
RAPPORT

dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2016 flimkien 
mar-risposta tal-Aġenzija

(2017/C 417/16)

INTRODUZZJONI

1. L-Aġenzija tal-Ambjent Ewropew (l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent) (minn hawn ’il quddiem “l-Aġenzija”, magħrufa 
wkoll bħala l-“EEA”), li tinsab f’Copenhagen, ġiet stabbilita bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1210/90 (1). Hija 
responsabbli mill-istabbiliment ta’ netwerk ta’ osservazzjoni li jipprovdi lill-Kummissjoni, lill-Parlament, lill-Istati Membri 
u, b’mod aktar ġenerali, lill-pubbliku b’informazzjoni ta’ min joqgħod fuqha dwar l-istat tal-ambjent. Din l-informazzjoni 
għandha, b’mod partikolari, tippermetti lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex jieħdu azzjoni ħalli jissalvagwardjaw l- 
ambjent u jivvalutaw l-effettività ta’ tali azzjoni.

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

Tabella

Iċ-ċifri ewlenin għall-Aġenzija

2015 2016

Baġit (miljun EUR) 49,2 50,5

Total tal-persunal fil-31 ta’ Diċembru (1) 219 208

(1) Il-persunal jinkludi uffiċjali, persunal temporanju u kuntrattwali u esperti nazzjonali sekondati.

Sors: data pprovduta mill-Aġenzija; tinkludi kemm il-baġit ta’ bażi kif ukoll dak ġenerali.

INFORMAZZJONI LI TAPPOĠĠA D-DIKJARAZZJONI TA’ ASSIGURAZZJONI

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

OPINJONI

4. Aħna awditjajna:

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

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

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).
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(1) ĠU L 120, 11.5.1990, p. 1.
(2) Aktar informazzjoni dwar il-kompetenzi u l-attivitajiet tal-Aġenzija hija disponibbli fuq is-sit web tagħha: www.eea.europa.eu
(3) Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-rapport tal-flussi tal-flus, ir-rapport tal- 

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

spjegazzjoni.

http://www.eea.europa.eu


Affidabbiltà tal-kontijiet

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet

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

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

Dħul

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

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

Pagamenti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Għall-infiq, aħna neżaminaw it-tranżazzjonijiet ta’ pagament meta l-infiq ikun ġie mġarrab, irreġistrat u aċċettat. 
Il-pagamenti bil-quddiem jiġu eżaminati meta r-riċevitur tal-fondi jipprovdi ġustifikazzjoni għall-użu xieraq tagħhom u l- 
Aġenzija taċċetta l-ġustifikazzjoni billi tapprova l-pagament bil-quddiem, sew jekk fl-istess sena u sew jekk aktar tard.

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

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

KUMMENTI DWAR IL-KONTROLLI INTERNI

17. L-Aġenzija aġġornat il-Politika tagħha dwar is-Sigurtà fl-2016, iżda ħafna proċeduri interni oħra mhumiex 
aġġornati. Il-maniġment superjuri approva pjan ta’ azzjoni li jinkludi l-eżaminar u l-aġġornament tal-pjan tal-kontinwità 
tan-negozju. L-Aġenzija biħsiebha wkoll teżamina l-politika tagħha dwar il-ġestjoni ta’ dokumenti, li hija adottat fl-2009 
f’konformità mal-Politika l-ġdida dwar is-Sigurtà. B’mod simili, l-Aġenzija biħsiebha teżamina u taġġorna l-istandards ta’ 
kontroll intern tagħha, fejn meħtieġ.

18. Is-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni (IAS) wettaq awditu tal-prestazzjoni fuq il-proċessi għat-tħejjija tar- 
Rapport tal-2015 dwar il-Qagħda tal-Ambjent (SOER). Fir-rapport tal-awditjar tiegħu ta’ Lulju 2016, l-IAS ikkonkluda li l- 
proċessi tas-SOER kienu, b’mod ġenerali, adegwati għall-iskop tagħhom. Madankollu, l-Aġenzija u l-IAS qablu dwar pjan 
għat-titjib ulterjuri tagħhom.

