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INTRODUZZJONI 

1. L-Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u l-Konsumaturi (minn hawn ’il quddiem 

"l-Aġenzija", magħrufa wkoll bħala l-“EAHC”), li tinsab fil-Lussemburgu, kienet 

imwaqqfa bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 2004/858/KE1 u emendata bid-

Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 2008/544/KE2. L-Aġenzija kienet stabbilita għal 

perjodu li beda fl-1 ta’ Jannar 2005 u li jispiċċa fil-31 ta’ Diċembru 2015 għat-

tmexxija ta’ azzjonijiet tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u tal-politika tal-

konsumatur3. Bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 2013/770/UE4

INFORMAZZJONI LI TAPPOĠĠA D-DIKJARAZZJONI TA’ 
ASSIGURAZZJONI 

, l-Aġenzija ġiet 

sostitwita bis-suċċessur legali tagħha l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-

Saħħa u l-Ikel (CHAFEA) stabbilita għal perjodu li beda fl-1 ta' Jannar 2014 u li 

jintemm fil-31 ta' Diċembru 2024. 

2. L-approċċ tal-awditjar meħud mill-Qorti jinkludi proċeduri analitiċi tal-

awditjar, ittestjar dirett tat-tranżazzjonijiet u valutazzjoni tal-kontrolli ewlenin tas-

sistemi ta’ superviżjoni u kontroll tal-Aġenzija. Dan huwa ssupplimentat 

b’evidenza pprovduta mix-xogħol ta’ awdituri oħrajn (fejn rilevanti) u analiżi tar-

rappreżentazzjonijiet tal-maniġment. 

DIKJARAZZJONI TA’ ASSIGURAZZJONI 

3. Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea (TFUE), il-Qorti awditjat: 

                                            

1 ĠU L 369, 16.12.2004, p. 73. 

2 ĠU L 173, 3.7.2008, p. 27. 

3 L-Anness II jagħti sommarju tal-kompetenzi u l-attivitajiet tal-Aġenzija. Huwa 
ppreżentat għal skopijiet ta' informazzjoni. 

4  ĠU L 341, 18.12.2013, p. 69. 
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(a) il-kontijiet annwali tal-Aġenzija, li jinkludu r-rapporti finanzjarji5 u r-rapporti 

dwar l-implimentazzjoni tal-baġit6

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

kontijiet. 

 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' 

Diċembru 2013, u 

Ir-responsabbiltà tal-maniġment 

4. II-maniġment huwa responsabbli mit-tħejjija u l-preżentazzjoni ġusta tal-

kontijiet annwali tal-Aġenzija u mil-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ 

bażi7

(a) Ir-responsabbiltajiet tal-maniġment fir-rigward tal-kontijiet annwali tal-

Aġenzija jinkludu t-tfassil, l-implimentazzjoni u ż-żamma ta’ sistema ta’ 

kontroll intern rilevanti għat-tħejjija u l-preżentazzjoni ġusta ta’ rapporti 

finanzjarji li jkunu ħielsa minn kwalunkwe dikjarazzjoni skorretta materjali, 

sew jekk minħabba frodi u sew jekk minħabba xi żball; l-għażla u l-

applikazzjoni ta’ politiki kontabilistiċi xierqa fuq il-bażi tar-regoli kontabilistiċi 

adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni

: 

8

                                            

5 Dawn jinkludu l-karta tal-bilanċ u l-kont tar-riżultat ekonomiku, it-tabella tal-flussi 
tal-flus, ir-rapport tat-tibdil fl-assi netti u sommarju tal-politiki kontabilistiċi sinifikanti 
u noti oħra ta’ spjegazzjoni. 

