or
mandate of BEREC and the BEREC Office, and the financial
implications of any such modification.
2.Where the Commission considers that the continuation of
BEREC or the BEREC Office is no longer justified with regard
to its assigned objectives, mandate and tasks, it may propose
that this Regulation be amended or repealed accordingly.
3.The Commission shall report to the European Parliament,
the Council and the Management Board on the findings of its
evaluation and shall make those findings public.
Article 49
Transitional Provisions
1.The BEREC Office shall succeed the Office that was
established by Regulation (EC) No 1211/2009 as regards all
ownership, agreements, legal obligations, employment
contracts, financial commitments and liabilities.
(1)
Regulation No 1 determining the languages to be used by the
European Economic Community (OJ 17, 6.10.1958, p. 385).

In particular, this Regulation shall not affect the rights and
obligations of the staff of the Office. Their contracts may be
renewed under this Regulation in accordance with the Staff
Regulations and the Conditions of Employment of Other
Servants and in accordance with the budgetary constraints of
the BEREC Office.
2.With effect from 20 December 2018, the Administrative
Manager appointed on the basis of Regulation (EC) No
1211/2009 shall act as Director with the functions provided for
in this Regulation. The other conditions of the Administrative
Manager’s contract shall remain unchanged.
3.The Management Board may decide to renew the term of
office of the Director referred to in paragraph 2 of this Article
for a further term. Article 32(5) and (6) shall apply mutatis
mutandis. The cumulative term of office of the Director shall
not exceed 10 years.
4.The Board of Regulators and the Management Board
referred to in Articles 7 and 15 of this Regulation shall be
composed of the members of the Board of Regulators and
Management Committee referred to in Articles 4 and 7 of
Regulation (EC) No 1211/2009, until new representatives are
appointed.
5.The Chairs and the Vice-Chairs of the Board of Regulators
and of the Management Committee who have been appointed

BEREC та Бюро BEREC, а також необхідності пердбачити
фінансові наслідки будь-якої такої модифікації.
2.Якщо Комісія вважає, що продовження діяльності BEREC або
Бюро BEREC більше не виправдовується з огляду на поставлені
цілі, мандат і завдання, вона може запропонувати, щоб цей
Регламент був змінений або скасований.
3.Комісія повідомляє Європейському Парламенту, Раді та
Правлінню про результати своєї оцінки та оприлюднює ці
висновки.

Стаття 49
Перехідні положення
1. Бюро BEREC стає наступником Бюро, створеним Регламентом
(ЄС) № 1211/2009, щодо всіх прав власності, угод, юридичних
зобов'язань, трудових договорів, фінансових зобов'язань та
відповідальностей.
(1)
Постанова № 1, яка визначає мови, які будуть використовуватися
Європейським економічним співтовариством (OJ 17, 6.10.1958 р.,
Стор. 385).
Зокрема, цей Регламент не впливає на права та обов'язки
персоналу Бюро. Їхні контракти можуть бути поновлені згідно з
цим Регламентом у відповідності до Правил роботи персоналу та
Умов зайнятості інших службовців і відповідно до бюджетних
обмежень Бюро BEREC.
2. З 20 грудня 2018 року адміністративний керівник, призначений
на основі Регламенту (EC) № 1211/2009, виконує функції
Директора з функціями, передбаченими цим Регламентом. Інші
умови договору адміністративного менеджера залишаються
незмінними.
3. Правління може ухвалити рішення про продовження терміну
повноважень Директора, зазначеного у пункті 2 цієї статті, на
наступний термін. Стаття 32 (5) та (6) застосовуються з
відповідними змінами. Сукупний термін повноважень директора
не повинен перевищувати 10 років.
4. Рада регуляторів та Правління, зазначені у статтях 7 та 15
цього Регламенту, мають складатися з членів Ради регуляторів та
Адміністративного Комітету , згаданих у статтях 4 та 7 Регламенту
(ЄС) № 1211/2009, до призначення нових представників.
5. Голови та заступники голів Ради регуляторів та
Адміністративного комітету, які були призначені на основі
Регламенту (EC) № 1211/2009, залишаються на посаді Голови та
заступників Голови Ради Регулятори, як зазначено у статті 10
цього Регламенту, та як Голова та заступники Голови Правління,
як зазначено у Статті 17 цього Регламенту, на період, що
залишився до припинення їх однорічних повноважень. Потрібно
дотримуватися призначень голів та заступників голови Ради
регуляторів та Керівного комітету на основі Регламенту (ЄС) №
1211/2009, які були зроблені до 20 грудня 2018 року.
6. Процедура звільнення від зобов’язань щодо бюджету,
затвердженого на основі статті 11 Регламенту (ЄС) № 1211/2009,
здійснюється відповідно до правил, встановлених цим
Регламентом.

