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Sommarju eżekuttiv 
I Is-suċċess ta’ ħafna mill-politiki tal-Unjoni Ewropea jiddependi fuq il-kapaċità tal-
Istati Membri li japplikaw fil-prattika d-dritt tal-UE fil-ġurisdizzjoni tagħhom. Skont l-
Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea għandha l-
obbligu li tissorvelja l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri. Dan ir-rwol ta’ 
“gwardjan tat-Trattati” huwa essenzjali biex jiġu żgurati l-prestazzjoni u l-obbligu ta’ 
rendikont kumplessivi tal-UE. L-attivitajiet ta’ sorveljanza tal-Kummissjoni jiffukaw fuq 
il-ġestjoni tar-riskju ta’ ksur potenzjali tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri, li jista’ jwassal 
għal proċedimenti formali ta’ ksur skont l-Artikolu 258 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

II Bħala l-istituzzjoni tal-awditjar tal-UE, l-awditi tagħna jivverifikaw jekk l-Istati 
Membri jkunux qed jikkonformaw mad-dritt tal-UE l-aktar f’każijiet biss fejn din il-
konformità tkun kundizzjoni biex jirċievu pagamenti mill-baġit tal-UE. Aħna nistgħu 
neżaminaw ukoll il-mod kif il-Kummissjoni twettaq l-attivitajiet ta’ sorveljanza tagħha u 
kif tagħti kont tagħhom. B’rispons għal talba mill-Parlament Ewropew, aħna 
ddeċidejna li nwettqu analiżi panoramika li tkopri: 

o il-karatteristiċi prinċipali tax-xenarju legali tal-UE li jrendu diffikultuża s-
sorveljanza tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri; 

o l-objettivi, il-prijoritajiet u r-riżorsi tal-Kummissjoni relatati mal-attivitajiet ta’ 
sorveljanza tagħha; 

o il-proċessi prinċipali li l-Kummissjoni tuża biex tipprevjeni, biex taqbad u biex 
tikkoreġi l-ksur potenzjali tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri; 

o l-arranġamenti tal-Kummissjoni biex tiżgura t-trasparenza fl-attivitajiet ta’ 
sorveljanza tagħha u fir-riżultati tagħhom; u 

o il-kontribut tal-awditjar pubbliku, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell tal-UE, 
biex jiżgura l-applikazzjoni u s-sorveljanza tad-dritt tal-UE fl-Istati Membri. 

III Analiżi panoramika mhijiex awditu. Hija tippreżenta deskrizzjonijiet u analiżijiet 
ibbażati fuq informazzjoni li tkun ġiet ippubblikata u fuq informazzjoni li l-parteċipanti 
fl-analiżi tagħna jkunu qablu li ssir ppubblika. Is-sorsi prinċipali tagħna ta’ informazzjoni 
kienu stħarriġiet tad-direttorati ġenerali (DĠ) tal-Kummissjoni u tar-rappreżentanti tal-
Istati Membri, l-analiżi tad-data pprovduta mill-Kummissjoni, intervisti mal-partijiet 
istituzzjonali kkonċernati, u analiżijiet tar-rapporti tal-awditjar.  
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IV Aħna sibna li l-Kummissjoni tiffaċċja xenarju legali kumpless kemm fil-livell tal-UE 
kif ukoll f’dak tal-Istati Membri. Hemm għadd ta’ fatturi li jinfluwenzaw ir-riskju li 
jseħħu każijiet ta’ ksur u li jagħmlu s-sorveljanza tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE 
attività diffikultuża. Dawn jinkludu: 

o id-daqs tal-korpus ta’ liġijiet li jrid jiġi mmonitorajt u l-kumplessità ta’ bosta 
strumenti legali; 

o l-ispeċifiċitajiet tal-oqsma ta’ politika, inkluż id-disponibbiltà tal-fondi tal-UE u l-
alternattivi għall-proċedura ta’ ksur; u 

o ċerti karatteristiċi tal-arranġamenti leġiżlattivi u ta’ sorveljanza li jintużaw mill-
Istati Membri, inkluż it-tul tal-proċedura leġiżlattiva, il-preferenzi fir-rigward tat-
traspożizzjoni u l-kapaċità amministrattiva. 

V Fl-analiżi panoramika tagħna, aħna niġbdu l-attenzjoni għall-mod kif il-Kummissjoni 
tirrikonoxxi dawn l-isfidi u kif irreaġiet sa issa permezz ta’: 

o l-istabbiliment ta’ prijoritajiet għall-infurzar u ta’ parametri referenzjarji għat-
trattament tal-ilmenti taċ-ċittadini u ta’ każijiet ta’ ksur suspettat; 

o l-organizzar tas-sorveljanza tagħha skont il-qasam ta’ politika u l-inkorporazzjoni 
ta’ din is-sorveljanza fi ħdan l-aġenda usa’ għal Regolamentazzjoni Aħjar; 

o il-verifikazzjoni sistematika tat-traspożizzjoni, l-indirizzar tal-ilmenti taċ-ċittadini u 
t-twettiq ta’ investigazzjonijiet biex tidentifika każijiet suspettati ta’ nuqqas ta' 
konformità; 

o ir-rinfurzar tal-kooperazzjoni u tal-iskambju ta’ informazzjoni mal-Istati Membri 
bl-użu ta’ sett ta’ għodod għall-promozzjoni tal-konformità; 

o komunikazzjoni diretta mal-partijiet ikkonċernati u rappurtar pubbliku dwar l-
attivitajiet ta’ sorveljanza tagħha bl-użu ta’ firxa wiesgħa ta’ mezzi, inkluż rapport 
annwali ddedikat. 

VI Aħna nipprovdu wkoll eżempji tax-xogħol li l-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar 
(SAIs) tal-Istati Membri u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) wettqu fir-rigward tal-
konformità u s-sorveljanza fil-livell nazzjonali u f’dak tal-UE.  
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VII B’konklużjoni, aħna nifformulaw xi riflessjonijiet dwar kif il-Kummissjoni tista’ 
tindirizza l-isfidi li jifdal fil-qafas tar-responsabbiltajiet tagħha relatati mas-sorveljanza. 
B’mod partikolari, aħna nistiednu lill-Kummissjoni biex tikkunsidra li ssaħħaħ aktar il-
funzjoni ta’ sorveljanza tagħha billi: 

o tapplika l-approċċ għal Regolamentazzjoni Aħjar fil-politika tagħha dwar il-
kontroll tal-applikazzjoni tal-liġi u twettaq eżerċizzju ta’ rendikont tal-ekonomija, 
l-effiċjenza u l-effettività tal-attivitajiet ta’ sorveljanza tagħha; 

o tiżviluppa approċċ aktar ikkoordinat fis-servizzi kollha tagħha f’dak li jirrigwarda l-
użu tal-baġit tal-UE biex tgħin tiżgura li l-Istati Membri japplikaw id-dritt tal-UE; 

o tħeġġeġ lis-servizzi tagħha fl-oqsma differenti ta’ politika biex jikkondividu l-
għarfien u l-kompetenzi tal-Istati Membri, inklużi r-riżorsi, fejn dan ikun xieraq; 

o tippromwovi l-konformità b’mod li jkun aktar immirat għall-ħtiġijiet tal-Istati 
Membri individwali u aktar konsistenti fost l-oqsma diversi ta’ politika; 

o tiżviluppa sistema stabbilita ta’ prijoritajiet ta’ infurzar u ta’ parametri 
referenzjarji għat-trattament ta’ każijiet f’qafas kumplessiv għall-ġestjoni tal-
attivitajiet ta’ sorveljanza; 

o tipprovdi aktar informazzjoni u analiżijiet aggregati għall-partijiet ikkonċernati 
fir-rapport annwali tagħha dwar it-trattament ta’ każijiet, inkluż dwar id-durata 
tagħhom u r-raġunijiet għalfejn ikunu ngħalqu. 

VIII Fl-aħħar nett, din l-analiżi panoramika tissottolinja l-ambitu tal-QEA għat-
twettiq ta’ xogħol relatat mas-sorveljanza, li ssir mill-Kummissjoni, tal-applikazzjoni 
tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri, pereżempju fir-rigward ta’: 

o il-kontribut tal-baġit tal-UE biex jiġi żgurat li l-Istati Membri japplikaw id-dritt tal-
UE fil-prattika; 

o l-arranġamenti ta’ sorveljanza li l-Kummissjoni tapplika f’oqsma speċifiċi ta’ 
politika;  

o l-aspetti tal-ġestjoni ta’ lmenti u każijiet ta’ ksur min-naħa tal-Kummissjoni;  

o il-kwalità tar-rappurtar dwar ir-riżultati tal-attivitajiet ta’ sorveljanza li jsir mill-
Kummissjoni. 
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Introduzzjoni 

L-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fil-prattika 

01 L-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fil-prattika hija essenzjali biex jinkisbu riżultati 
għaċ-ċittadini u biex jiġu protetti d-drittijiet u l-libertajiet tagħhom. L-Istati Membri 
jridu jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont id-dritt tal-UE, inkluż billi jinkorporaw l-atti 
legali rilevanti tal-UE fid-dritt nazzjonali (“implimentazzjoni”) kif ukoll billi 
japplikawhom fil-ġurisdizzjoni tagħhom (“applikazzjoni”)1. L-istrumenti legali tal-UE 
huma mezz ewlieni li permezz tiegħu l-UE tikseb l-objettivi tagħha u l-istat tad-dritt 
huwa valur ewlieni tagħha2 li l-Istati Membri u l-Istituzzjonijiet kollha tal-UE jridu 
jirrispettaw. 

02 Il-liġijiet tal-UE japplikaw direttament jew indirettament skont it-tip ta’ liġi3. It-
Trattati, ir-regolamenti, u d-deċiżjonijiet isiru awtomatikament vinkolanti fl-UE kollha 
fid-data li jidħlu fis-seħħ, filwaqt li l-Istati Membri jridu jinkorporaw id-direttivi tal-UE 
fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom sa data fissa, qabel ma jiġu applikati. Fil-fatt, l-Istati 
Membri għandhom diskrezzjoni konsiderevoli dwar kif jimplimentaw u japplikaw id-
dritt tal-UE. Il-Kummissjoni Ewropea (il-Kummissjoni) hija responsabbli għas-
sorveljanza tal-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri 
(“konformità”), skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE). 