; it-tħejjija ta’ stimi 

kontabilistiċi li jkunu raġonevoli fiċ-ċirkustanzi. Id-Direttur japprova l-

6 Dawn jinkludu l-kont tar-riżultat baġitarju u l-anness għall-kont tar-riżultat 
baġitarju. 

7 L-Artikoli 62 u 68 flimkien mal-Artikoli 53 u 58 tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1). 

8 Ir-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni huma 
dderivati mill-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà għas-Settur Pubbliku 
(IPSAS) maħruġa mill-Federazzjoni Internazzjonali tal-Kontabilisti jew, fejn 
rilevanti, l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà (IAS)/l-Istandards 
Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS) maħruġa mill-Bord dwar l-
Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà. 
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kontijiet annwali tal-Aġenzija wara li l-uffiċjal tal-kontabbiltà tagħha jkun 

ħejjiehom fuq il-bażi tal-informazzjoni kollha disponibbli u jkun stabbilixxa 

nota biex takkumpanja l-kontijiet li fiha huwa jiddikjara, fost l-oħrajn, li 

għandu aċċertament raġonevoli li dawn jippreżentaw stampa vera u ġusta 

tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Aġenzija fl-aspetti materjali kollha. 

(b) Ir-responsabbiltajiet tal-maniġment fir-rigward tal-legalità u r-regolarità tat-

tranżazzjonijiet ta’ bażi u l-konformità mal-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja 

tajba jikkonsistu fit-tfassil, l-implimentazzjoni u ż-żamma ta’ sistema ta’ 

kontroll intern effettiva u effiċjenti li tinkludi superviżjoni adegwata u miżuri 

xierqa għall-prevenzjoni ta’ irregolaritajiet u frodi u, jekk meħtieġ, 

proċedimenti legali għall-irkupru ta’ fondi mħallsa jew użati ħażin.  

Ir-responsabbiltà tal-awditur 

5. Ir-responsabbiltà tal-Qorti hija li, fuq il-bażi tal-awditu tagħha, tipprovdi lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill9

6. L-awditu jinvolvi t-twettiq ta' proċeduri biex tinkiseb evidenza għall-awditjar 

dwar l-ammonti u d-divulgazzjonijiet fil-kontijiet u dwar il-legalità u r-regolarità 

tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-proċeduri magħżula, jiddependu fuq il-ġudizzju tal-

awditur, li huwa bbażat fuq valutazzjoni tar-riskji ta’ dikjarazzjoni skorretta 

materjali tal-kontijiet u ta’ nuqqas ta’ konformità materjali mit-tranżazzjonijiet ta’ 

 b’dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni dwar l-

affidabbiltà tal-kontijiet annwali u dwar il-legalità u r-regolarità tat-

tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-Qorti tmexxi l-awditu tagħha skont l-Istandards 

Internazzjonali tal-Awditjar u l-Kodiċijiet tal-Etika tal-IFAC u l-Istandards 

Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar tal-INTOSAI. Dawn l-

istandards jeżiġu li l-Qorti tippjana u twettaq l-awditu biex tikseb aċċertament 

raġonevoli dwar jekk il-kontijiet annwali tal-Aġenzija jkunux ħielsa minn 

kwalunkwe dikjarazzjoni skorretta materjali u dwar jekk it-tranżazzjonijiet li 

fuqhom huma bbażati jkunux legali u regolari. 

                                            

9 L-Artikolu 162 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012. 
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bażi mar-rekwiżiti fil-qafas legali tal-Unjoni Ewropea, sew jekk minħabba frodi u 

sew jekk minħabba xi żball. Meta jivvaluta dawk ir-riskji, l-awditur iqis 

kwalunkwe kontroll intern rilevanti għat-tħejjija u l-preżentazzjoni ġusta tal-

kontijiet, kif ukoll is-sistemi ta’ superviżjoni u kontroll li jkunu implimentati biex 

jiġu żgurati l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi, u jfassal 

proċeduri tal-awditjar li jkunu xierqa skont iċ-ċirkustanzi. L-awditu jinvolvi wkoll 

l-evalwazzjoni tal-adegwatezza tal-politiki kontabilistiċi, ir-raġonevolezza tal-

istimi kontabilistiċi, u l-preżentazzjoni kumplessiva tal-kontijiet. 

7. Il-Qorti tqis li l-evidenza għall-awditjar miksuba hija suffiċjenti u xierqa biex 

tipprovdi bażi għad-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni tagħha.  