Стаття 50
Поправки до Регламенту (ЄС) 2015/2120
Регламент (ЄС) 2015/2120 змінено таким чином:

on the basis of Regulation (EC) No 1211/2009, shall remain in
office as Chair and Vice-Chairs of the Board of Regulators as
referred to in Article 10 of this Regulation, and as Chairperson
and Deputy Chairpersons of the Management Board as
referred to in Article 17 of this Regulation for the remaining
period of their one-year term. Appointments of the Chairs and
Vice-Chairs of the Board of Regulators and of the
Management Committee on the basis of Regulation (EC) No
1211/2009, which are made before 20 December 2018 but
extend beyond that date, shall be respected.
6.The discharge procedure in respect of the budget approved
on the basis of Article 11 of Regulation (EC) No 1211/ 2009
shall be carried out in accordance with the rules established by
that Regulation.
Article 50
Amendments to Regulation (EU) 2015/2120
Regulation (EU) 2015/2120 is amended as follows:
(1)
the title is replaced by the following:

(1)
заголовок замінюється наступним:

‘Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and
of the Council of 25 November 2015 laying down measures
concerning open internet access and retail charges for
regulated intra-EU communications and amending Directive
2002/22/EC and Regulation (EU) No 531/2012’;
(2)
in Article 1, the following paragraph is added:

"(3)" регульована комунікація в межах ЄС "означає будь-яку
послугу міжособистісної цифрової комунікації, яка походить від
постачальник з держави-члена внутрішнього розташування
споживача і закінчується будь-яким фіксованим або мобільним
номером національного плану нумерації іншої держави-члена, і
нараховується повністю або частково на основі фактичного
споживання;

‘3.This Regulation also lays down common rules to ensure that
consumers are not charged excessive prices for making
number-based interpersonal communications originating in the
Member State of the consumer’s domestic provider and
terminating at any fixed or mobile number in another Member
State.’;
(3)
in the second paragraph of Article 2, the following points are
added:

(4) "послуга міжособистісних цифрових комунікацій" означає
послугу міжособистісних комунікацій на основі номерів, як це
визначено у пункті 6 статті 2 Директиви (ЄС) 2018/1972
Європейського Парламенту та Ради (*).
(*)
Директива Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2018/1972 від
11 грудня 2018 року, що встановлює Європейський кодекс
електронних комунікацій (OJ L 321, 17.12.2018, стор. 36).

‘(3)“regulated intra-EU communications” means any
number-based interpersonal communications service
originating in the Member State of the consumer’s domestic
provider and terminating at any fixed or mobile number of the
national numbering plan of another Member State, and which
is charged wholly or partly based on actual consumption;
(4)“number-based interpersonal communications service”
means number-based interpersonal communications service
as defined in point (6) of Article 2 of Directive (EU) 2018/1972
of the European Parliament and of the Council (*).
(*)
Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the
Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic
Communications Code (OJ L 321, 17.12.2018, p. 36).’;

(4)
the following Article is inserted:
‘Article 5a
Retail charges for regulated intra-EU communications
1.From 15 May 2019, any retail price (excluding VAT) charged
to consumers for regulated intra-EU communications shall not
exceed EUR 0,19 per minute for calls and EUR 0,06 per SMS
message.