03 L-għan tal-Kummissjoni huwa li tipprevjeni, li taqbad u li tikkoreġi n-nuqqas ta' 
konformità tal-Istati Membri mad-dritt tal-UE. Hija tagħmel dan billi timmonitorja l-
applikazzjoni tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri u billi tieħu azzjoni biex tippromwovi u 
tinforza l-konformità (“attivitajiet ta’ sorveljanza”). L-attivitajiet ta’ sorveljanza 
mwettqa mill-Kummissjoni jiffukaw speċifikament fuq l-identifikazzjoni u t-teħid ta’ 
azzjoni fuq każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità li jistgħu jwasslu għall-infurzar permezz 
tal-proċedura ta’ ksur skont l-Artikoli 258 u 260 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (TFUE) (“ksur potenzjali”). Il-Kaxxa 1 tidentifika l-erba’ tipi prinċipali 
ta’ ksur potenzjali. 

                                                      
1 L-Artikolu 4(3) tat-TUE. 

2 L-Artikolu 2 tat-TUE. 

3 Il-Kummissjoni tipprovdi perspettiva ġenerali tal-leġiżlazzjoni tal-UE fuq is-sit web: 
https://europa.eu/european-union/law_mt 
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Kaxxa 1 

Tipi ta’ każijiet ta’ ksur potenzjali 

Il-Kummissjoni tidentifika erba’ tipi prinċipali ta’ każijiet ta’ ksur potenzjali: 

(1) In-nuqqas min-naħa ta’ Stat Membru li jinnotifika lill-Kummissjoni sad-data ta' 
skadenza dwar il-miżuri li jkun ħa biex jittrasponi direttiva fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali; 

(2) In-nuqqas ta' konformità tal-leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru mar-rekwiżiti ta’ 
direttiva tal-UE; 

(3) Il-ksur tat-Trattati, tar-regolamenti u tad-deċiżjonijiet – fejn il-leġiżlazzjoni ta’ 
Stat Membru ma tkunx konformi mar-rekwiżiti tat-Trattati, tar-regolamenti u 
tad-deċiżjonijiet; 

(4) L-applikazzjoni skorretta jew in-nuqqas ta’ applikazzjoni tad-dritt tal-UE minn 
Stat Membru. 

04 Mhux it-tipi kollha ta’ nuqqas ta’ konformità min-naħa ta’ Stat Membru mad-dritt 
tal-UE jirriżultaw fi proċeduri ta’ ksur. F’xi wħud mill-oqsma ta' politika, l-istrumenti 
legali tal-UE jipprovdu forom oħra ta’ sanzjoni finanzjarja jew mhux finanzjarja. Il-
Kummissjoni ma tittrattax dawn il-każijiet bħala li jaqgħu fl-ambitu tal-attivitajiet ta’ 
sorveljanza tagħha skont l-Artikolu 17(1) tat-TUE. 

Ħarsa ġenerali lejn l-attivitajiet ta’ sorveljanza tal-Kummissjoni 

05 Il-Kummissjoni tuża għadd ta’ mezzi (“għodod”) biex timmonitorja u tinforza l-
konformità (jiġifieri biex taqbad u tikkoreġi każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità). Għal 
direttivi ġodda, il-Kummissjoni timmonitorja l-konformità billi tivverifika jekk l-Istati 
Membri jkunux innotifikaw il-miżuri nazzjonali ta’ implimentazzjoni tagħhom sad-data 
ta' skadenza (“notifika”); jekk ikunux ittrasponew b’mod komplet id-dispożizzjonijiet 
tad-direttiva fil-liġi nazzjonali (“traspożizzjoni”); u jekk ikunux irriflettew b’mod preċiż 
id-dispożizzjonijiet kollha tad-direttiva (“konformità”). 

06 Fir-rigward tal-identifikazzjoni ta’ tipi oħra ta’ ksur potenzjali, il-Kummissjoni 
tittratta l-ilmenti li jsiru minn individwi jew minn organizzazzjonijiet u twettaq 
investigazzjonijiet fuq l-inizjattiva proprja tagħha f’każijiet ta’ ksur potenzjali. Il-
Kummissjoni tittratta l-ilmenti bl-użu ta’ sistema ddedikata tal-IT (CHAPs) u tista’ 
tinvestiga ksur potenzjali bl-użu ta’ għodda ta’ komunikazzjoni u ta’ database 
online(“EU pilot”). EU pilot huwa għodda li tippermetti li l-informazzjoni dwar ksur 
potenzjali tinġabar u tiġi skambjata mal-Istati Membri. F’xi każijiet, din l-informazzjoni 
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tista’ tintuża biex tinkiseb il-konformità. Il-Figura 1 turi l-għadd ta’ lmenti u ta’ każijiet 
ta’ ksur potenzjali li l-Kummissjoni ttrattat fil-perjodu 2010-20164. 

Figura 1 – Każijiet ta’ ksur potenzjali ttrattati mill-Kummissjoni 

 
Sors: Il-QEA, ibbażat fuq data tal-Kummissjoni 

07 Skont l-Artikolu 258 tat-TFUE, il-Kummissjoni għandha s-setgħa diskrezzjonali li 
tniedi proċedimenti ta’ ksur kontra l-Istati Membri li hija tqis li jkunu kisru d-dritt tal-
UE. Il-proċedura tagħti lill-Kummissjoni s-setgħa li tirreferi Stat Membru quddiem il-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE) u li titlobha timponi sanzjoni finanzjarja 
skont l-Artikolu 260 tat-TFUE. Fil-Kaxxa 2 jingħataw l-istadji prinċipali tal-proċedura 
formali ta’ ksur. 

                                                      
4 Fiż-żmien meta twettqet din l-analiżi, il-Kummissjoni kienet għadha ma ppubblikatx id-data għall-

2017. 
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Kaxxa 2 

Proċedura formali ta’ ksur 

L-istadji prinċipali li l-Kummissjoni ssegwi f’dan il-proċess huma: 

(1) Il-Kummissjoni tibgħat ittra ta' intimazzjoni, skont l-Artikolu 258 tat-TFUE, lill-
Istat Membru fejn titolbu jipprovdi spjegazzjoni f’limitu ta’ żmien stabbilit.  

(2) Jekk l-Istat Membru ma jirrispondix b’mod sodisfaċenti, il-Kummissjoni toħroġ 
opinjoni motivata fejn titlob lill-Istat Membru biex jikkonforma f’limitu ta’ 
żmien stabbilit.  

(3) Jekk l-Istat Membru ma jikkonformax mal-opinjoni motivata, il-Kummissjoni 
tista’ tiddeċiedi li tagħmel rinviju quddiem il-QĠUE skont l-Artikolu 258 tat-
TFUE. Għal każijiet fejn in-notifika ma ssirx, il-Kummissjoni tista’ tipproponi 
penali finanzjarji, f’dan l-istadju, skont l-Artikolu 260(3) tat-TFUE.  

(4) Jekk il-QĠUE ssib li l-Istat Membru ma jkunx issodisfa l-obbligi tiegħu skont id-
dritt tal-UE, hija tordna lill-Istat Membru biex jieħu l-azzjoni meħtieġa sabiex 
jikkonforma u l-Kummissjoni tivverifika l-konformità tal-Istat Membru mad-
deċiżjoni tal-QĠUE. 

(5) Jekk l-Istat Membru ma jiħux il-passi meħtieġa biex jikkonforma, il-Kummissjoni 
tista’ tkompli bil-proċedura ta’ ksur skont l-Artikolu 260(2) tat-TFUE billi 
tibgħat ittra ta’ notifika lill-Istat Membru u tirreferi l-każ lura quddiem il-QĠUE. 
F’dan il-każ, il-Kummissjoni tista’ tipproponi, u l-QĠUE tista’ timponi sanzjonijiet 
finanzjarji fil-forma ta’ somma f’daqqa u/jew penali li jitħallsu ta’ kuljum jew 
matul perjodu speċifikat ieħor. 

 

08 Minbarra l-monitoraġġ u l-infurzar, il-Kummissjoni żviluppat ukoll għadd ta’ 
għodod oħra biex tgħin lill-Istati Membri japplikaw id-dritt tal-UE b’mod korrett u 
f’waqtu (“għodod li jippromwovu l-konformità”) sabiex tevita (“tipprevjeni”) jew 
tirriżolvi każijiet ta’ ksur qabel ma tagħmel rinviju quddiem il-QĠUE (“tikkoreġi”). 

Ħtieġa għal trasparenza, obbligu ta’ rendikont u awditjar 

09 Biex jiġu ssalvagwardjati l-leġittimità u l-fiduċja, jeħtieġ li ċ-ċittadini u l-partijiet 
ikkonċernati l-oħra jiżguraw li l-Istati Membri japplikaw il-liġijiet tal-UE fil-prattika. Dan 
jimplika li, fl-applikazzjoni tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri u fl-attivitajiet ta’ 
sorveljanza tal-Kummissjoni, jiġu żgurati t-trasparenza, l-obbligu ta’ rendikont u l-
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awditjar pubbliku. Kif osservajna5, il-politiki tal-UE li jserrħu fuq strumenti mhux 
baġitarji jippreżentaw sfida speċifika f’dak li jirrigwarda l-obbligu ta’ rendikont. Bħala l-
istituzzjoni tal-awditjar tal-UE, inġenerali, l-awditi tagħna jeżaminaw jekk l-Istati 
Membri jikkonformawx mad-dritt tal-UE fejn din il-konformità tkun kundizzjoni biex 
huma jirċievu pagamenti mill-baġit tal-UE jew tkun essenzjali biex jinkisbu riżultati. 
Aħna nistgħu neżaminaw ukoll kif il-Kummissjoni twettaq l-attivitajiet ta’ sorveljanza 
tagħha u kif tagħti kont tagħhom. 

