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INTRODUZZJONI 

1. L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (minn hawn ’il quddiem “l-Aġenzija”, magħrufa 

wkoll bħala l-“ECHA”), li tinsab f’Helsinki, ġiet stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1. Il-kompiti prinċipali tagħha huma li tiżgura livell għoli 

ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent kif ukoll il-moviment liberu ta’ sustanzi fis-

suq intern filwaqt li jiġu mtejba l-kompetittività u l-innovazzjoni. L-Aġenzija tippromovi wkoll 

l-iżvilupp ta’ metodi alternattivi għall-istima ta’ perikli relatati ma' sustanzi2

INFORMAZZJONI LI TAPPOĠĠA D-DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI 

. 

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 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: 

(a) il-kontijiet annwali tal-Aġenzija, li jinkludu r-rapporti finanzjarji3 u r-rapporti dwar l-

implimentazzjoni tal-baġit4

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

 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2014, u 

                                                      

1 ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1. 

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

3 Dawn jinkludu l-karta tal-bilanċ u r-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, it-tabella tal-flussi tal-
flus, ir-rapport tat-tibdil fl-assi netti u sommarju tal-politiki kontabilistiċi sinifikanti u noti oħra 
ta’ spjegazzjoni. 

4 Dawn jinkludu l-kont tar-riżultat baġitarju u l-anness għall-kont tar-riżultat baġitarju. 
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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’ bażi5

(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

: 

6

(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 effi ċjenti 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.  

; it-tħejjija ta’ stimi kontabilistiċi li jkunu raġonevoli fiċ-

ċirkustanzi. Id-Direttur japprova l-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. 

Ir-responsabbiltà tal-awditur 

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

u lill-Kunsill7

                                                      

5 L-Artikoli 39 u 50 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 (ĠU L 328, 
7.12.2013, p. 42). 

 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 

6 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. 

7 L-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) Nru 1271/2013. 
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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. 

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’ 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. Fit-tħejjija ta' dan ir-rapport u d-Dikjarazzjoni ta' Assigurazzjoni, il-Qorti qieset ix-xogħol tal-

awditjar li l-awditur indipendenti estern wettaq fuq il-kontijiet tal-Aġenzija kif stipulat fl-

Artikolu 208(4) tar-Regolament Finanzjarju tal-UE8

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-affidabbiltà 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 2014 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. 

                                                      

8 Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 298, 
26.10.2012, p. 1). 
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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 2014 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. Kien hemm titjib fir-rati ta’ implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 2014 meta mqabbla 

mas-sena ta' qabel. Il-livell ta’ approprjazzjonijiet impenjati riportati g ħall-2014 għat-Titoli III, 

IV u V (spejjeż operazzjonali) kien ta' EUR 8,5 miljun, jiġifieri 35 % (2013: EUR 10,6 miljun, 

jiġifieri 46 %). Dawn ir-riporti rriżultaw prinċipalment min-natura pluriennali ta’ proġetti 

għall-iżvilupp tal-IT ippjanati (EUR 4,5 miljun), spejjeż għal traduzzjonijiet ordnati fl-2014 iżda 

li ma kinux waslu u ma kinux tħallsu sa tmiem is-sena (EUR 0,5 miljun) u evalwazzjonijiet ta' 

sustanzi b'data ta' skadenza regolatorja fl-2015 (EUR 1,9 miljun). In-nefqa għal proċeduri 

assoċjati ma’ attività waħda speċifika ġdida tal-Aġenzija, l-implimentazzjoni tar-Regolament 

dwar il-prodotti bijoċidali9, fil-prinċipju kellha tkun koperta mid-drittijiet għall-applikazzjoni 

għar-reġistrazzjoni ta’ dawn il-prodotti10

SEGWITU GĦALL-KUMMENTI MIS-SENA PREĊEDENTI 

. Madankollu, id-drittijiet miġbura fl-2014 koprew 

biss 17 % ta’ din in-nefqa u l-parti li kien fadal kienet fil-fatt iffinanzjata minn 

kontribuzzjonijiet lill-baġit tal-Aġenzija mill-Unjoni (EUR 6,3 miljun) u mill-pajjiżi tal-EFTA 

(EUR 0,2 miljun). 

12. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjonijiet korrettivi li ttieħdu b’rispons għall-kummenti tal-Qorti 

mis-sena preċedenti tingħata fl-Anness I

 

. 

                                                      

9 Ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 167, 27.6.2012, 
p. 1). 

10 L-Artikolu 80 (3) (a) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. 
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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' Settembru 2015. 

 Għall-Qorti tal-Awdituri 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 President 
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Anness I 

Segwitu għall-kummenti mis-sena preċedenti 

 

Sena Kumment tal-Qorti 
Status tal-azzjoni korrettiva 

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

2013 

Bħal fis-sena preċedenti, ir-rati ta’ implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 2013 kienu sodisfaċenti 
għat-Titoli I u II. Għalkemm il-livell ta’ approprjazzjonijiet impenjati riportati għall-2014 baqgħu 
għoljin għat-Titoli III, IV u V (spejjeż operazzjonali) f'ammont ta' EUR 10,6 miljun (46 %), dan 
irriżulta prinċipalment min-natura pluriennali ta’ proġetti għall-iżvilupp tal-IT ippjanati 
(EUR 6,3 miljun), spiża għal traduzzjonijiet ordnati fl-2013 iżda li ma kinux waslu sa tmiem is-sena 
(EUR 1,3 miljun) u evalwazzjonijiet ta' sustanzi li għalihom id-data ta' skadenza regolatorja kienet 
Frar 2014 (EUR 1,7 miljun). 

M/A 

2013 

Fid-Dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni tiegħu għas-sena 2013 id-Direttur Eżekuttiv tal-ECHA 
kkonferma aċċertament raġonevoli li r-riżorsi ntużaw għall-iskop intenzjonat tagħhom u skont il-
prinċipji ta’ ġestjoni finanzjarja tajba, u li l-proċeduri ta’ kontroll fis-seħħ jagħtu l-garanziji 
meħtieġa rigward il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi. Madankollu, saret riżerva 
għal dan l-aċċertament peress li l-mandat tal-Aġenzija ma jinkludix kontrolli jew spezzjonijiet fil-
livell nazzjonali u għalhekk ma setgħet tingħata l-ebda konferma li kienu biss sustanzi u prodotti 
reġistrati jew awtorizzati, li għalihom ikunu tħallsu drittijiet lill-Aġenzija, li kienu qed jiċċirkolaw fis-
suq tal-Unjoni Ewropea. 

M/A 
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Anness II 

L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi 

(Helsinki) 

Kompetenzi u attivitajiet 

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

Ġbir ta’ informazzjoni 
− Il-bażi legali tar-regolament li fuqu hija msejsa l-ECHA – ir-Regolament 

REACH (KE) Nru 1907/2006 – hija l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-UE. 

Kompetenzi tal-
Aġenzija 
(kif definiti fir-
Regolament (KE) 
Nru 1907/2006 
tal-Parlament 
Ewropew u tal-
Kunsill (ir-
Regolament 
REACH), fir-
Regolament (KE) 
Nru 1272/2008 
tal-Parlament 
Ewropew u tal-
Kunsill (Il-
klassifikazzjoni,l-
ittikkettar u l-
imballaġġ tas-
sustanzi u t-
taħlitiet – ir-
Regolament CLP), 
fir-Regolament 
(UE) 
Nru 528/2012 
tal-Parlament 
Ewropew u tal-
Kunsill (ir-
Regolament dwar 
il-Prodotti 
Bijoċidali) u fir-
Regolament (UE) 
Nru 649/2012 
tal-Parlament 
Ewropew u tal-
Kunsill (Kunsens 
infurmat minn 
qabel) 

Objettivi 
− L-għan tar-Regolamenti REACH u CLP huwa li jiġi żgurat livell għoli ta' 

protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent, inkluża l-promozzjoni ta' 
metodi alternattivi għall-istima ta' perikli ta' sustanzi, kif ukoll il-moviment 
liberu ta' sustanzi fis-suq intern filwaqt li jissaħħu l-kompetittività u l-
innovazzjoni (l-Artikolu 1(1) tar-Regolament REACH, l-Artikolu 1 tar-
Regolament CLP). 