Opinjoni dwar l-affidabiltà tal-kontijiet 

8. Fl-opinjoni tal-Qorti, il-kontijiet annwali tal-Aġenzija jippreżentaw b’mod ġust, 

fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni finanzjarja tagħha fil-31 ta’ Diċembru 

2013 u r-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha u l-flussi tal-flus tagħha għas-sena li 

ntemmet dakinhar, skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament Finanzjarju tagħha 

u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni. 

Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

9. Fl-opinjoni tal-Qorti, it-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

annwali għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2013 huma legali u regolari fl-

aspetti materjali kollha. 

10. Il-kummenti li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjonijiet tal-Qorti. 

KUMMENTI DWAR IL-ĠESTJONI BAĠITARJA 

11. Mill-EUR 1,1 miljun riportati mill-2012, EUR 0,23 miljun jew 21 % ġew 

ikkanċellati fl-2013. Tali livell għoli ta' kaċellazzjonijiet jindika dgħufijiet fl-

ippjanar tal-baġit, partikolarment fit-tbassir ta' spejjeż għal laqgħat ma' 

parteċipanti esterni.  
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12. Il-livell kumplessiv ta' approprjazzjonijiet impenjati kien relattivament baxx 

f'livell ta' 94 %. Meta mqabbla mal-approprjazzjonijiet impenjati, ir-rati ta’ 

pagamenti tal-2013 kienu sodisfaċenti għat-Titolu I u t-Titolu II f’livelli ta’ 97 % u 

87 % rispettivament. Għalkemm ir-riporti għat-Titolu III huma għoljin f'livell ta' 

EUR 1,0 miljun jew 43 % tal-approprjazzjonijiet impenjati tat-Titolu III, huma 

jirriflettu n-natura pluriennali tal-attivitajiet tal-Aġenzija, u l-pagamenti ġew 

ippjanati u twettqu skont ħtiġijiet operazzjonali. 

SEGWITU GĦALL-KUMMENTI MIS-SNIN PREĊEDENTI 

13. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjonijiet korrettivi li ttieħdu b’rispons għall-kummenti 

tal-Qorti mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness I

 

. 

 

 

Dan ir-Rapport ġie adottat mill-Awla IV, immexxija mis-Sur Milan Martin CVIKL, 

Membru tal-Qorti tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tat-

8 ta' Lulju 2014. 

 Għall-Qorti tal-Awdituri 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
 President 
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ANNESS I 

Segwitu għall-kummenti mis-snin preċedenti 

Sena Kumment tal-Qorti Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2011 

Għat-Titolu III – In-nefqa relatata man-nefqa 
operazzjonali, ammont ta’ EUR 0,8 miljun, jew 46 % 
tal-impenji mwettqa, ġie riportat għall-2012. Il-livell 
għoli ta’ ammonti riportati jmur kontra l-prinċipju 
baġitarju tal-annwalità. Il-livell għoli ta’ riporti jmur 
kontra l-prinċipju baġitarju tal-annwalità. 

M/A 

2012 
Mill-EUR 1,1 miljun riportati mill-2011, EUR 0,2 miljun 
(18 %) ġew ikkanċellati fl-2012. Għalkemm dan huwa 
parzjalment relatat mad-diffikultajiet fit-tbassir ta' 
spejjeż għal laqgħat ma’ parteċipanti esterni, tali livell 
għoli jindika defiċit f’termini ta' ppjanar tal-baġit. 

M/A 

2012 

Meta mqabbla mal-approprjazzjonijiet impenjati, ir-rati 
ta’ pagamenti tal-2012 huma sodisfaċenti għat-Titolu I 
u t-Titolu II f’livell ta’ 96 % u 84 % rispettivament. 
Madankollu, ir-riporti għat-Titolu III huma għoljin f’livell 
ta’ EUR 1,1 miljun jew 47 % tal-approprjazzjonijiet 
impenjati tat-Titolu III. Għalkemm dan huwa 
parzjalment relatat mal-preżentazzjoni tardiva tal-
klejms għall-ispejjeż tal-missjonijiet minn parteċipanti 
esterni fil-laqgħat, tali livell għoli jmur kontra l-prinċipju 
baġitarju tal-annwalità. 