  

                                                      
5 Analiżi Panoramika tal-QEA - Lakuni, duplikazzjonijiet u sfidi: analiżi panoramika tal-arranġamenti tal-

UE fir-rigward tal-obbligu ta’ rendikont u tal-awditjar pubbliku (2014), il-paragrafu IV, il-punt (vi). 
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Ambitu u approċċ tal-analiżi 
10 Is-sorveljanza li ssir mill-Kummissjoni, tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE mill-Istati 
Membri, hija suġġett kumpless li jkopri bosta oqsma ta' politika tal-UE. B’rispons għal 
talba mill-Parlament Ewropew (PE), il-QEA ddeċidiet li twettaq analiżi panoramika. L-
għan ta’ din l-analiżi huwa li tiddeskrivi u tanalizza l-arranġamenti tal-UE għas-
sorveljanza tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri.  

11 L-istudju tagħna ffoka fuq l-attivitajiet ta’ sorveljanza tal-Kummissjoni, fir-rwol 
tagħha ta’ “gwardjan tat-Trattati” skont l-Artikolu 17(1) tat-TUE, f’dak li jirrigwarda l-
proċedura ta’ ksur. Aħna koprejna l-oqsma ta’ politika tal-UE fejn l-Istati Membri jridu 
japplikaw id-dritt tal-UE fil-ġurisdizzjoni tagħhom u l-attivitajiet ta’ sorveljanza tad-
direttorati ġenerali (DĠ) tal-Kummissjoni li huma responsabbli għal dawk l-oqsma (ara 
l-Anness I). Ma koprejniex l-attivitajiet ta’ sorveljanza tal-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE.  

12 Analiżi panoramika mhijiex awditu. Hija tippreżenta deskrizzjonijiet u analiżijiet 
ibbażati fuq informazzjoni disponibbli għall-pubbliku. Din l-analiżi panoramika tinkludi 
wkoll informazzjoni li l-parteċipanti fl-istudju jkunu qablu li jagħmlu disponibbli għall-
pubbliku għall-iskop tal-analiżi. L-analiżi tagħna kienet tinvolvi analiżi tad-data 
pprovduta mill-Kummissjoni dwar l-attivitajiet ta’ sorveljanza tagħha, stħarriġ tad-
direttorati ġenerali, stħarriġ tal-Istati Membri, intervisti mal-partijiet istituzzjonali 
kkonċernati ewlenin, u eżaminar tar-rapporti rilevanti tal-awditjar maħruġa mill-QEA u 
mis-SAIs tal-Istati Membri (ara l-Anness II).  

13 Ir-riżultati tal-analiżi panoramika tagħna huma ppreżentati fit-taqsimiet li 
jittrattaw: 

o il-karatteristiċi prinċipali tax-xenarju kumpless tal-UE f’dak li jirrigwarda l-
konformità, li jrendu diffikultuża s-sorveljanza tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE 
mill-Istati Membri; 

o l-istrateġija tal-Kummissjoni għall-użu tas-setgħat, l-għodod u r-riżorsi li għandha 
għad-dispożizzjoni tagħha biex tiżgura li l-Istati Membri japplikaw id-dritt tal-UE; 

o il-mod kif il-Kummissjoni timmaniġġja l-attivitajiet ta’ sorveljanza tagħha u tiżgura 
t-trasparenza; u 

o il-kontribut li l-awditjar pubbliku jista’ jagħti kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-
livell tal-UE, biex jiżgura li d-dritt tal-UE jiġi applikat u ssorveljat b’mod effiċjenti u 
effettiv. 



13 

 

14 B’konklużjoni, aħna niġbdu l-attenzjoni għal xi wħud mill-isfidi u l-opportunitajiet 
għall-iżvilupp ulterjuri tas-sorveljanza u l-awditjar tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE. 

Sorveljanza tal-applikazzjoni tad-dritt 
tal-UE 

Ix-xenarju tal-konformità li jrid jiġi mmonitorjat huwa kumpless 

Il-liġijiet tal-UE li jridu jiġu mmonitorjati huma bosta u diversi 

15 Il-Kummissjoni trid timmonitorja l-applikazzjoni ta’ għadd kbir ħafna ta’ atti legali 
ta’ tipi differenti b’dispożizzjonijiet li japplikaw għall-Istati Membri. Minbarra dan, il-
korpus tad-dritt tal-UE (“l-acquis”) jinbidel matul iż-żmien, peress li l-politiki u l-
kompetenzi tal-UE jiżviluppaw u l-UE tadotta u tirrevedi l-liġijiet li l-Istati Membri jridu 
japplikaw. Potenzjalment, kull ksur tad-dispożizzjonijiet tad-dritt tal-UE li jirrigwarda l-
Istati Membri jista’ jwassal għal proċedura ta’ ksur. Il-possibbiltà li jkun hemm ksur - u 
l-attivitajiet ta’ monitoraġġ imwettqa mill-Kummissjoni - jiddependu fuq it-tip ta’ liġi 
inkwistjoni (ara l-Kaxxa 2). Pereżempju, id-direttivi jiskattaw attivitajiet speċifiċi ta’ 
monitoraġġ relatati man-notifika u t-traspożizzjoni tagħhom fil-liġijiet nazzjonali. 

16 Il-Kummissjoni ma tippubblikax stima tal-għadd kumplessiv ta’ strumenti legali li 
hija timmonitorja. Id-direttivi kollha joħolqu obbligi fuq l-Istati Membri. Madankollu, 
għal ħafna strumenti legali oħra, huma ċerti dispożizzjonijiet biss li japplikaw għall-
Istati Membri. B'riżultat ta' dan, fil-prinċipju huwa diffiċli li jiġi stmat l-għadd ta’ liġijiet 
tal-UE li jistgħu jwasslu għal każijiet ta’ ksur fuq il-bażi tar-reġistru pubbliku tad-dritt 
tal-UE6.  

17 Fl-istħarriġ tagħna, aħna tlabna lid-direttorati ġenerali responsabbli għall-oqsma 
rilevanti ta' politika biex jirrappurtaw l-għadd ta’ liġijiet tal-UE li jimmonitorjaw. 
Kollettivament, huma rrappurtaw li jimmonitorjaw madwar 5 600 liġi li madwar kwart 
minnhom huma direttivi, terz regolamenti u l-bqija atti legali oħra (ara l-Figura 2). 
Filwaqt li ċ-ċifri għad-direttivi u r-regolamenti huma relattivament kumparabbli bejn 
qasam ta' politika u ieħor, huwa fundamentalment aktar diffiċli li ċ-ċifri għal atti legali 
oħra jiġu prodotti fuq bażi konsistenti. 

                                                      
6 Id-database pubblika Eur-Lex. 
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Figura 2 – Tipi ta’ liġijiet tal-UE li jiġu mmonitorjati mid-direttorati 
ġenerali tal-Kummissjoni 

 
Sors: Stħarriġ imwettaq mill-QEA tad-direttorati ġenerali tal-Kummissjoni 

18 Hemm għadd ta’ karatteristiċi relatati mal-liġijiet tal-UE li jistgħu jżidu r-riskju ta’ 
nuqqas ta' konformità. Fl-istħarriġiet tagħna, il-karatteristiċi li d-direttorati ġenerali u l-
Istati Membri semmew l-aktar biex jispjegaw il-problemi fl-implimentazzjoni jew fl-
applikazzjoni tad-dritt tal-UE kienu: 

o il-kumplessità u n-natura teknika tas-suġġett u 

o in-nuqqas ta’ ċarezza tal-leġiżlazzjoni tal-UE. 

19 L-Istati Membri rrappurtaw ukoll b’mod divers għadd ta’ fatturi oħra li 
jikkontribwixxu għad-diffikultajiet li jsibu biex japplikaw id-dritt tal-UE b’mod korrett u 
fil-ħin, b’mod partikolari: 

o kull nuqqas ta’ allinjament sinifikanti tar-rekwiżiti l-ġodda tal-UE mal-leġiżlazzjoni 
eżistenti, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f’dak reġjonali; 

o differenzi fl-interpretazzjoni tagħhom tad-dispożizzjonijiet tad-dritt tal-UE meta 
mqabbel mal-interpretazzjoni tal-Kummissjoni; u 

o l-għadd ta’ possibbiltajiet disponibbli fil-livell tagħhom għall-applikazzjoni tad-
direttiva. 

20 Għalhekk, kull att leġiżlattiv tal-UE jippreżenta l-isfidi speċifiċi proprji tiegħu 
għall-Istati Membri, f’dak li jirrigwarda l-applikazzjoni korretta u f’waqtha tiegħu. 
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Kull qasam ta' politika għandu l-ispeċifiċitajiet proprji tiegħu 

21 L-għadd u t-tip ta’ atti leġiżlattivi mmonitorjati mid-direttorati ġenerali jvarjaw 
b’mod konsiderevoli minn qasam ta' politika għal ieħor (ara l-Figura 3). Fl-istħarriġ 
tagħna, kważi terz tal-atti legali b’dispożizzjonijiet jew obbligi għall-Istati Membri 
jaqgħu fil-qasam tas-saħħa pubblika u s-sikurezza tal-ikel (SANTE) filwaqt li aktar minn 
kwart tad-direttivi jaqgħu fil-qasam tal-ambjent. Fir-rigward tal-bilanċ bejn l-użu ta’ 
regolamenti u direttivi, id-direttorati ġenerali għal tmien oqsma ta’ politika rrappurtaw 
li fil-biċċa l-kbira huma jużaw regolamenti, seba’ direttorati ġenerali rrappurtaw li 
jużaw l-istess ammont ta’ direttivi u ta’ regolamenti, filwaqt li tliet direttorati ġenerali 
rrappurtaw li fil-biċċa l-kbira huma jużaw direttivi. L-Istati Membri rrappurtaw li 
kellhom l-akbar diffikultà biex jiżguraw l-applikazzjoni korretta u f’waqtha tad-dritt tal-
UE fl-oqsma ta’ politika ta’ Ambjent (ENV), Mobbiltà u Trasport (MOVE), Enerġija 
(ENER), Stabbiltà finanzjarja, servizzi finanzjarji, u unjoni tas-swieq kapitali (FISMA), u 
Suq intern, industrija, intraprenditorija u SMEs (GROW). Dawn huma fost l-oqsma li 
għandhom l-ogħla ammont ta’ liġijiet tal-UE li jridu jiġu mmonitorjati u l-ogħla ammont 
ta’ każijiet ta’ ksur relatati mat-traspożizzjoni. 