KUMMENTI DWAR ĠESTJONI FINANZJARJA TAJBA U DWAR IL-PRESTAZZJONI

19. Fl-2014, il-Kummissjoni, f’isem aktar minn 50 Istituzzjoni u korp tal-UE (inkluża l-Aġenzija) iffirmat ftehim qafas 
(FWC) ma’ kuntrattur għall-akkwist ta’ softwer, liċenzji u l-forniment ta’ manutenzjoni u konsulenza tal-IT, relatati. Il- 
kuntrattur qafas jaġixxi bħala intermedjarju bejn l-Aġenzija u fornituri li jistgħu jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-Aġenzija. Għal 
dawn is-servizzi intermedjarji, il-kuntrattur qafas huwa intitolat li japplika żidiet ta’ minn 2 % sa 9 % fuq il-prezzijiet tal- 
fornituri. Il-FWC jistipula espliċitament li huwa ma jikkonferix dritt esklużiv lill-kuntrattur. Fl-2016, l-Aġenzija u użat dan 
il-FWC biex tixtri liċenzji tas-softwer għal total ta’ EUR 442 754. Il-biċċa l-kbira minn dawn ix-xirjiet kienu għal prodotti li 
jappartjenu għal kategorija partikolari li għandha tintuża biss fuq bażi eċċezzjonali, u li għalihom ma ġewx ikkwotati 
prezzijiet la matul il-proċess tal-offerti u lanqas fil-FWC. Din il-proċedura ma tiżgurax li jkun hemm kompetizzjoni 
suffiċjenti u lanqas l-applikazzjoni tas-soluzzjoni l-aktar ekonomika. Barra minn hekk, iż-żidiet imposti mill-kuntrattur 
qafas ma ġewx iċċekkjati b’mod adegwat. L-akbar ordni kienet tikkonċerna t-tiġdid ta’ liċenzji tas-softwer ipprovduti minn 
rivenditur Skandinavu esklużiv (EUR 112 248). F’dan il-każ, ma kienx hemm ġustifikazzjoni għall-użu tal-FWC, li rriżulta fi 
spiża għal żieda li ma kinitx neċessarja.
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(5) Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).



SEGWITU GĦALL-KUMMENTI MIS-SNIN PREĊEDENTI

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

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

Għall-Qorti tal-Awdituri

Klaus-Heiner LEHNE

President 
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ANNESS

Segwitu għall-kummenti mis-snin preċedenti

Sena Kummenti tal-Qorti
Status tal-azzjoni korrettiva

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

2012 u 2013

Verifikazzjonijiet (ex ante) fuq il-post, tal-ispejjeż ikklejmjati taħt il- 
programmi ta’ għotja fil-livell tal-benefiċjarji huma rari (1).

Għaldaqstant, il-kontrolli eżistenti jipprovdu biss aċċertament limitat 
dwar l-eliġibbiltà u l-preċiżjoni tal-ispejjeż ikklejmjati mill-benefiċ-
jarji.

Ikkompletata (2)

2014

Barra minn hekk, l-awditur intern kien involut kemm fil-verifikaz-
zjonijiet ex ante kif ukoll f’dawk ex post: dawn huma kompiti 
inkompatibbli. Għandu jiġi osservat li s-sistema ta’ kontrolli ex ante 
ilha s-suġġett ta’ diskussjoni bejn il-Qorti u l-Aġenzija mill-2012.

Ikkompletata

2014

L-Aġenzija kkuntrattat servizzi supplimentari (backup services), 
inklużi servizzi tal-email, ma’ fornitur tas-servizzi tal-cloud bl-użu 
ta’ kuntratt interistituzzjonali akkwistat mid-DIGIT. Il-kundizzjoni-
jiet tal-kuntratt ma jiddefinixxux b’mod adegwat fejn tinstab id-data 
tal-Aġenzija. Il-kuntrattur irriżerva d-dritt li jittrasferixxi d-data tal- 
Aġenzija barra miż-żona ġeografika tal-Unjoni Ewropea mingħajr 
avviż, eż. biex jindirizza kwistjonijiet ta’ latenza, jista’ jkun meħtieġ li 
data dwar ir-rotot tiġi kkupjata lil ċentri differenti tad-data f’reġjuni 
differenti. Konsegwentement, l-Aġenzija ma żguratx li l-privileġġi 
u l-immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej, li għalihom hija suġġetta, 
jiġu ggarantiti u li l-fornitur tas-servizzi jirrispetta bis-sħiħ il- 
garanziji ta’ privatezza mogħtija permezz tal-Artikolu 7 tal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE.