M/A 
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ANNESS II 

L-Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u l-Konsumaturi (il-Lussemburgu) 
Kompetenzi u attivitajiet 

Oqsma ta’ kompetenza 
tal-Unjoni li jidderivaw 
mit-Trattat 

(L-Artikoli 168 u 169 tat-
Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea) 

Il-livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa fiżika u mentali għandu jkun assigurat fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-istrateġiji u l-attivitajiet kollha tal-Unjoni. L-azzjoni tal-Unjoni, li għandha 
tikkomplementa l-politika nazzjonali, għandha tkun diretta lejn it-titjib tas-saħħa pubblika, lejn il-
prevenzjoni tal-mard u l-infirmità tal-bniedem, u li jiġu evitati l-fonti ta' periklu għas-saħħa tal-
bniedem. Din l-azzjoni għandha tkopri l-ġlieda kontra l-flaġelli kbar tas-saħħa, billi tinkoraġġixxi 
riċerka fuq il-kawża tagħhom, it-tixrid tagħhom u l-prevenzjoni tagħhom, kif ukoll informazzjoni 
u edukazzjoni dwar is-saħħa. L-Unjoni għandha tikkomplementa l-azzjonijiet tal-Istati Membri 
fit-tnaqqis ta’ ħsara għas-saħħa marbuta mad-drogi, inkluża l-informazzjoni u l-prevenzjoni. 

Sabiex tippromwovi l-interessi tal-konsumaturi u sabiex tassigura (tiżgura) livell għoli ta' 
ħarsien tal-konsumatur, l-Unjoni għandha tikkontribwixxi għall-ħarsien tas-saħħa, is-sigurtà u 
interessi ekonomiċi tal-konsumaturi, kif ukoll il-promozzjoni tad-dritt tagħhom għall-
informazzjoni, l-edukazzjoni u l-organizzazzjoni tagħhom infushom sabiex iħarsu l-interessi 
tagħhom.  

Kompetenzi tal-
Aġenzija 

Għanijiet 

− L-Aġenzija hija responsabbli għat-twettiq tal-ħidmiet ta’ implimentazzjoni għall-immaniġġjar 
tat-tieni Programm għas-Saħħa Pubblika 2008-2013 kif adottat bid-Deċiżjoni Nru 
1350/2007/KE, il-Programm tal-Konsumaturi għall-2007-2013 kif adottat bid-Deċiżjoni Nru 
1926/2006/KE u l-miżuri ta’ taħriġ għas-sigurtà tal-ikel koperti bir-Regolament (KE) Nru 
882/2004 u d-Direttiva 2000/29/KE. 

− L-Aġenzija għandha wkoll timmaniġġja l-fażijiet kollha fil-perjodu tal-miżuri implimentattivi 
delegati lilha fil-qafas tal-programm ta’ azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa pubblika 
għall- 2003-2008, adottat bid-Deċiżjoni Nru 1786/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill. 

− Bid-Deċiżjoni ta' implimentazzjoni tagħha tas-17 ta' Diċembru 2013 (Ref. 2013/770/UE) l-
Kummissjoni Ewropea stabbilixxiet l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel 
– Chafea – li ssostitwixxiet u ssuċċediet lill-Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u l-
Konsumaturi mill-1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2024. 

− B'konsegwenza ta' dan, kwalunkwe referenza f'dan l-anness għall-Aġenzija Eżekuttiva 
għas-Saħħa u l-Konsumaturi (EAHC) għandha wkoll titqies bħala referenza, mill-1 ta' 
Jannar 2014, għall-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel (Chafea) 
stabbilita dan l-aħħar, li hija s-suċċessur legali tal-EAHC. 

Ħidmiet 

Taħt il-programmi tal-Unjoni msemmija hawn taħt, l-Aġenzija hija responsabbli mill-
implimentazzjoni tal-ħidmiet li ġejjin kif definiti fl-att ta’ delegazzjoni adottat fid-9 ta’ Settembru 
20081: 

Il-Programm għas-Saħħa Pubblika 2003-2008 - Id-Deċiżjoni Nru 1786/2002/KE 

Il-Programm għas-Saħħa Pubblika 2008-2013 - Id-Deċiżjoni Nru 1350/2007/KE 

Il-Programm tal-Konsumaturi għall-2007-2013 - Id-Deċiżjoni Nru 1926/2006/KE 

Il-Miżuri ta’ Taħriġ għas-Sigurtà tal-Ikel - Ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 u d-Direttiva 
2000/29/KE: 

(a) Timmaniġġja l-fażijiet kollha taċ-ċiklu tal-proġetti (għal skopijiet ta’ monitoraġġ u tixrid, l-
Aġenzija għandha tieħu l-passi neċessarji biex toħloq database tal-proġetti jew biex 
tkompli wieħed li diġà jeżisti, billi tinkorpora deskrizzjoni tal-proġett u r-riżultati finali). 