Figura 3 – Varjazzjoni konsiderevoli bejn id-direttorati ġenerali tal-
Kummissjoni fl-għadd u fit-tip ta’ liġijiet tal-UE li jiġu mmonitorjati 

 
Sors: Il-QEA, ibbażat fuq stħarriġ li sar lid-direttorati ġenerali tal-Kummissjoni 
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22 L-oqsma ta’ politika tal-UE jvarjaw b’mod konsiderevoli anke fil-punt sa fejn huma 
jikkombinaw l-istrumenti leġiżlattivi u baġitarji. Filwaqt li disa’ oqsma ta' politika 
jinvolvu fil-biċċa l-kbira attivitajiet leġiżlattivi7, id-disgħa l-oħra jinvolvu jew bilanċ ta’ 
strumenti leġiżlattivi u baġitarji jew prinċipalment il-ġestjoni tal-infiq tal-UE. Hemm 
ukoll varjazzjoni konsiderevoli fl-ammonti ta’ fondi li huma mmaniġġjati u li jintnefqu 
fl-oqsma differenti ta' politika kif ukoll fl-arranġamenti tal-ġestjoni finanzjarja li 
japplikaw. F’xi wħud mill-oqsma ta' politika, l-Istati Membri jistgħu japplikaw għall-
fondi tal-UE f’każ ta’ programmi jew proġetti tal-UE li jistgħu jiffaċilitaw l-applikazzjoni 
tal-liġijiet tal-UE min-naħa tagħhom. Pereżempju, l-Istati Membri jistgħu jipproponu l-
użu tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE) biex jingħata appoġġ għal 
proġetti importanti ta' infrastruttura li jkunu meħtieġa biex jintlaħqu l-istandards 
ambjentali tal-UE, jew jistgħu japplikaw għal għotjiet ta’ assistenza teknika biex 
jiffinanzjaw azzjonijiet għat-tisħiħ tas-sistemi ġudizzjarji tagħhom.  

23 Is-setgħat tal-Kummissjoni biex taqbad u tikkoreġi n-nuqqas ta' konformità tal-
Istati Membri mad-dritt tal-UE jvarjaw ukoll minn qasam ta’ politika għal ieħor, u 
f’ħafna każijiet huma marbutin mad-disponibbiltà tal-fondi tal-UE. Fl-istħarriġ tagħna, 
il-biċċa l-kbira mid-direttorati ġenerali (13/18) irrappurtaw li kellhom xi setgħat 
speċifiċi investigattivi biex jaqbdu n-nuqqas ta' konformità mad-dritt tal-UE għal mill-
inqas ċerti partijiet tal-qasam ta' politika tagħhom8. Ftit aktar minn terz tad-direttorati 
ġenerali (7/18) qiesu li r-rinfurzar jew tas-setgħat investigattivi jew tal-ispezzjoni 
tagħhom kien jgħinhom itejbu l-konformità tagħhom mad-dritt tal-UE. Il-biċċa l-kbira 
minn dawn id-direttorati ġenerali (4/7) kienu diġà jqisu li s-setgħat investigattivi 
tagħhom kienu relattivament għolja.  

24 Aktar minn terz tad-direttorati ġenerali (7/18) irrappurtaw li, minbarra l-
proċedura ta’ ksur, huma kellhom setgħat speċifiċi biex jimponu sanzjonijiet jew 
miżuri korrettivi  fuq l-Istati Membri. Is-setgħa korrettiva prinċipali li d-direttorati 
ġenerali (5/7) irrappurtaw kienet relatata ma’ oqsma li jinvolvu l-infiq tal-UE. Skont ir-
regolamenti li jirregolaw il-fondi tal-UE, id-direttorati ġenerali għandhom sistemi ta’ 
ġestjoni u kontroll li jgħinu biex jinqabdu każijiet ta’ nuqqas ta' konformità u biex jiġu 
imposti korrezzjonijiet finanzjarji (ara l-Figura 4). Pereżempju, fl-agrikoltura, id-
DĠ AGRI9 jaqbad il-każijiet ta’ nuqqas ta' konformità mad-dritt tal-UE permezz tal-
mekkaniżmu ta’ awditjar tal-konformità u juża l-proċedura ta’ approvazzjoni tal-
                                                      
7 Id-direttorati ġenerali li fil-biċċa l-kbira rrappurtaw attivitajiet leġiżlattivi: CLIMA, COMP, ENER, ENV, 

FISMA, JUST, MARE, REGIO u SANTE. 

8 L-Anness II jagħti deskrizzjoni tal-mod kif aħna nirreferu għar-riżultati tal-istħarriġiet tagħna. 

9 Fl-istħarriġ tagħna, aħna nirreferu għad-direttorati ġenerali bl-użu tal-abbrevjazzjonijiet uffiċċjali 
tagħhom, kif jidher fl-Anness I. 
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kontijiet biex jikkonvinċi lill-Istati Membri jadattaw is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 
tagħhom u jevitaw l-impożizzjoni ta’ korrezzjonijiet finanzjarji. Jeżistu arranġamenti 
simili fir-rigward ta’ għadd ta’ fondi oħra taħt ġestjoni kondiviża10. 

Figura 4 – Korrezzjonijiet finanzjarji u rkupri fl-2017 

 
Sors: Il-QEA, ibbażat fuq ir-Rapport Annwali tal-Kummissjoni dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni. 

25 Barra minn hekk, il-Kummissjoni tista’ tordna l-irkupru mingħand ir-riċevituri ta’ 
għajnuna mill-Istat li tkun ingħatat illegalment. Jekk l-Istat Membru ma jikkonformax fi 
żmien debitu, il-Kummissjoni tista’ tirreferi l-każ lill-QĠUE, mingħajr ma tniedi 
proċedura ta’ ksur skont l-Artikolu 258 tat-TFUE. Minbarra dan, fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew11, il-Kummissjoni tista’ tirrakkomanda li Stat Membru jieħu miżuri 
biex isaħħaħ is-sistemi ġudizzjarji tiegħu,u li jekk dan ma jsirx tista’ tiddeċiedi li ma 
tgħaddilux il-fondi tal-UE. 

26 Għalhekk, kull qasam ta’ politika għandu profil uniku f’termini tal-għadd u t-tipi 
ta’ strumenti leġiżlattivi fis-seħħ u tad-disponibbiltà jew le ta’ setgħat speċifiċi għall-
investigazzjoni jew is-sanzjonijiet ta’ Stati Membri li ma jikkonformawx ma’ ċerti liġijiet 
tal-UE. B’hekk, kemm il-Kummissjoni sserraħ fuq il-proċedura ta’ ksur biex tinforza d-
dritt tal-UE jvarja konsiderevolment minn qasam ta’ politika għal ieħor. 

Jeżistu differenzi sinifikanti bejn l-Istati Membri  

27 Hemm differenzi sinifikanti bejn l-arranġamenti politiċi, legali u kostituzzjonali tal-
Istati Membri, li jinfluwenzaw il-mod kif dawn japplikaw id-dritt tal-UE fil-prattika. Fl-
isħarriġiet tagħna, id-direttorati ġenerali u l-Istati Membri rrappurtaw kif fatturi relatati 

                                                      
10 Fondi oħra taħt ġestjoni kondiviża b’mekkaniżmi ta' korrezzjoni finanzjarja jinkludu l-Fond Ewropew 

għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għas-Sajd. 

11 Is-Semestru Ewropew huwa ċiklu ta’ koordinazzjoni tal-politika ekonomika u fiskali fi ħdan l-UE. 
Huwa parti mill-qafas ta’ governanza ekonomika tal-Unjoni Ewropea u jiffoka fuq il-perjodu tal-
ewwel sitt xhur ta’ kull sena, b’hekk jismu - is-“semestru”. 
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mas-sistemi legali, mal-kapaċità finanzjarja u amministrattiva u mal-arranġamenti ta’ 
sorveljanza nazzjonali tal-Istati Membri jistgħu jaffettwaw kemm il-konformità 
tagħhom mad-dritt tal-UE kif ukoll il-kapaċità tal-Kummissjoni li timmonitorjaha. 

Arranġamenti u approċċ relatati mat-tfassil tal-liġijiet 

28 L-Istati Membri rrappurtaw differenza konsiderevoli f’dak li jirrigwarda l-
proċeduri leġiżlattivi tagħhom, il-livelli ta’ gvern involuti u l-approċċ li jippreferu biex 
jiżguraw it-traspożizzjoni u l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE. Dawn id-differenzi jgħinu 
biex jiġu ddeterminati l-għadd, it-tip u t-twaqqit tal-miżuri nazzjonali ta’ 
implimentazzjoni. 

29 L-istħarriġiet li wettaqna tad-direttorati ġenerali u tal-Istati Membri jindikaw li t-
tul ta’ proċedura leġiżlattiva ta’ Stat Membru hija fattur ewlieni li jiddetermina ż-
żmien meħud għat-traspożizzjoni tad-direttivi. Ħafna Stati Membri (10/27) u direttorati 
ġenerali (8/17) qalu li kwistjonijiet relatati mal-proċess leġiżlattiv spiss joħolqu 
problemi fit-traspożizzjoni jew fl-applikazzjoni tad-dritt tal-UE. Ħafna Stati Membri 
(8/26) irrappurtaw li, mill-inqas f’xi każijiet, l-awtoritajiet reġjonali kellhom rwol fil-
proċess leġiżlattiv. Minkejja li l-biċċa l-kbira mill-Istati Membri (23/27) irrappurtaw li 
għandhom mekkaniżmu għall-prijoritizzazzjoni tat-traspożizzjoni tad-direttivi jew biex 
il-proċess legali jiġi aċċellerat, jekk meħtieġ, xorta jseħħ dewmien fl-adozzjoni tal-
miżuri nazzjonali ta’ implimentazzjoni.  