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2015/2120 від
25 листопада 2015 року, що встановлює заходи щодо відкритого
доступу до Інтернету та роздрібних тарифів для регульованих
повідомлень у межах ЄС та внесення змін до Директиви 2002/22 /
ЄС та Регламенту (ЄС) № 531/2012 ';
(2)
У статті 1 додається наступний параграф:
‘3. Цей Регламент також встановлює загальні правила, які
гарантують, щоб з споживачів не стягувались надмірні ціни для
здійснення міжособистісних цифрових комунікацій, що походять
від постачальників з держави-члена внутрішнього розташування
споживача, і які закінчуються будь-яким фіксованим або
мобільним номером в іншій державі-члені. ;
(3)
у другому пункті статті 2 додаються такі пункти:

(4)
додається наступна стаття:
Стаття 5а
Роздрібна плата за регульовані зв'язки в межах ЄС
1. З 15 травня 2019 року будь-яка роздрібна ціна (без урахування
ПДВ), що стягується зі споживачів для регульованого зв'язку в
межах ЄС, не повинна перевищувати 0,19 євро за хвилину для
дзвінків та 0,06 євро за SMS-повідомлення.
2. Незважаючи на зобов'язання, викладені в пункті 1,
постачальники регульованих комунікацій у межах ЄС можуть
додатково пропонувати, а споживачі можуть прямо вибирати
тариф для міжнародних зв'язків, зокрема регульовані зв'язки в
межах ЄС, відмінні від встановлених відповідно до пункту 1, в
силу чого споживачі отримають вигоду від іншого тарифу для
регульованого зв'язку в межах ЄС, ніж це було б надано за
відсутності такого вибору. До того, як споживачі оберуть інший
тариф, постачальник регульованих повідомлень у межах ЄС
повинен повідомити їх про характер переваг, які будуть втрачені
при такому виборі.
3. Якщо тариф для регульованих повідомлень у межах ЄС,
зазначених у пункті 2, перевищує обмеження, встановлені в пункті
1, споживачам, які протягом двох місяців з 15 травня 2019 року не
підтвердили або не висловили можливість вибору будь-якого
тарифу відповідно до пункту 2, автоматично надаються тарифи,
встановлені в пункті 1.

2.Notwithstanding the obligations laid down in paragraph 1,
providers of regulated intra-EU communications may
additionally offer, and consumers may expressly choose, a
tariff for international communications including regulated
intra-EU communications different from that set in accordance
with paragraph 1, by virtue of which consumers benefit from a
different tariff for regulated intra-EU communications than they
would have been accorded in the absence of such a choice.
Before consumers choose such a different tariff, the provider
of regulated intra-EU communications shall inform them of the
nature of the advantages which would thereby be lost.
3.Where a tariff for regulated intra-EU communications as
referred to in paragraph 2 exceeds the caps laid down in
paragraph 1, consumers who have not confirmed or
expressed, within a period of two months from 15 May 2019, a
choice for any tariff as referred to in paragraph 2, shall
automatically be provided with the tariffs laid down in
paragraph 1.
4.Consumers may switch from or back to the tariffs laid down
in paragraph 1 within one working day of receipt of the request
by the provider, free of charge and providers shall ensure that
such a switch does not entail conditions or restrictions with
regard to elements of the subscriptions other than regulated
intra-EU communications.
5.Where the maximum prices referred to in paragraph 1 are
denominated in a currency other than the euro, the initial limits
shall be determined in those currencies by applying the
average of the reference exchange rates published on 15
January, 15 February and 15 March 2019 by the European
Central Bank in the Official Journal of the European Union.
The limits in currencies other than the euro shall be revised
annually from 2020. The annually revised limits in those
currencies shall apply from 15 May using the average of the
reference exchange rates published on 15 January, 15
February and 15 March of the same year.
6.National regulatory authorities shall monitor the market and
price developments for regulated intra-EU communications
and shall report to the Commission.
Where a provider of regulated intra-EU communications
establishes that, due to specific and exceptional
circumstances distinguishing it from most other Union
providers, the application of the cap referred to in paragraph 1
would have significant impact on that provider’s capacity to
sustain its existing prices for domestic communications, a
national regulatory authority may, upon that provider’s request,
grant a derogation from paragraph 1 only to the extent
necessary and for a renewable period of one year. The
assessment of the sustainability of the domestic charging
model shall be based on relevant objective factors specific to
the provider of regulated intra-EU communications, as well as
the level of domestic prices and revenues.
Where the applicant provider has discharged the applicable
evidentiary burden, the national regulatory authority shall
determine the maximum price level in excess of one or both of
the caps set out in paragraph 1 which would be indispensable
in order to ensure the sustainability of the provider’s domestic
charging model. BEREC shall publish guidelines on the
parameters to be taken into account by national regulatory
authorities in their assessments.’;
(5)
in Article 6, the following paragraph is added:
‘Member States shall lay down the rules on penalties
applicable to infringements of Article 5a and shall take all