− L-ECHA hija stabbilita għall-finijiet tal-ġestjoni, u f'xi każijiet, għat-twettiq 
tal-aspetti tekniċi, xjentifiċi u amministrattivi tar-Regolament REACH u 
sabiex tiġi żgurata konsistenza fil-livell tal-Unjoni fir-rigward ta' dawn l-
aspetti (l-Artikolu 75 tar-Regolament REACH) u għall-ġestjoni ta’ kompiti 
relatati mal-klassifikazzjoni u l-ittikkettar tas-sustanzi kimiċi li jidderivaw 
mir-Regolament CLP. 

Kompiti 
− Li tirċievi reġistrazzjonijiet u dossiers oħra ta’ sustanzi kimiċi u twettaq 

kontroll tal-kompletezza tagħhom (it-Titolu II tar-Regolament REACH). 
− Li tipproċessa domandi fir-rigward tar-reġistrazzjonijiet u tieħu deċiżjonijiet 

fuq kwistjonijiet dwar kondiviżjoni ta’ data (it-Titolu III tar-Regolament 
REACH). 

− Li teżamina dossiers tar-reġistrazzjoni għal konformità mar-Regolament 
REACH u l-proposti ta’ ttestjar fihom, u tikkoordina l-proċess ta’ 
evalwazzjoni tas-sustanzi (it-Titolu VI tar-Regolament REACH). 

− Li tipproċessa proposti dwar sustanzi ta' tħassib serju ħafna għal-Lista ta’ 
Kandidati u tagħmel rakkomandazzjonijiet biex xi wħud minn dawn is-
sustanzi jiġu inklużi fil-Lista ta’ Awtorizzazzjoni u tittratta applikazzjonijiet 
tal-awtorizzazzjoni (it-Titolu VII tar-Regolament REACH). 

− Li tipproċessa dossiers ta’ restrizzjonijiet (it-Titolu VIII tar-Regolament 
REACH). 

− Li tistabbilixxi u żżomm database(s) pubbliċi b’informazzjoni dwar is-
sustanzi reġistrati kollha u tagħmel ċerta informazzjoni disponibbli għall-
pubbliku fuq l-Internet (l-Artikoli 77, 119 tar-Regolament REACH). 

− Li tipprovdi gwida u għodod tekniċi u xjentifiċi fejn ikun il-każ (l-Artikolu 77 
tar-Regolament REACH, l-Artikolu 50(2) tar-Regolament CLP) u taħt ir-
Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali (UE) Nru 528/2012. 
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− Li tipprovdi lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-UE bl-aqwa parir 
xjentifiku u tekniku possibbli għal kwistjonijiet dwar sustanzi kimiċi li jaqgħu 
fl-ambitu tal-mandat tagħha u li jiġu riferuti lilha skont id-dispożizzjonijiet 
tar-Regolamenti REACH u CLP (l-Artikolu 77(1) tar-Regolament REACH, l-
Artikolu 50(1) tar-Regolament CLP). 

− Li tirċievi notifiki C&L (klassifikazzjoni u ttikkettar), iżżomm inventarju 
pubbliku C&L, tittratta talbiet għal ismijiet alternattivi u tipproċessa 
proposti għall-klassifikazzjoni u għall-ittikkettar armonizzati ta' sustanzi 
(CLP). 

− Li timplimenta kompiti tekniċi u xjentifiċi f’konformità mar-Regolament 
dwar il-Prodotti Bijoċidali (UE) Nru 528/2012, li daħal fis-seħħ fl-
1 ta' Settembru 2013. 

− Li timplimenta kompiti taħt ir-Regolament PIC ("Kunsens Informat minn 
Qabel") (UE) Nru 649/2012 mli daħal fis-seħħ fl-1 ta' Marzu 2014. 