30 Ir-riskju ta’ traspożizzjoni tardiva jiddependi, sa ċertu punt, fuq il-kumplessità tad-
direttiva u fuq id-data ta' skadenza għall-implimentazzjoni. Dawn id-dati ta' skadenza 
jiġu maqbula bħala parti minn proċess leġiżlattiv tal-UE li jinvolvi l-istituzzjonijiet u l-
Istati Membri tal-UE. Fl-istħarriġ tagħna, il-biċċa l-kbira mill-Istati Membri qiesu li d-
dati ta' skadenza għat-traspożizzjoni kienu twal biżżejjed għad-direttivi li kienu 
delimitati sew, b’għadd moderat ta’ obbligi legali f’oqsma li mhumiex regolati żżejjed 
fil-livell nazzjonali. Madankollu, il-biċċa l-kbira mill-Istati Membri qiesu wkoll li d-dati 
ta' skadenza għat-traspożizzjoni rarament kienu twal biżżejjed għal direttivi b’għadd 
kbir ta’ obbligi legali u ambitu wiesa’, jew b’effett fuq bosta liġijiet nazzjonali. Ir-risposti 
tal-Istati Membri jindikaw li d-dewmien fit-traspożizzjoni tad-direttivi huwa 
parzjalment attribwibbli għal kemm jeħtieġ issir koordinazzjoni jew konsultazzjoni fl-
Istat Membru għal din it-traspożizzjoni. 

31 Minbarra dan, l-Istati Membri ma għandhomx l-istess preferenzi f’dak li 
jirrigwarda t-traspożizzjoni. L-implimentazzjoni ta’ direttivi tista’ tinvolvi li l-Istati 
Membri jagħżlu bejn li jemendaw leġiżlazzjoni nazzjonali eżistenti u/jew li jadottaw 
leġiżlazzjoni nazzjonali ġdida. Filwaqt li ftit mill-Istati Membri esprimew preferenza li 



19 

 

jemendaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali eżistenti, meta dan ikun possibbli, il-biċċa l-kbira 
minnhom irrappurtaw li jippreferu li jiksbu bilanċ bejn iż-żewġ approċċi. L-Istati 
Membri rrappurtaw b’mod divers li l-għażla kienet tiddependi fuq fatturi bħan-natura 
tad-direttiva inkwistjoni, it-tip ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali fis-seħħ, u jekk it-
traspożizzjoni tad-direttiva qed issir bħala parti minn riformi nazzjonali usa’ fil-qasam 
ta’ politika kkonċernat.  

32 Hemm differenza wkoll fit-tipi ta’ strumenti leġiżlattivi li l-Istati Membri jużaw 
biex jittrasponu d-direttivi tal-UE għall-ordni legali tagħhom. L-istimi tal-Istati Membri 
għall-perjodu 2014-2016 dwar il-proporzjon ta’ leġiżlazzjoni ta’ livell għoli (eż. Atti tal-
Parlament) imqabbel ma’ dak ta’ leġiżlazzjoni ta’ livell aktar baxx (jiġifieri leġiżlazzjoni 
ddelegata / subordinata) kienu jvarjaw konsiderevolment. Filwaqt li l-biċċa l-kbira mill-
Istati Membri rrappurtaw proporzjon ogħla ta’ leġiżlazzjoni ta’ livell aktar baxx, aktar 
minn kwart irrappurtaw proporzjon ogħla ta’ leġiżlazzjoni primarja. L-istimi għal-
leġiżlazzjoni ta’ livell ogħla kienu jvarjaw bejn 5 % u 80 % filwaqt li għal-leġiżlazzjoni ta’ 
livell aktar baxx dawn kienu bejn 20 % u 90 %. 

33 Hemm ukoll varjazzjoni konsiderevoli bejn l-Istati Membri fl-għadd u fl-ambitu tal-
miżuri nazzjonali ta’ implimentazzjoni għal kwalunkwe direttiva partikolari tal-UE. Fl-
analiżi li wettaqna tad-data, aħna osservajna li kien hemm korrelazzjoni bejn l-għadd 
ta’ miżuri nazzjonali ta’ implimentazzjoni u l-għadd ta’ każijiet ta’ ksur li tnedew fil-
perjodu 2014-2016 għal direttiva partikolari (ara l-Figura 5). Fl-istħarriġ tagħna, ħafna 
Stati Membri semmew li l-għadd ta’ miżuri nazzjonali ta’ implimentazzjoni meħtieġa 
kienu fattur ewlieni li jiddetermina ż-żmien meħud għat-traspożizzjoni tad-direttivi.  
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Figura 5 – L-għadd ta’ miżuri nazzjonali ta’ implimentazzjoni jista’ jżid ir-
riskju ta’ ksur 

 
Sors: Il-QEA, ibbażat fuq data tal-Kummissjoni 

34 Filwaqt li ħafna Stati Membri (10/26) irrappurtaw li għandhom politika jew 
rekwiżit legali biex jevitaw “regolamentazzjoni żejda” tad-direttivi tal-UE12, il-biċċa l-
kbira mill-Istati Membri rrikonoxxew il-fatt li xi kultant, fit-traspożizzjoni ta’ direttivi, 
huma żiedu dispożizzjonijiet oħra biex jissodisfaw il-ħtiġijiet jew l-interessi nazzjonali. 
L-Istati Membri kkonċernati spjegaw li dan jista’ jsir jew biex jimminimizzaw il-bidliet 
fil-leġiżlazzjoni nazzjonali jew jekk it-traspożizzjoni ta’ direttiva tal-UE kienet tifforma 
parti minn riforma usa’ fil-qasam ta’ politika fil-livell nazzjonali. L-Istati Membri huma 
mħeġġa jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar kull miżura ta’ “regolamentazzjoni żejda”13 
permezz tal-għodda elettronika tal-Kummissjoni għan-notifika ta’ miżuri nazzjonali ta’ 
implimentazzjoni14.  

                                                      
12 “Regolamentazzjoni żejda” (gold plating) tirreferi għaż-żieda ta’ obbligi fil-miżuri nazzjonali ta’ 

implimentazzjoni li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tal-UE. 

13 Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni 
Ewropea tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. 

14 Attwalment, l-ebda Stat Membru ma juża l-possibbiltà li jikkomunika l-miżuri ta’ “regolamentazzjoni 
żejda” permezz tal-għodda elettronika ta' notifika disponibbli (MNE). 
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35 Xi wħud mill-Istati Membri u mid-direttorati ġenerali osservaw ukoll li kien hemm 
kunsiderazzjonijiet politiċi fil-livell tal-Istat Membru li, f’ċerti każijiet, ikkontribwew 
biex atti legali tal-UE ma jiġux implimentati jew ma jiġux applikati b’mod korrett jew fil-
ħin. Dawn kienu jinkludu każijiet fejn: 

o l-Istati Membri għandhom prijoritajiet ta’ politika li huma differenti minn dawk 
tal-Kummissjoni; 

o l-Istati Membri setgħu ma qablux mal-liġi jew ma’ ċerti dispożizzjonijiet li jinsabu 
fiha; 

o hemm sensittivitajiet domestiċi jew interessi nazzjonali sinifikanti involuti; jew 

o iċ-ċiklu elettorali jew l-istabbiltà politika affettwaw l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni. 

Kapaċità amministrattiva u finanzjarja 

36 Kapaċità amministrattiva suffiċjenti għandha rwol importanti biex tiġi żgurata l-
applikazzjoni korretta u f’waqtha tad-dritt tal-UE. Fl-istħarriġiet tagħna: 

o Ħafna Stati Membri (8/19) qiesu li l-kapaċità amministrattiva hija fattur ewlieni li 
jiddetermina l-konformità tal-miżuri nazzjonali ta' traspożizzjoni mad-dritt tal-UE. 

o Il-biċċa l-kbira mill-Istati Membri (13/22) qiesu li x-xogħol leġiżlattiv meħtieġ għat-
traspożizzjoni tad-dritt tal-UE għall-ordni legali nazzjonali kien diffiċli ħafna 
minħabba r-riżorsi umani u l-kompetenzi disponibbli.  

o Il-biċċa l-kbira mill-Istati Membri (14/22) u mid-direttorati ġenerali (13/14) 
indikaw ukoll li l-problemi li l-Istati Membri jiltaqgħu magħhom fit-traspożizzjoni 
jew fl-applikazzjoni tad-dritt tal-UE huma dovuti, mill-inqas f’xi każijiet, għall-
insuffiċjenza fil-kapaċità amministrattiva.  

o Id-direttorati ġenerali responsabbli għall-oqsma ta’ politika tal-impjiegi, tat-
trasport u tal-ġustizzja enfasizzaw li, għal gruppi speċifiċi ta’ Stati Membri, il-
kapaċità amministrattiva kienet problematika.  

37 Kapaċità finanzjarja insuffiċjenti jista’ wkoll ikollha rwol fin-nuqqas ta' konformità 
tal-Istati Membri ma’ ċerti dispożizzjonijiet tad-dritt tal-UE. Pereżempju, f’każijiet fejn 
jeħtieġ isir investiment konsiderevoli biex jintlaħqu l-istandards tal-UE. F’dawn il-
każijiet, il-FSIE jew programmi oħra ta’ nfiq tal-UE jistgħu jsiru disponibbli għall-Istati 
Membri.  
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L-arranġamenti ta’ sorveljanza stabbiliti mill-Istati Membri nfushom 

38 Billi huma responsabbli għall-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fil-prattika, l-Istati 
Membri jistabbilixxu l-arranġamenti proprji tagħhom biex jissorveljaw it-traspożizzjoni 
tad-direttivi, biex jiżguraw l-applikazzjoni korretta tal-liġijiet tal-UE, u biex jittrattaw il-
każijiet ta’ ksur. Għalkemm l-arranġamenti jvarjaw, il-biċċa l-kbira mill-Istati Membri 
għandhom tendenza li jkollhom livell ogħla ta’ ċentralizzazzjoni għas-sorveljanza tat-
traspożizzjoni tad-direttivi u għat-trattament ta’ każijiet ta’ ksur milli għandhom għall-
monitoraġġ tal-applikazzjoni korretta tad-dritt tal-UE.  

39 Kważi l-Istati Membri kollha (21/22) irrappurtaw li l-ministeru responsabbli għal 
qasam speċifiku ta’ politika kien responsabbli wkoll għat-traspożizzjoni tad-direttivi 
tal-UE f’dak il-qasam, f’xi wħud mill-każijiet, f’koordinazzjoni mal-awtoritajiet reġjonali 
rilevanti involuti fil-proċess leġiżlattiv. Kważi l-Istati Membri kollha (25/27) irrappurtaw 
ukoll li għandhom korp speċifiku responsabbli għall-koordinazzjoni tat-traspożizzjoni 
tad-direttivi. Fil-biċċa l-kbira mill-każijiet, il-korp huwa responsabbli wkoll milli 
jivverifika l-konformità mad-dritt tal-UE. Madankollu, f’xi ftit każijiet, ir-rwol tiegħu 
huwa limitat għall-forniment ta’ gwida u ta’ appoġġ. Barra minn hekk, kważi l-Istati 
Membri kollha rrappurtaw ukoll li kellhom stabbiliti arranġamenti ċentralizzati għall-
monitoraġġ tat-traspożizzjoni tad-direttivi, filwaqt li xi wħud mill-Istati Membri użaw 
sistemi tal-IT li jipprovdu twissijiet u notifiki dwar id-dati ta' skadenza li jkun imiss. 