4.Користувачі можуть безкоштовно перейти з або повернутися до
тарифів, встановлених у пункті 1, протягом одного робочого дня з
моменту отримання прохання постачальником, а постачальники
повинні переконатися, що такий перехід не тягне за собою умов
або обмежень щодо елементів підписок, крім регульованих
зв'язків у межах ЄС.
5. Якщо максимальні ціни, зазначені в пункті 1, виражені у валюті,
відмінній від євро, початкові ліміти визначаються у цих валютах,
застосовуючи середнє значення відповідних валютних курсів,
опублікованих 15 січня, 15 лютого та 15 березня 2019 року
Європейським центральним банком в Офіційному віснику
Європейського Союзу. Ліміти у валютах, відмінних від євро,
переглядаються щорічно з 2020 року. Щорічно переглянуті ліміти в
цих валютах застосовуються з 15 травня, використовуючи
середнє значення відповідних валютних курсів, опублікованих 15
січня, 15 лютого та 15 березня того ж року.
6. Національні регуляторні органи здійснюють моніторинг розвитку
ринку та цін для регульованого зв'язку між ЄС та звітують про це
Комісії.
Якщо постачальник регульованих повідомлень у межах ЄС
встановлює, що через особливі та виняткові обставини, що
відрізняють його від більшості інших постачальників ЄС,
застосування обмеження, зазначеного в пункті 1, матиме значний
вплив на здатність цього постачальника підтримувати існуючі ціни,
національні регуляторні органи можуть, на прохання цього
постачальника, надати виключення щодо пункту 1 лише у
необхідному обсязі та протягом одного року. Оцінка стійкості
внутрішньоїмоделі тарифів повинна базуватися на відповідних
об'єктивних факторах, характерних для постачальника
регульованого зв'язку ЄС, а також на рівні внутрішніх цін і доходів.
Якщо заявник-постачальник виконав відповідне доказове
навантаження, національний регулюючий орган визначає
максимальний рівень ціни, що перевищує один або обидва з
обмежень, встановлених у параграфі 1, які були б необхідними
для забезпечення стійкості внутрішнього тарифу постачальника.
BEREC публікує настанови щодо параметрів, які повинні бути
враховані національними регулюючими органами у своїх оцінках.
”;
(5)
у статті 6 додається наступний параграф:
Держави-члени встановлюють правила санкцій, що
застосовуються до порушень статті 5а, та вживають всіх
необхідних заходів для забезпечення їх виконання. Передбачені
санкції повинні бути ефективними, пропорційними та
переконливими. Держави-члени повідомляють Комісії про
правила та заходи, встановлені для забезпечення виконання
Статті 5а до 15 травня 2019 року, і негайно повідомляють Комісії
про будь-яку подальшу поправку, що впливає на них. ”;
(6)
у статті 10 додається наступний пункт:
5. Дія Статті 5а закінчується 14 травня 2024 року.
Стаття 51
Скасування
Регламент (ЄС) № 1211/2009 скасовується.
Посилання на скасований Регламент тлумачиться як посилання
на цей Регламент і читається відповідно до таблиці відповідності у
Додатку.
Стаття 52
Набуття чинності

measures necessary to ensure that they are implemented. The
penalties provided for shall be effective, proportionate and
dissuasive. Member States shall notify the Commission of the
rules and measures laid down to ensure the implementation of
Article 5a by 15 May 2019 and shall notify the Commission
without delay of any subsequent amendment affecting them.’;
(6)
in Article 10, the following paragraph is added:
‘5.Article 5a shall expire on 14 May 2024.’.
Article 51
Repeal
Regulation (EC) No 1211/2009 is repealed.
References to the repealed Regulation shall be construed as
references to this Regulation and shall be read in accordance
with the correlation table in the Annex.
Article 52
Entry into force
This Regulation shall enter into force on the third day following
that of its publication in the Official Journal of the European
Union.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly
applicable in all Member States.
Done at Strasbourg, 11 December 2018.

Цей Регламент набирає чинності на третій день після його
опублікування в Офіційному віснику Європейського Союзу.
Цей Регламент є обов'язковим для використання у повному обсязі
та прямо застосовується у всіх державах-членах.
Вчинено в Страсбурзі 11 грудня 2018 року.