(b) Timmonitorja l-proġetti implimentati taħt dawn il-programmi u l-miżuri inklużi l-kontrolli 
neċessarji. 

(c) Tiġbor, tipproċessa u tqassam id-data u b’mod partikolari tiġbor, tanalizza u tgħaddi lill-
Kummissjoni l-informazzjoni kollha meħtieġa biex tiggwida l-implimentazzjoni tal-
programmi u l-miżuri tal-Unjoni, tippromwovi l-koordinazzjoni u s-sinerġija ma’ programmi 
oħra tal-Komunitajiet, tal-Istati Membri jew ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali. 

(d) Torganizza laqgħat, seminars, taħdidiet, u miżuri ta’ taħriġ. 
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(e) Tgħin fl-evalwazzjoni tal-impatt tal-programm, b’mod partikolari fl-evalwazzjoni annwali 
u/jew ta’ nofs il-perjodu tal-implimentazzjoni tal-programmi, u fl-implimentazzjoni tal-
azzjonijiet ta’ segwitu dwar l-evalwazzjonijiet deċiżi mill-Kummissjoni. 

(f) Ixxerred ir-riżultati tal-operazzjonijiet ta’ informazzjoni ppjanati u implimentati mill-
Kummissjoni. 

(g) Tipproduċi data kumplessiva dwar il-kontroll u s-superviżjoni. 

(h) Tipparteċipa fil-ħidma ta’ tħejjija dwar deċiżjonijiet ta’ finanzjament.  

Governanza Kumitat ta' Ġestjoni 

Magħmul minn ħames membri maħtura mill-Kummissjoni Ewropea. Il-membri tal-Kumitat ta’ 
Ġestjoni huma maħtura għal sentejn. 

Huwa jadotta l-programm ta’ ħidma annwali tal-Aġenzija wara l-approvazzjoni mill-Kummissjoni 
Ewropea. Barra minn hekk, jadotta l-baġit amministrattiv tal-Aġenzija u r-rapport annwali tal-
attività tagħha. 

Direttur 

Maħtur mill-Kummissjoni Ewropea għal erba’ snin. 

Awditu estern 

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri. 

Awtorità ta' kwittanza 

Il-Parlament Ewropew wara rakkomandazzjoni mill-Kunsill. 

Riżorsi disponibbli 
għall-Aġenzija fl-2013 
(2012) 

Baġit Finali 

Il-baġit amministrattiv tal-Aġenzija għall-2013 ammonta għal EUR 7,23 (7,22) miljun. 

Persunal fil-31 ta’ Diċembru 2013 

Fil-31 ta’ Diċembru 2013, l-Aġenzija impjegat 50 (50) membru tal-persunal statutorju, inklużi 
11(11)-il membru tal-persunal temporanju u 38 (39) membru tal-persunal kuntrattwali. 

Prodotti u servizzi 
2013  

1. Għeluq tal-għotjiet tal-2005 – 2007 pprovduti taħt il-Programm għas-Saħħa Pubblika 
2003 – 2008 (PHP); monitoraġġ tal-għotjiet tal-2008 – 2012 ipprovduti taħt it-tieni 
Programm għas-Saħħa Pubblika – HP (2008 – 2013), finalizzazzjoni b’suċċess tan-
negozjati għal għotjiet taħt is-sejħiet għal proposti tal-2013, inklużi proġetti, konferenzi, 
għotjiet operattivi u azzjonijiet konġunti. Immaniġġjar tas-sejħa għal proposti tal-2013, 
għoti ta' kuntratti u għotjiet taħt is-sejħiet għal proposti tal-2008 u għall-offerti taħt il-
Programm tal-Konsumaturi 2007 – 2013 (CP); għoti ta’ proġetti taħt is-sejħa għall-offerti 
tal-2007, tal-2008 u tal-2009 taħt il-Miżuri ta’ Taħriġ għas-Sigurtà tal-Ikel. 