Governanza Bord ta' Tmexxija 
Rappreżentant wieħed minn kull Stat Membru maħtur mill-Kunsill u massimu 
ta' sitt rappreżentanti maħtura mill-Kummissjoni, inklużi tliet individwi mill-
partijiet interessati mingħajr drittijiet ta' votazzjoni, kif ukoll żewġ persuni 
indipendenti maħtura mill-Parlament Ewropew. (L-Artikolu 79 tar-Regolament 
REACH). 
Kompiti  
L-Artikolu 78 tar-Regolament REACH u r-regolament finanzjarju qafas għall-
aġenziji, li prinċipalment jadottaw programmi ta’ ħidma annwali u pluriennali, 
il-baġit finali, rapport ġenerali, regoli interni ta’ proċeduri u l-ħatra tad-Direttur 
Eżekuttiv u l-eżerċitar ta' awtorità dixxiplinarja fuqu. Barra minn dan, il-ħatra 
tal-Bord tal-Appell u l-membri tal-Kumitati. 
Direttur Eżekuttiv 
Kompiti  
L-Artikolu 83 tar-Regolament REACH 
Kumitati REACH  
L-Aġenzija tinkludi tliet Kumitati Xjentifiċi (tal-Istima tar-Riskji, tal-Istati Membri 
u ta’ Analiżi Soċjo-Ekonomika) 
Kompiti  
L-Artikolu 77(3)(a-c) tar-Regolament REACH 
Kumitat BPR 
L-Aġenzija għandha Kumitat dwar il-Prodotti Bijoċidali 
Kompiti  
L-Artikolu 75(1) tar-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali 
Forum għall-Iskambju ta’ Informazzjoni dwar l-Infurzar 
Kompiti 
L-Artikolu 77(4)(a-h) tar-Regolament REACH 
Segretarjat 
Kompiti 
L-Artikolu 77(2)(a-o) tar-Regolament REACH 
Bord tal-Appell 
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Kompiti 
L-Artikolu 76(1)(h) tar-Regolament REACH 
Awditu estern 
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
Awditu intern 
Is-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni (IAS). 
Awtorità ta’ kwittanza 
Il-Parlament Ewropew fuq rakkomandazzjoni mill-Kunsill (l-Artikolu 97(10) tar-
Regolament REACH) 

Riżorsi 
disponibbli għall-
Aġenzija fl-2014 
(2013) 

Baġit (inklużi l-baġits emendatorji) 
− EUR 113,2 (107,7) miljun, inkluż:  

− Dħul minn drittijiet: EUR 27,2 (86,1) miljun; EUR 25,9 (85,8) miljun fir-
rigward ta’ drittijiet u ħlasijiet taħt ir-Regolament REACH (KE) 
Nru 1907/2006 u EUR 1,3 (0,3) miljun fir-rigward ta’ drittijiet u 
ħlasijiet miġbura taħt ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 dwar il-
Prodotti Bijoċidali. 

− Kontribuzzjoni mill-Unjoni: EUR 7,8 (8,6) miljun, inkluż appoġġ għall-
implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 dwar it-tqegħid 
fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali (EUR 5,1 miljun), il-kontribuzzjoni 
ta' bbilanċjar (EUR 1,2 miljun), kontribuzzjoni mill-EFTA 
(EUR 0,2 miljun) u kontribuzzjoni taħt ir-Regolament (UE) 
Nru 649/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 
dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta’ sustanzi kimiċi perikolużi 
(EUR 1,3 miljun). 

Persunal fil-31 ta’ Diċembru 2014 
− Għadd ta’ postijiet fit-tabella tal-persunal: 495 (503) 
− Għadd ta' postijiet okkupati: 479, li minnhom 9 qed jiġu reklutati (468) 
− Persunal ieħor: 118 (95) (106 aġenti kuntrattwali, li minnhom 1 qed jiġi 

reklutat u 12-il espert nazzjonali sekondat) 
− Total tal-persunal: 587 (563), assenjati għal dan li ġej*: 

− Kompiti operazzjonali:78 % / 458 (386); 
− Kompiti amministrattivi u ta’ sostenn: 22 % / 129 (177) 