40 Kważi l-Istati Membri kollha (21/22) irrappurtaw li l-ministeru responsabbli għall-
qasam ta’ politika kkonċernat kellu r-responsabbiltà primarja li jissorvelja l-
applikazzjoni tad-dritt tal-UE. Ħafna mill-Istati Membri (12/27) irrappurtaw li kellhom 
korp speċifiku inkarigat mis-sorveljanza tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE. B’mod simili, 
il-biċċa l-kbira mill-Istati Membri (15/27) irrappurtaw li l-ministeru jew id-dipartiment 
kompetenti fil-qasam ta’ politika kkonċernat kellu r-responsabbiltà primarja għall-
ġestjoni tal-każijiet ta’ ksur. Ftit mill-Istati Membri (3/27) irrappurtaw li din ir-
responsabbiltà kienet ċentralizzata. L-Istati Membri kollha (27/27) irrappurtaw li 
kellhom korp fil-livell ċentrali li kien responsabbli għall-koordinazzjoni u għas-
sorveljanza tal-każijiet ta’ ksur. 

41 Il-biċċa l-kbira mill-korpi ta’ koordinazzjoni nazzjonali jew mill-awtoritajiet 
ċentrali responsabbli għad-dritt tal-UE jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru 
għall-Affarijiet Barranin jew il-Ministeru għall-Affarijiet tal-UE, xi wħud jaqgħu taħt il-
Ministeru tal-Ġustizzja, filwaqt li ftit minnhom jaqgħu taħt il-gvern ċentrali (eż. l-
Uffiċċju tal-Prim Ministru, tal-Kanċillier jew tas-Segretarju Ġenerali). Għalkemm kważi 
l-Istati Membri kollha rrappurtaw li kellhom xi forma ta’ monitoraġġ ċentralizzat għall-
eżerċizzji ta’ transpożizzjoni u l-każijiet ta’ ksur, huma ftit dawk li jirrappurtaw 
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pubblikament dwar ir-riżultati. Fil-biċċa l-kbira mill-Istati Membri, id-dipartimenti 
responsabbli joħorġu rapporti mhux pubbliċi għall-użu tal-gvern jew tal-parlament. 

42 Għalhekk, kull Stat Membru għandu l-approċċ distintiv proprju tiegħu biex 
jiżgura l-applikazzjoni korretta u f’waqtha tad-dritt tal-UE fil-ġurisdizzjoni tiegħu. 

Strateġija tal-Kummissjoni: prijoritajiet, organizzazzjoni u riżorsi 

Objettivi u prijoritajiet għall-attivitajiet ta’ sorveljanza 

43 L-approċċ tal-Kummissjoni għas-sorveljanza tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE 
jirrikonoxxi l-isfidi li jirriżultaw mid-daqs u min-natura tal-acquis tal-UE, mill-
ispeċifiċitajiet tal-oqsma differenti ta’ politika fejn jista’ jseħħ ksur, u mill-
partikolaritajiet tal-arranġamenti tal-Istati Membri għat-tfassil tal-liġijiet u għas-
sorveljanza. 

44 Fid-dawl tal-kumplessità ta’ dan ix-xenarju tal-konformità, il-Kummissjoni ilha 
għal bosta snin tiżviluppa l-approċċ tagħha għas-sorveljanza tal-applikazzjoni tad-dritt 
tal-UE, li jidher mis-sensiela ta’ komunikazzjonijiet li nħarġu fl-200215, fl-200716 u fl-
201617. Meta eżaminajna dawn il-komunikazzjonijiet, aħna identifikajna għadd ta’ 
prinċipji, objettivi u karatteristiċi ewlenin fl-approċċ tal-Kummissjoni għas-sorveljanza 
tad-dritt tal-UE skont l-Artikolu 17(1) tat-TUE. Il-prinċipji ewlenin sottostanti għall-
approċċ attwali, li fil-biċċa l-kbira mill-każijiet jidderivaw mill-qafas legali tal-UE, huma: 

o ir-rispett tad-dritt tal-UE bħala prerekwiżit għad-drittijiet u l-obbligi kollha li 
jidderivaw mit-Trattati; 

o ir-riskju sistematiku li n-nuqqas ta’ applikazzjoni tad-dritt tal-UE jippreżenta għall-
ksib tal-objettivi ta’ politika tal-UE; 

o li l-Istati Membri għandhom ir-responsabbiltà primarja biex jiżguraw li d-dritt tal-
UE jiġi applikat u biex jipprovdu rimedju liċ-ċittadini individwali; 

                                                      
15 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Better monitoring of the application of EU law” (Monitoraġġ aħjar 

tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE), COM(2002) 725 final tal-11 ta’ Diċembru 2002. 

16 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Ewropa li tikseb ir-riżultati – l-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja”, 
KUMM(2007) 502 finali tal-5 ta’ Settembru 2007. 

17 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Id-Dritt tal-UE: Riżultati Aħjar permezz ta' Applikazzjoni Aħjar”, 
C(2016) 8600 final tal-21 ta’ Diċembru 2016. 
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o l-obbligu li l-Istati Membri għandhom biex jikkooperaw b’mod sinċier fl-
investigazzjoni ta’ ksur suspettat; 

o is-setgħa diskrezzjonali li l-Kummissjoni għandha biex tiftaħ u tagħlaq il-proċedura 
ta’ ksur u biex titlob lill-QĠUE timponi penali; 

o il-kunfidenzjalità tal-iskambji ta’ informazzjoni mal-Istati Membri matul il-fażi ta' 
qabel il-litigazzjoni f’każijiet ta’ ksur; 

o id-dmir li l-Kummissjoni għandha biex tiżgura mġiba amministrattiva tajba fit-
trattament ta’ lmenti minn ċittadini dwar ksur allegat. 

45 Dawn il-prinċipji jirrappreżentaw elementi fissi tal-arranġamenti ta’ sorveljanza 
tal-Kummissjoni. Fi ħdan il-qafas pprovdut minn dawn il-prinċipji, il-Kummissjoni 
żviluppat strateġija biex tipprevjeni, taqbad u tikkoreġi l-każijiet ta’ ksur tad-dritt tal-
UE. L-objettivi prinċipali tal-istrateġija huma li: 

o tagħmel il-liġijiet tal-UE aktar faċli biex jiġu implimentati, applikati u infurzati; 

o tagħti s-setgħa liċ-ċittadini biex jimmonitorjaw u jinfurzaw id-drittijiet tagħhom; 

o issaħħaħ ir-relazzjonijiet u l-kooperazzjoni mal-awtoritajiet tal-Istati Membri għall-
identifikazzjoni u r-riżoluzzjoni ta’ kwistjonijiet relatati ma’ każijiet ta’ ksur;  

o tittratta malajr u b'mod ferm il-każijiet ta’ ksur serju filwaqt li tevita l-użu mhux 
meħtieġ tal-proċedura ta’ ksur; 

o tiżgura t-trasparenza fir-rigward tal-applikazzjoni, mill-Istati Membri, tad-dritt tal-
UE, u tal-attivitajiet ta’ sorveljanza tal-Kummissjoni. 

46 Fl-ilħuq ta’ dawn l-objettivi, il-Kummissjoni rrikonoxxiet ukoll il-ħtieġa ta’ 
salvagwardji kontra għadd ta’ riskji speċifiċi relatati mat-trattament ta’ każijiet ta’ ksur 
potenzjali. B’mod partikolari, ir-riskji li: 

o jkun hemm diskrepanza fl-aspettattivi taċ-ċittadini fir-rigward tan-natura tal-
proċedura ta’ ksur u tal-possibbiltà li jinkiseb rimedju jew kumpens f’każijiet 
individwali; 

o l-Istati Membri jkomplu jtawlu ż-żmien billi jisfruttaw l-istadji differenti tal-
proċedura fil-proċessi għall-investigazzjoni u għat-trattament ta’ każijiet biex 
jipprovdu żmien addizzjonali għall-implimentazzjoni u l-applikazzjoni ta’ strumenti 
legali speċifiċi, jew biex idewmu kemm jista' jkun is-sanzjonijiet finanzjarji. 



25 

 

47 Biex tilħaq l-objettivi u timmaniġġja r-riskji involuti, il-Kummissjoni żviluppat 
approċċ b’għadd ta’ karatteristiċi u għodod ewlenin. Fir-rigward tal-liġijiet tal-UE 
nfushom, mill-2002 ’l hawn, il-Kummissjoni inkorporat il-politika tagħha ta’ sorveljanza 
fl-approċċ usa’ tagħha għal Regolamentazzjoni Aħjar. Objettiv ewlieni tar-
Regolamentazzjoni Aħjar huwa li tippromwovi liġijiet tal-UE li jkunu ċari u sempliċi. Il-
Kummissjoni żviluppat għodod speċifiċi ta’ Regolamentazzjoni Aħjar biex tiżgura li l-
kwistjonijiet relatati mal-applikazzjoni u l-implimentazzjoni f’kull stadju taċ-ċiklu ta’ 
politika, inkluż fl-istadju ta’ evalwazzjoni, jingħataw kunsiderazzjoni xierqa.  