2. Programm ta’ ħidma HP 

− Is-sejħa għal proposti tal-2013 tnediet fl-20 ta’ Diċembru 2012 u għalqet fit-22 ta’ Marzu 
2013. Hija ġiet ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-UE2 u fuq il-websajts tal-EAHC3 u l-
Europa. 

− Proposti għal proġetti: Mit-52 proposta għal proġetti evalwati teknikament, 9 (17,3 %) ġew 
rakkomandati għall-finanzjament (bil-lista ta' riżerva eskluża), għal kofinanzjament propost 
totali tal-UE ta' EUR 12 243 354). 

− Proposti għal konferenzi: Mis-46 proposta għal konferenzi evalwati teknikament, 11 (24 %) 
ġew rakkomandati għall-finanzjament. Dan jammonta għal kofinanzjament propost tal-UE 
ta' EUR 719 758. 

− Proposti għal għotjiet operattivi: Mill-44 proposta għal għotjiet operattivi evalwati 
teknikament, 20 (45,4 %) ġew rakkomandati għall-finanzjament. Dan jammonta għal 
kofinanzjament propost tal-UE ta' EUR 5 293 430. 

− Azzjonijiet konġunti: Il-ħames proposti għal azzjonijiet konġunti sottomessi kollha ġew 
rakkomandati għall-kofinanzjament tal-UE b’ammont ta’ EUR 13 572 397. 

− Listi ta' riżerva ġew stabbiliti għal proġetti, għotjiet operattivi u konferenzi. Għall-proġetti, 
erba' applikazzjonijiet tqiegħdu fuq il-lista ta' riżerva. B'kollox, dawn jammontaw għal 
kofinanzjament propost tal-UE ta' EUR 4 815 524. Għall-konferenzi saret lista ta' riżerva 
ta' tliet proposti (li jammontaw għal EUR 275 934) u għall-għotjiet operattivi l-lista ta' 
riżerva tinkludi erba' sottomissjonijiet għal total ta' EUR 425 280 f'kofinanzjament. 

− Fl-2013 ġew ippubblikati 13-il sejħa miftuħa għall-offerti, inklużi 2 għal kuntratti qafas u 13-
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il talba għal servizzi. 

− Billi l-parti l-kbira tal-kuntratti ġew konklużi fit-tieni nofs tal-2013, il-ħidma fuqhom bdiet lejn 
tmiem is-sena. L-EAHC ospitat laqgħa ta’ tnedija għal kull kuntratt u mmonitorjat mill-qrib 
it-twettiq, b’koordinazzjoni mad-DĠ SANCO. 

3. Programm ta’ ħidma CP 

− Fl-2013 l-Aġenzija, billi kienet fdata bl-implimentazzjoni ta' partijiet mill-Programm ta' 
Ħidma (annwali) tal-Konsumatur, nediet 8 Sejħiet għal Proposti u 21 proċedura ta' akkwist 
pubbliku. 

− L-Aġenzija tat 56 għotja għal skambji ta' uffiċjali bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri, u b'hekk tat l-opportunità lill-uffiċjali ta' infurzar biex jikkondividu l-esperjenza u l-
għarfien dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2001/95/KE dwar is-Sigurtà Ġenerali tal-
Prodotti u tar-Regolament (KE) Nru 2006/2004 dwar il-Kooperazzjoni għall-Protezzjoni tal-
Konsumatur (CPC). 

− L-għotja mogħtija għall-implimentazzjoni ta' azzjonijiet konġunti fir-rigward tad-Direttiva 
dwar is-Sigurtà Ġenerali tal-Prodotti (GPSD), immirat lejn l-iskambju u l-implimentazzjoni 
tal-aħjar prattiki bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri parteċipanti, u lejn it-titjib 
tal-kooperazzjoni transkonfinali. 