*ibbażat fuq l-eżerċizzju ta' benchmarking 

Attivitajiet u 
servizzi 
pprovduti fl-2014 
(2013) 

Il-Programm ta’ Ħidma tal-ECHA kien maqsum fis-17-il Attività li ġejjin: 
Reġistrazzjoni, Prereġistrazzjoni u Kondiviżjoni ta' data 
− Għadd ta’ dossiers tar-reġistrazzjoni pproċessati: 9 001 (14 839) 
− Għadd ta’ valutazzjonijiet ta’ talbiet ta’ kunfidenzjalità kkompletati: 636 

(860) valutazzjoni (inizjali u finali) li minnhom 67 (198) kienu deċiżjonijiet 
negattivi 

− Għadd ta' domandi ġodda riċevuti: 1 000 (1 903) 
− Għadd ta’ deċiżjonijiet maħruġa fuq kwistjonijiet dwar il-kondiviżjoni ta’ 

data: 5 (11)  
− Għadd ta’ sustanzi li l-informazzjoni dwarhom ġiet disponibbli għall-pubbliku 

(għajr informazzjoni kunfidenzjali): 12 888 (10 561)  
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Evalwazzjoni 
− Għadd ta’ kontrolli ta’ konformità kkompletati:  283 (637) 
− Għadd ta’ deċiżjonijiet finali fuq proposti ta’ ttestjar: 204 (111) 
Ġestjoni tar-Riskju 
− Għadd ta’ sustanzi identifikati għall-inklużjoni fil-Lista tal-Kandidati: 10 (13) 
− Għadd ta’ rakkomandazzjonijiet ta’ sustanzi għall-inklużjoni fil-Lista ta’ 

Awtorizzazzjoni: 1 (1) 
− Għadd ta’ dossiers tar-restrizzjonijiet ippreżentati għal deċiżjoni mill-

Kummissjoni: 4 (2) 
− Għadd ta’ applikazzjonijet għal awtorizzazzjoni milqugħa: 19 (8) 
− Għadd ta’ notifiki dwar sustanzi fil-Lista ta' Kandidati f’oġġetti: 14 (93) 
Klassifikazzjoni u Tikkettar (C&L) 
− Għadd ta’ notifiki C&L riċevuti: 6,4 miljun għal aktar minn 133 000 sustanza 

(li minnhom aktar minn 118 000 huma inklużi fin-notifiki disseminati 
pubblikament) 

− Għadd ta’ proposti riċevuti għal klassifikazzjoni u tikkettar armonizzati: 44 
(29) 

− Għadd ta’ talbiet riċevuti għal ismijiet alternattivi għal sustanzi f’taħlitiet: 28 
(28) 

Parir u assistenza 
− Għadd ta’ mistoqsijiet imwieġba mill-Helpdesk tal-ECHA: 7 628 (5 975)  
− Għadd ta’ dokumenti ta’ gwida ġodda maħruġa: 10 (1)  
− Għadd ta' aġġornamenti ta' gwida u rettifiki maħruġa: 9 (3) aġġornamenti u 

8 (4) rettifiki  
Għodod Xjentifiċi tal-IT 
− Inħarġu 2 verżjonijiet ġodda ta’ R4BP fl-2014 
− Ġie żviluppat u nħareġ editur SPC biex jappoġġa l-authoring ta’ SPC 

strutturat għal Bijoċidi 
− Sistema ġdida li tappoġġa r-Regolament PIC, ePIC, inħarġet fil-ħin biex 

timmaniġġja n-notifiki li jaslu għall-2015 
− Is-sistema attwali ta' disseminazzjoni ġiet imsaħħa biex tkopri data dwar il-