48 Fir-rigward tal-għoti tas-setgħa liċ-ċittadini, il-Kummissjoni tiddependi 
konsiderevolment fuq l-ilmenti bħala s-sors ewlieni ta’ informazzjoni biex taqbad 
każijiet ta’ ksur. Biex tħeġġeġ it-tressiq ta’ lmenti, il-Kummissjoni tipprovdi 
informazzjoni liċ-ċittadini dwar id-drittijiet tagħhom taħt il-liġijiet tal-UE u dawk 
nazzjonali. Hemm ukoll għadd ta’ garanziji proċedurali għall-ilmentaturifir-rigward tat-
trattament tal-ilmenti tagħhom. Il-Kummissjoni tipprovdi wkoll pariri liċ-ċittadini dwar 
kif jiksbu rimedju fil-livell nazzjonali. Barra minn hekk, il-Kummissjoni żviluppat għadd 
ta’ mekkaniżmi ta’ riżoluzzjoni alternattiva biex jiġu indirizzati każijiet individwali ta’ 
nuqqas ta' konformità mill-Istati Membri mad-dritt tal-UE. Pereżempju, fir-rigward tal-
funzjonament tas-suq uniku, l-UE stabbiliet il-“mekkaniżmu SOLVIT” biex tgħin lill-Istati 
Membri nfushom jirriżolvu każijiet ta’ ksur tad-drittijiet mogħtija permezz tal-
leġiżlazzjoni tal-UE lil ċittadini jew negozji individwali ta’ Stat Membru, mill-awtoritajiet 
pubbliċi ta’ Stat Membru ieħor.  

49 Fir-rigward tal-kooperazzjoni mal-Istati Membri, il-Kummissjoni żviluppat għadd 
ta’ għodod li jippromwovu l-konformità biex tantiċipa u ssolvi l-problemi relatati mal-
implimentazzjoni u l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE kif ukoll biex tittratta każijiet ta’ ksur. 
Il-Kummissjoni tħeġġeġ ukoll lill-Istati Membri biex japplikaw għal appoġġ finanzjarju 
mill-baġit tal-UE, fejn dan ikun disponibbli, sabiex isaħħu l-kapaċità amministrattiva u 
jiffinanzjaw l-infrastruttura meħtieġa għall-applikazzjoni ta’ ċerti regolamenti u 
direttivi. Barra minn hekk, permezz tas-Semestru Ewropew, ir-riċeviment ta’ fondi 
minn Stat Membru mill-baġit tal-UE jista’ jsir kundizzjonali għall-implimentazzjoni ta’ 
riformi strutturali li jsaħħu s-sistema ġudizzjarja tiegħu. 

50 Sabiex każijiet ta’ ksur serju jitqiegħdu fil-mira, il-komunikazzjonijiet tal-
Kummissjoni jipprovdu lista ta’ każijiet ta’ ksur prijoritarji (ara l-Kaxxa 3). F’dan il-
kuntest, il-komunikazzjonijiet jispjegaw ukoll il-politika li l-Kummissjoni ssegwi biex 
titlob lill-QĠUE timponi penali fuq l-Istati Membri għall-każijiet ta’ ksur imsemmija taħt 
l-Artikoli 260(2) u 260(3) tat-TFUE. Il-Kummissjoni żviluppat ukoll parametri 
referenzjarji għall-ipproċessar ta’ lmenti u ta’ każijiet ta’ ksur, b’mod f’waqtu. 
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Kaxxa 3 

Il-lista tal-Kummissjoni ta’ każijiet ta’ ksur prijoritarji 

Il-Kummissjoni tipprijoritizza t-tnedija ta’ proċedura ta’ ksur għall-każijiet li jinvolvu: 

o nuqqas ta’ notifika u traspożizzjoni skorretta; 

o nuqqas ta’ konformità mad-deċiżjonijiet tal-QĠUE; 

o ħsara għall-interessi finanzjarji tal-UE;  

o ksur tas-setgħat esklużivi tal-UE; 

o nuqqas ta’ kapaċità tas-sistemi ġudizzjarji nazzjonali li jirrispettaw id-dritt tal-
UE; 

o nuqqas persistenti minn Stat Membru li japplika d-dritt tal-UE b’mod korrett. 

 

51 Matul bosta snin, il-Kummissjoni żviluppat sistema ta’ rappurtar annwali dwar ir-
riżultati tal-attivitajiet ta’ sorveljanza tagħha bħala element ewlieni ta’ trasparenza. 
Hija tipprovdi wkoll risposti pubbliċi għal petizzjonijiet u mistoqsijiet mill-PE dwar 
każijiet ta’ ksur suspettat kif ukoll għal domandi mill-Ombudsman Ewropew dwar it-
trattament ta’ lmentaturi. Barra minn hekk, il-Kummissjoni żżomm reġistru pubbliku 
tad-deċiżjonijiet kollha dwar il-każijiet ta’ ksur u tippubblika l-informazzjoni dwar id-
deċiżjonijiet u s-sentenzi tal-QĠUE permezz ta’ stqarrijiet għall-istampa. 

Organizzazzjoni tar-responsabbiltajiet u tar-riżorsi għall-attivitajiet ta’ 
sorveljanza 

52 Il-Kummissjoni hija organizzata f’direttorati ġenerali inkarigati minn oqsma 
speċifiċi ta’ politika. Is-Segretarjat Ġenerali (SĠ) għandu rwol ċentrali fil-koordinazzjoni 
tal-attivitajiet leġiżlattivi tal-Kummissjoni. Il-funzjoni ta’ sorveljanza tal-Kummissjoni 
tifforma parti minn din l-istruttura. Id-DĠ li jħejji abbozz ta' leġiżlazzjoni huwa inkarigat 
ukoll mill-monitoraġġ tal-applikazzjoni tagħha. Meta jkun hemm aktar minn DĠ wieħed 
involut fl-abbozzar tal-leġiżlazzjoni, il-programm ta' ħidma annwali tal-Kummissjoni 
jindika liema jkun id-DĠ “prinċipali”.   
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53 Għal-leġiżlazzjoni tiegħu, kull wieħed mid-direttorati ġenerali prinċipali huwa 
inkarigat milli:  

o jwettaq il-kontrolli tat-traspożizzjoni u tal-konformità tal-miżuri ta’ 
implimentazzjoni tal-Istati Membri; 

o jittratta l-ilmenti u l-każijiet ta’ inizjattiva proprja;  

o jinvestiga l-każijiet permezz ta’ kooperazzjoni u ta’ skambju ta’ informazzjoni mal-
Istati Membri;  

o jipproponi jekk jitniedux proċedimenti ta’ ksur u jekk jingħatax segwitu għall-
każijiet; u 

o jippromwovi l-konformità tal-Istati Membri bl-użu ta’ sett ta’ għodod. 

54 Id-direttorati ġenerali prinċipali huma inkarigati wkoll milli jirreġistraw l-
attivitajiet ta’ sorveljanza tagħhom fi tliet sistemi tal-IT li jintużaw fil-Kummissjoni 
kollha (ara l-Figura 6): 

o CHAPs – database għar-reġistrazzjoni u għas-segwitu ta’ lmenti riċevuti minn 
individwi u organizzazzjonijiet;  

o EU pilot – pjattaforma li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jużaw biex jikkooperaw u 
jiskambjaw informazzjoni dwar każijiet ta’ ksur suspettat tad-dritt tal-UE u li, f’xi 
każijiet, tista’ tintuża biex tinkiseb il-konformità; u 

o NIF – id-database għall-ġestjoni ta’ każijiet ta’ ksur formali u għar-reġistrazzjoni 
tad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni relatati mal-istadji differenti tal-proċedura 
formali ta’ ksur (ara l-Kaxxa 2).  
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Figura 6 – Trattament ta’ lmenti u ta’ każijiet ta’ ksur 

 
Sors: Il-QEA 

 

55 Hemm varjazzjoni konsiderevoli fil-funzjonijiet ta’ sorveljanza tad-direttorati 
ġenerali. Il-biċċa l-kbira mid-direttorati ġenerali jintegraw ċerti attivitajiet ta’ 
sorveljanza fid-direttorati ta’ politika. F’madwar terz tad-direttorati ġenerali, id-
direttorati ta’ politika huma inkarigati wkoll mill-monitoraġġ u l-infurzar. Fid-direttorati 
ġenerali l-oħra, servizz legali separat fi ħdan id-DĠ jew unità speċjalizzata f’direttorat 
mhux ta’ politika jwettqu l-attivitajiet ta’ monitoraġġ u infurzar. Kważi d-direttorati 
ġenerali kollha jorganizzaw il-mod kif jittrattaw l-ilmenti, il-proċeduri EU pilot u l-
każijiet ta’ ksur skont is-settur ta’ politika, l-istrument legali jew l-Istat Membru. F’nofs 
tad-direttorati ġenerali, l-uffiċjali inkarigati mill-politika li jkunu primarjament 
responsabbli għal-leġiżlazzjoni inkwistjoni jittrattaw il-każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità 
potenzjali. F’terz tad-direttorati ġenerali, l-uffiċjali legali huma dawk primarjament 
responsabbli għat-trattament tal-każijiet. 

56 Fejn il-funzjonijiet relatati mat-tfassil tal-liġijiet u s-sorveljanza jkunu jinvolvu 
servizzi minn direttorati differenti, id-direttorati ġenerali jiżguraw il-koordinazzjoni 
interna permezz ta’ task forces, netwerks jew arranġamenti ta’ ħidma ad hoc. Id-
direttorati ġenerali kollha jaħtru koordinaturi għat-trattament tal-każijiet ta’ ksur u 
aktar minn terz tad-direttorati ġenerali ħatru koordinaturi għad-direttivi. Il-
Kummissjoni tiżgura l-koordinazzjoni kumplessiva tal-attivitajiet ta’ sorveljanza tagħha 
permezz ta’ unità ddedikata tas-SĠ u netwerk intern. Kull DĠ għandu “korrispondent 
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għall-każijiet ta’ ksur” li jaġixxi bħala l-punt ta’ kuntatt mas-SĠ u li jirrappreżenta d-DĠ 
fin-netwerk. In-netwerk jittratta l-kwistjonijiet kollha ta’ ġestjoni relatati mal-
monitoraġġ u l-infurzar tad-dritt tal-UE fl-Istati Membri, jippromwovi l-koerenza u l-
konsistenza fost id-direttorati ġenerali, u jiltaqa’ darbtejn fis-sena. Id-direttorati 
ġenerali li jikkondividu r-riżorsi (jiġifieri mill-istess “familja”) għandhom subnetwerks.  