− Wara l-adeżjoni tal-Kroazja mal-UE, l-Aġenzija ffirmat l-ewwel għotja għall-appoġġ tal-
attivitajiet li għandu jidħol għalihom iċ-Ċentru Ewropew tal-Konsumaturi (ĊEK) fil-Kroazja. 

− L-Aġenzija kkonkludiet kuntratt ta' servizz li jipprevedi mekkaniżmu ta' appoġġ għan-
Netwerk taċ-ĊEK sabiex tittejjeb il-viżibbiltà tagħha u l-impatt tax-xogħol kollettiv taċ-ĊEK. 
L-iżvilupp ta' standards ta' kwalità huwa parti mis-servizz u se jassisti liċ-ĊEK fil-kejl tal-
prestazzjoni tiegħu bi tqabbil mal-indikaturi predefiniti. 

− L-Aġenzija nediet għadd ta' proċeduri ta' akkwist biex tappoġġa l-għan ta' sikurezza tal-
konsumatur; is-servizzi mitluba rriżultaw fit-tfassil u l-validazzjoni (skont regoli tal-ISO) ta' 
simboli grafiċi li jwasslu ċerti messaġġi ta' sikurezza jew twissija biex jintużaw għal artikli 
dwar l-indukrar tat-tfal, prodotti intenzjonati biex jiffaċilitaw l-irqad, il-mistrieħ, l-iġjene u t-
tmigħ tat-tfal.  

− L-istudju dwar il-kombustjoni, alimentat bl-alkoħol, ġo fuklar mingħajr tromba taċ-ċumnija, 
immira li jiddetermina l-effetti tal-emissjonijiet fuq il-kwalità tal-arja fuq ġewwa permezz ta' 
esperimenti fil-laboratorji.  

− Żewġ settijiet ta' azzjonijiet ġew miftiehma matul l-2013 fir-rigward tal-kooperazzjoni għall-
protezzjoni tal-konsumatur (CPC). L-ewwel wieħed jiffoka fuq l-infurzar ta' regoli 
Komunitarji dwar klawżoli inġusti inklużi f'kuntratti mal-konsumatur (id-Direttiva 93/13/KEE 
dwar klawżoli inġusti f’kuntratti mal-konsumatur - Direttiva dwar il-Klawżoli Inġusti (DKI)). 
L-azzjoni timmira lejn il-ħolqien ta' fehim aktar uniformi tad-DKI, u għandha l-intenzjoni li 
tippermetti skambju ta' informazzjoni msa ħħaħ bejn l-awtoritajiet kompetenti. It-tieni waħda 
għandha l-intenzjoni li tibni u tiżviluppa Netwerk tar-Riċerkaturi tal-Internet, li jippromovi l-
ħolqien ta' Labs tal-Internet permezz ta' awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri tal-UE.  

− Fl-2013 l-Aġenzija ffirmat għotjiet speċifiċi mal-Uffiċċju Ewropew tal-Għaqdiet tal-
Konsumaturi (BEUC) u ħejjiet il-ftehim ta' għotja mal-Assoċjazzjoni Ewropea għall-
Koordinazzjoni tar-Rappreżentazzjoni tal-Konsumaturi fl-Istandardizzazzjoni (ANEC). 

− Il-kofinanzjament tal-BEUC se jikkontribwixxi biex jippromwovi aktar l-interessi tal-
konsumaturi Ewropej fil-proċess tal-politika tal-UE bħala akkwirenti jew utenti tal-prodotti u 
s-servizzi.  

− L-appoġġ finanzjarju mogħti lill-ANEC jiżgura r-rappreżentazzjoni u d-difiża tal-interessi tal-
konsumatur fil-proċess tal-istandardizzazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni. 

4. Programm ta’ ħidma tal-BTSF 

− L-Aġenzija nediet 26 proċedura ta' akkwist li wasslu għall-iffirmar tad-29 kuntratt ta' servizz 
fl-2013. Is-servizz li se jiġi pprovdut ma' dawn il-kuntratti jikkunsistu fl-organizzazzjoni ta' 
korsijiet ta' taħriġ imfassla biex iħarrġu l-persunal tal-Istati Membri tal-UE u tal-awtoritajiet 
nazzjonali tal-pajjiżi kandidati u l-pajjiżi tal-ENP u tal-EFTA li huma involuti f'attivitajiet ta' 
kontroll uffiċjali. 