Bijoċidi u l-PIC u biex jinkisbu effiċjenzi operazzjonali 
− Inħareġ aġġornament għall-prodott Chesar 2 (verżjoni 2.3)  
− Tniedet il-pjattaforma għall-ġestjoni ta' każijiet Dynamic Case u din kienet 

diġà qegħda tappoġġa 17-il proċess REACH&CLP sa tmiem is-sena 
− Inħarġu żewġ verżjonijiet ġodda ta’ Odyssey  
− Inħarġu żewġ verżjonijiet ta’ manutenzjoni ECM-DEP 
Pariri Xjentifiċi u Tekniċi lill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE 
− F'Ottubru 2014 ġie organizzat Topical Scientific Workshop on Regulatory 

Challenges in Risk Assessment of Nanomaterials (Sessjoni ta' Ħidma 
Xjentifika u Topika dwar Sfidi Regolatorji fil-Valutazzjoni tar-Riskju ta’ 
Nanomaterjali) li kellu suċċess 

− Ġie ppubblikat it-tieni rapport ECHA taħt l-Artikolu 117(3) tar-REACH dwar l-
użu ta’ alternattivi għall-ittestjar fuq l-annimali 
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− Ġie aġġornat il-pjan ta' ħidma fuq sentejn tal-ECHA dwar in-nanomaterjali 
− Saru żewġ laqgħat tal-grupp ta’ ħidma tan-nanomaterjali 
− Kontributi lix-xogħol tal-Kummissjoni għar-reviżjoni tal-annessi tar-REACH 

dwar rekwiżiti speċifiċi għal nanomaterjali 
− L-ECHA u l-JRC ippubblikaw rapport dwar “Awareness of non-animal 

methods for the assessment of chemicals – View to promote non-animal 
testing and alternative methods” (Għarfien ta’ metodi li ma jinvolvux 
annimali għall-valutazzjoni ta’ sustanzi kimiċi – Ħsieb għall-promozzjoni ta’ 
ttestjar li ma jsirx fuq l-annimali u metodi alternattivi) 

− Kontribut għall-iżvilupp ta’ linji gwida għall-ittestjar u strateġiji tal-ittestjar 
(IATAs) tal-OECD speċjalment fl-oqsma ta’ irritazzjoni/korrużjoni tal-ġilda u 
tal-għajnejn, sensitizzazzjoni tal-ġilda, ġenotossiċità, interferenti endokrinali, 
tossiċità riproduttiva u ekotossiċità tal-art u tal-ilma. 

Kumitati u Forum 
− Għadd ta’ ftehimiet unanimi tal-MSC: 149 (155) 
− Għadd ta’ opinjonijiet tar-RAC: 88 (41) 
− Għadd ta’ opinjonijiet tas-SEAC: 34 (3) 
Bord tal-Appell 
− Għadd ta’ appelli mressqa: 18 (22) 
− Għadd ta' deċiżjonijiet dwar l-appelli: 16 (8) 
Komunikazzjoni 
− Ġew organizzati 3 Avvenimenti għall-partijiet interessati: 

o 2 Jiem il-Partijiet Interessati  
o Sessjoni ta’ Ħidma għall-Partijiet Interessati Akkreditati  

− 8 webinars organizzati b’2 060 parteċipant 
− 264 (250) traduzzjoni. 
− 1 481 986 viżitatur tal-websajt b'total ta’ 4 430 136 żjara. 
− 61 (53) pubblikazzjoni. 
− Ġew prodotti 21 stqarrija għall-istampa, ġew organizzati 49 intervista mal-

midja 
− 57 avviż tal-aħbarijiet, bullettin tal-aħbarijiet elettroniċi, fuljetti tal-

aħbarijiet  
− Ġew ippubblikati 1 136 tweet, 51 messaġġ fuq Facebook u 38 messaġġ fuq 

LinkedIn  
Kooperazzjoni 
− Kooperazzjoni xjentifika u teknika mal-OECD (eż. IUCLID) u ma' aġenziji pari 

(l-Awstralja, il-Kanada, il-Ġappun u l-Istati Uniti tal-Amerika) u appoġġ 
tekniku għax-xogħol internazzjonali tal-Kummissjoni (eż. il-GHS tan-NU) 