Ikkompletata (3)

2015

Il-proċeduri ta’ akkwist li ġew awditjati wrew li l-Aġenzija ffirmat 
kuntratti qafas ma’ kuntrattur wieħed li jintużaw għal diversi servizzi 
taħt kuntratti speċifiċi bi prezzijiet fissi. B’konsegwenza tat-talba 
għal offerta bi prezz fiss minn kuntrattur wieħed taħt dawn il- 
kuntratti, il-kompetizzjoni dwar il-prezz hija newtralizzata u d- 
dipendenza fuq il-kuntrattur tiżdied. Jenħtieġ li l-Aġenzija tikkonk-
ludi ftehimiet ma’ aktar minn fornitur wieħed permezz tal-ftuħ mill- 
ġdid tal-kompetizzjoni jew kuntratti diretti ta’ servizz, kull meta jkun 
possibbli.

Ikkompletata

(1) Fl-2012 u fl-2011 twettqet verifikazzjoni ex ante waħda biex jiġu ċċekkjati s-sistemi ta’ kontroll ta’ benefiċjarju partikolari. Fl-2010 
kienet twettqet verifikazzjoni ex ante waħda biex tiġi ċċekkjata l-eliġibbiltà tal-infiq iddikjarat minn benefiċjarju partikolari.

(2) Fl-2016, l-Aġenzija wettqet żewġ verifikazzjonijiet ex post fuq il-post ta’ benefiċjarji ta’ għotjiet mill-ETC.
(3) L-Aġenzija qed timmonitorja l-iżviluppi ġodda fuq bażi kontinwa.
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IR-RISPOSTA TAL-AĠENZIJA

KUMMENTI DWAR KONTROLLI INTERNI

18. L-Aġenzija żżomm numru sinifikanti ta’ proċeduri aġġornati b’mod regolari li huma disponibbli għall-persunal kollu 
permezz tal-intranet. Fit-tieni nofs tal-2016, it-taqsima ddedikata lill-Ġestjoni tal-Kwalità kienet riveduta, inkluż ir-reġistru 
tal-proċeduri. Matul l-2017 il-proċeduri kollha fir-reġistru se jiġu rieżaminati u aġġornati jekk ikun xieraq.

19. L-EEA tieħu nota tat-tweġiba tal-Qorti.

KUMMENTI DWAR ĠESTJONI FINANZJARJA SODA U DWAR PRESTAZZJONI

20. Il-kuntratt qafas ta’ servizz inkwistjoni huwa tabilħaqq ir-riżultat ta’ proċedura ta’ akkwist interistituzzjonali li saret 
mill-Kummissjoni Ewropea għall-iskop preċiż biex ikun realizzat gwadann ta’ effiċjenza, kif stipulat fl-Artikolu 104a (1) tar- 
regolament finanzjarju, u għaldaqstant, huwa primarjament u direttament ikkonċernat mal-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja 
soda. F’konformità mar-regoli applikabbli relatati mal-organizzazzjoni u l-ġestjoni ta’ proċedura ta’ akkwist 
interistituzzjonali, l-Aġenzija timpenja ruħha meta tieħu sehem f’din is-sejħa għall-offerti interistituzzjonali li mbagħad 
tirrinunzja li tagħmel akkwist mill-istess servizzi permezz ta’ kuntratt ieħor. L-impenn għandu l-għan li jiżgura mhux biss 
it-trasparenza lejn l-offerenti parteċipanti iżda wkoll, u qabel kollox, ir-rispett tal-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja soda, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-prinċipji tal-ekonomija u l-effiċjenza f’termini ta’ riżorsi użati. L-impenn waħdu jipprovdi 
ġustifikazzjoni adegwata għall-użu tal-kuntratt qafas. Barra minn hekk, jenħtieġ li jkun innotat li ż-żieda applikata fuq il- 
metodu ta’ distribuzzjoni tal-prodotti ġiet maqbula b’kuntratt bejn il-partijiet filwaqt li l-kuntrattur huwa responsabbli 
b’kuntratt għall-provvista tal-prodotti u s-servizzi bi prezz li r-relazzjoni tagħhom għall-prezz tas-suq prevalenti għal 
oġġetti ekwivalenti jibqa’ kostanti. L-Aġenzija se tistaqsi lill-Kummissjoni jekk abbażi tal-volum aggregat ta’ liċenzji li 
jinxtraw, dawn ikunux jistgħu jiġu promossi għall-kategorija lokali jew korporattiva tal-kuntratt qafas ta’ servizz. 
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