− L-iskop tat-taħriġ huwa li l-persuni mħarrġa jinżammu aġġornati dwar l-aspetti kollha tal-liġi 
tal-UE f'oqsma relatati mal-ikel u jiżgura li l-kontrolli jitwettqu b'mod aktar uniformi, oġġettiv 
u adegwat fl-Istati Membri kollha. Dawn il-korsijiet ta' taħriġ se jkopru l-leġiżlazzjoni 
relatata mal-ikel fuq firxa wiesgħa, mill-Benessri tal-Annimali sal-HACCP (Analiżi tar-Riskju 
u Punt Kritiku ta' Kontroll), minn bajd tas-semen u embrijuni sa valutazzjoni tar-riskju u 
minn saħħa tal-pjanti sa prodotti mediċinali veterinarji. 



4 

ADB001945MT04-14PP-CH076-14APCFIN-RAS-2013_EAHC-TR.DOC 8.7.2014 

− Bil-programm addizzjonali tal-BTSF relatat ma' pajjiż terzi u ffinanzjat permezz tal-baġits 
tad-DĠ DEVCO u tad-DĠ TRADE, se jiġi organizzat ukoll kors speċifiku ta' taħriġ f'pajjiżi 
terzi u f'dawk li qed jiżviluppaw, bi ħsieb li l-uffiċjali tal-pajjiżi terzi, li huma involuti f'kontrolli 
tal-ikel, isiru familjari mal-istandards u r-rekwiżiti tal-importazzjonijiet tal-UE. Huwa ppjanat 
li se jitħarrġu 2 100 uffiċjal minn pajjiżi terzi. 

− Fir-rigward tal-livell ta' parteċipanti mħarrġa kull sena, l-Inizjattiva tal-BTSF kisbet rata 
soda ta' madwar 6 000 parteċipant, kif ippjanat mill-bidu nett, għal persuni mill-Istati 
Membri, li qed jitħarrġu. Is-sodisfazzjon kumplessiv laħaq il-85 % mmirata filwaqt li aktar 
minn 90 % tal-parteċipanti evalwaw l-għarfien miksub bħala utli. 

1. Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Settembru 2008 - li tiddelega s-setgħat lill-Aġenzija. 
2. ĠU C 378/6, 8.12.2012, http://ec.europa.eu/eahc/documents/health/calls/2013/HP_work_plan_for_2013.pdf.  
3. http://ec.europa.eu/eahc/ 

Sors: Anness ipprovdut mill-Aġenzija. 

 



EAHC - Executive Agency for Health and Consumers  
   

EAHC - MT 

 
 

IT-TWEĠIBA TAL-AĠENZIJA 
 
 

11: L-Aġenzija ħadet nota tal-osservazzjoni tal-Qorti. Qed isiru sforzi biex ikompli jitnaqqas il-livell ta’ 
kanċellazzjoni ta’ approprjazzjonijiet impenjati riportati. Notevolment, minħabba l-jiem ta’ laqgħat u 
informazzjoni l-azzjonijiet speċifiċi jiġu implimentati biex titnaqqas il-kanċellazzjoni mill-EUR 94.953 
(2013) osservati għal inqas minn EUR 24.000 (2014). 
 
12: L-Aġenzija tieħu nota tal-osservazzjonijiet tal-Qorti u żżomm l-impenn tagħha biex iżżomm il-livell 
ta’ riporti ta’ approprjazzjonijiet impenjati  – kemm jista’ jkun - baxx. Rigward il-livell ġenerali baxx ta’ 
approprjazzjonijiet impenjati– 94% - għandu jiġu nnotat li t-Titolu I (L-Infiq tal-Persunal) jirrappreżenta 
58,77% tal-baġit totali. L-approprjazzjonijiet li ma kinux implimentati għal kollox kienu marbuta 
prinċipalment mad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja f’Novembru 2013 dwar iż-żidiet rifjutati fis-salarji 
tal-2011 u l-2012, li tikkonċerna avveniment iżolat. 
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