Ġestjoni 
− Żvilupp u titjib kontinwu tas-sistemi amministrattivi u ta’ ġestjoni 
− Inkisbet ċertifikazzjoni ISO 9001 
Finanzi, Akkwist u Kontabbiltà 
− Ġestjoni rigoruża tal-baġit u tar-riżervi tal-flus kontanti 
− Fl-2014 l-ECHA akkwistat servizzi xjentifiċi, tal-IT, tal-komunikazzjoni u 

amministrattivi taħt il-Kuntratti Qafas eżistenti tagħha; (548 kuntratt 
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speċifiku/ordni) u permezz ta’ proċeduri ta’ akkwist (188 kuntratti). B’mod 
partikolari, l-Aġenzija kkonkludiet b’suċċess sejħiet miftuħa għall-offerti 
għall-istabbiliment ta' Kuntratti Qafas ġodda għal taħriġ fil-lingwa, għaċ-
ċertifikazzjoni tal-ECHA IQMS mal-Istandard ISO 9001:2008, għal servizzi 
bankarji ta' kontijiet kurrenti u nediet proġett biex iżżid l-effiċjenza fil-
ġestjoni tagħha tal-akkwist u tal-kuntratti u proċessi finanzjarji relatati.  

− Għadd totali ta’ kumpaniji vverifikati fir-rigward tal-istatus SME: 271 (516) 
Riżorsi umani u servizzi korporattivi 
− 22 (27) proċedura tal-għażla ffinalizzati; 62 (87) membru tal-persunal 

reklutati (TA u CA) 
Teknoloġija tal-Informatika u tal-Komunikazzjoni  
− Tnedew l-ewwel moduli tal-HRMS 
− Qed tintuża sistema ta’ ġestjoni tad-dokumenti kompletament ristrutturata  
Bijoċidi  
− 2 094 applikazzjoni għal bijoċidi (applikazzjonijiet għal sustanzi attivi ġodda, 

tiġdid jew reviżjoni, awtorizzazzjonijiet ta' prodotti mill-Unjoni) ġew 
ipproċessati u mibgħuta lill-Istati Membri 

− Ġew solvuti 4 kwistjonijiet dwar il-kondiviżjoni ta’ data 
− Valutazzjoni ta’ applikazzjonijiet tal-fornituri ta’ sustanzi attivi u l-

manutenzjoni tal-lista ta’ fornituri approvati: deċiżjoni waħda 
− Valutazzjoni ta' applikazzjonijiet għal ekwivalenza teknika: 7 deċiżjonijiet 
− Valutazzjoni ta' similarità kimika tas-sustanzi attivi: każ wieħed 
PIC 
− Ġew ipproċessati 5 289 notifika  

Sors: Anness ipprovdut mill-Aġenzija. 
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11. L-ECHA tapprezza l-konklużjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri u se tkompli tibqa' attenta biex jiġi evitat 

kwalunkwe operazzjonijiet ta' riport mhux ġustifikat . 

Huwa minnu li t-tariffi li skattaw mill-applikazzjonijiet tal-2014 taħt ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali 

(BPR) koprew l-ispiża relatata tal-Aġenzija għal parti żgħira biss. Il-preżunzjoni oriġinali tal-Kummissjoni, li l-

Aġenzija se tkun fil-parti l-kbira awtofinanzjata, uriet li ma kinitx korretta, peress li t-tariffi nazzjonali u tal-UE 

jiffavorixxu l-applikazzjonijiet nazzjonali u r-rikonoxximenti reċiproċi aktar milli l-awtorizzazzjonijiet tal-Unjoni 

għal prodotti Bijoċidali. 

Sadanittant, il-Kummissjoni adattat diversi drabi l-istimi tat-tariffi tagħha 'l isfel u issa tirrikonoxxi l-ħtieġa għal 

sussidju annwali kontinwu tal-UE li jkun suffiċjenti biex jiġu koperti l-biċċa l-kbira tal-kompiti tal-ECHA mhux 

relatati mat-tariffi. Il-Kummissjoni nediet ukoll studju indipendenti li g ħandu jipprovdi l-input meħtieġ biex jiġi 

rieżaminat ir-Regolament dwar it-Tariffi, kif previst mill-BPR fl-2015. 
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