57 Il-Kummissjoni għandha ċerti attivitajiet ta’ sorveljanza ċentralizzati. Unità fis-SĠ 
hija inkarigata mill-monitoraġġ tan-notifiki li jintbagħtu mill-Istati Membri dwar il-
miżuri ta’ traspożizzjoni, mill-ikkompletar tal-kontrolli tat-traspożizzjoni u tal-
konformità li jsiru mid-direttorati ġenerali, kif ukoll mit-trattament tal-ilmenti, tal-fajls 
EU pilot u tal-proċeduri ta’ ksur (inkluża l-verifikazzjoni ta’ jekk id-direttorati ġenerali 
rreġistrawx kif suppost l-informazzjoni fis-sistemi rilevanti tal-IT). Is-Servizz Legali tal-
Kummissjoni jagħti pariri dwar każijiet fil-fażi ta' qabel il-litigazzjoni u jimmaniġġja r-
relazzjonijiet mal-QĠUE matul il-fażi ta’ litigazzjoni. Id-DĠ Baġit (BUDG) huwa inkarigat 
milli jiġbor il-penali li l-QĠUE timponi fuq l-Istati Membri. 

58 Peress li d-direttorati ġenerali jorganizzaw il-funzjonijiet ta’ sorveljanza tagħhom 
b’modi differenti, mhuwiex faċli li jinkisbu ċ-ċifri dwar ir-riżorsi umani involuti. L-istimi 
pprovduti minn 13/18 tad-direttorati ġenerali jindikaw li bejn 15 sa 20 % tal-membri 
tal-persunal tal-Kummissjoni li jaħdmu fl-oqsma ta’ politika li jirrikjedu li l-Istati 
Membri japplikaw id-dritt tal-UE huma involuti f’attivitajiet ta’ sorveljanza. 
Madankollu, hemm varjazzjoni konsiderevoli bejn dawn id-direttorati ġenerali, 
f’termini tal-għadd assolut ta’ persunal involut u tal-proporzjon ta’ persunal li kull DĠ 
jiddedika għall-attivitajiet ta’ sorveljanza. Pereżempju, fid-DĠ SANTE hemm madwar 
550 membru tal-persunal (54 %) li huma involuti fl-attivitajiet ta’ sorveljanza, meta 
mqabbel ma’ dawk tad-DĠ CLIMA fejn hemm inqas minn 10 (5 %). L-ebda DĠ ma kellu 
l-ħsieb li jżid ir-riżorsi tal-persunal fit-terminu qasir minħabba l-politika attwali tal-
Kummissjoni dwar l-għadd ta’ persunal u l-proposti leġiżlattivi pendenti. 

59 B’mod ġenerali, il-maġġoranza l-kbira ta’ membri tal-persunal involuti fl-
attivitajiet ta’ sorveljanza huma kkonċentrati fid-direttorati ġenerali li għandhom 
volum kbir ta’ każijiet. Fl-istħarriġ tagħna, it-tliet direttorati ġenerali li pprovdew l-
ogħla stimi jirrappreżentaw aktar minn 60 % tal-persunal totali involut.  
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Superviżjoni u koordinazzjoni fil-livell tal-Kummissjoni u f’dak tad-
direttorati ġenerali 

60 Il-Kummissjoni twettaq is-superviżjoni u l-koordinazzjoni tal-attivitajiet ta’ 
sorveljanza tagħha b’mod ċentrali kif ukoll fil-livell tad-DĠ. Matul iż-żmien, il-
Kummissjoni stabbiliet għadd ta’ parametri referenzjarji għad-direttorati ġenerali li 
jittrattaw l-ilmenti, il-fajls EU pilot u l-każijiet ta’ ksur (ara l-Kaxxa 4). Is-SĠ 
jimmonitorja l-prestazzjoni tad-direttorati ġenerali bi tqabbil ma’ dawn il-parametri 
referenzjarji bħala parti mill-eżerċizzji ta’ “koerenza” li jitwettqu darbtejn fis-sena. 

Kaxxa 4 

Parametri referenzjarji għat-trattament ta’ lmenti u ta’ każijiet ta’ ksur 

Għat-trattament ta’ lmenti u ta’ każijiet ta’ ksur mid-direttorati ġenerali, il-
Kummissjoni stabbiliet il-parametri referenzjarji li ġejjin: 

o sena biex jiġi investigat ilment u jew jingħalaq il-każ jew jitnieda każ ta' ksur 
(kull dewmien irid jiġi spjegat lill-ilmentatur); 

o sena biex każ ta’ nuqqas ta’ notifika jiġi riferut lill-QĠUE jew biex il-każ 
jingħalaq; 

o sitt xhur mid-data ta' skadenza għat-traspożizzjoni / għan-notifika sal-
ikkompletar tal-kontrolli tat-traspożizzjoni; 

o bejn 16 sa 24 xahar min-notifika sal-ikkompletar tal-kontrolli tal-konformità; 

o 10 ġimgħat biex issir valutazzjoni tar-risposti mibgħuta mill-Istati Membri għat-
talbiet tal-Kummissjoni f’EU pilot; 

o bejn 8 sa 18-il xahar biex jiġu riferuti jew biex jingħalqu l-każijiet li jirriżultaw 
mill-Artikolu 260 tat-TFUE (bejn 12 sa 24 xahar għall-każijiet li ġew riferuti għall-
ewwel darba lill-QĠUE qabel il-15 ta’ Jannar 2011); 

o miri speċifiċi għad-DĠ għat-trattament tal-arretrati ta’ każijiet li jkunu mexjin 
bil-mod. 

 

61 Fl-istħarriġ tagħna, il-biċċa l-kbira mid-direttorati ġenerali (15/18) irrappurtaw li 
jimmonitorjaw b’mod sistematiku l-mod kif jittrattaw l-ilmenti, il-fajls EU pilot, u l-
każijiet ta’ ksur sabiex jivvalutaw l-ammont ta’ xogħol, jikkontrollaw il-progress jew 
jippjanaw bil-quddiem. Tliet direttorati ġenerali biss b’ammont żgħir ħafna ta’ każijiet, 
irrappurtaw li ma jimmonitorjawx il-każijiet b’mod sistematiku (ECFIN, CLIMA u COMP). 
Id-direttorati ġenerali jirrappurtaw lill-Kummissarji rispettivi tagħhom dwar it-
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trattament tal-każijiet bħala parti miċ-ċiklu ta’ kull xahar tal-Kummissjoni relatati ma’ 
każijiet ta’ ksur. Il-biċċa l-kbira mis-servizzi inkarigati mill-monitoraġġ ta’ każijiet 
(13/18) jirrappurtaw regolarment lid-Direttur Ġenerali tagħhom. Direttorati ġenerali 
oħra jirrappurtaw fil-livell tad-DĠ f’każijiet biss fejn dan ikun meħtieġ, pereżempju, 
biex jiġbdu l-attenzjoni għal każijiet li jkunu jeħtieġu gwida addizzjonali. Il-biċċa l-kbira 
mir-rapporti jkopru l-għadd u l-eżitu tal-każijiet kif ukoll ir-riżultati tal-eżerċizzju ta’ 
koerenza u kwalunkwe kwistjoni ġenerali dwar l-infurzar. Ftit mid-direttorati ġenerali 
kkomunikaw ukoll informazzjoni dwar l-indikaturi ewlenin tagħhom tal-prestazzjoni u l-
użu li jagħmlu mir-riżorsi umani. 

62 Billi huma biss xi wħud mid-direttorati ġenerali li jissorveljaw l-applikazzjoni tad-
dritt tal-UE mill-Istati Membri, il-Kummissjoni ma tirrikjedix li dawn għandhom 
jirrappurtaw b’mod sistematiku dwar l-attivitajiet ta’ sorveljanza tagħhom fir-rapporti 
annwali tal-attività. Nofs id-direttorati ġenerali fl-istħarriġ tagħna (9/18) irrappurtaw li 
kienu stabbilew indikaturi tal-prestazzjoni għat-trattament li jwettqu tal-kontrolli tat-
traspożizzjoni, l-ilmenti, il-fajls EU pilot u l-każijiet ta’ ksur. Fil-biċċa l-kbira, dawn id-
direttorati ġenerali jużaw jew xi wħud mill-parametri referenzjarji ddefiniti mill-
Kummissjoni, jew il-parametri referenzjarji kollha kemm huma (ara l-Kaxxa 4). L-analiżi 
li wettaqna tar-rapporti annwali tal-attività għall-perjodu 2014-2016 wriet li direttorati 
ġenerali differenti jagħżlu li jiffukaw fuq aspetti differenti tal-attivitajiet ta’ sorveljanza 
tagħhom. L-indikaturi li ġew irrappurtati jinkludu: 

o Traspożizzjoni – il-perċentwal ta’ notifiki riċevuti mill-Istati Membri sad-data ta' 
skadenza (FISMA), ir-rata jew id-defiċit ta’ traspożizzjoni tal-Istati Membri fir-
rigward tad-direttivi (GROW, MOVE, JUST u DĠ MARKT), l-għadd ta’ direttivi li 
għalihom il-kontrolli tal-konformità mwettqa mill-Kummissjoni ma kinux 
ikkompletati fi żmien sena (JUST);  

o Ilmenti – l-għadd totali ta’ lmenti li ġew ittrattati fis-sena (EMPL u JUST), il-
perċentwal ta’ lmenti li ngħalqu fi żmien sena (JUST), l-għadd medju ta’ xhur 
meħtieġa biex jiġi ttrattat każ (FISMA); 

o EU pilot – l-għadd ta’ każijiet li nfetħu u li ngħalqu matul is-sena (ENV u TAXUD); 

o Ksur – il-perċentwal ta’ każijiet ta’ nuqqas ta’ notifika ttrattati mill-Kummissjoni 
sad-dati ta' skadenza (MOVE u FISMA), il-perċentwal ta’ każijiet li jew ingħalqu 
jew ġew riferuti lill-QĠUE fi ħdan perjodu speċifikat (JUST), l-għadd ta’ każijiet 
miftuħa, magħluqa jew li kienu għadhom jinsabu għaddejjin (TAXUD, ENV u 
SANTE), l-għadd ta’ każijiet li ilhom miftuħa aktar minn tliet snin (MOVE), il-
perċentwal ta’ każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità li ngħalqu sad-dati ta’ skadenza 
(FISMA), l-għadd ta’ każijiet li ġew proposti għal deċiżjoni tal-Kummissjoni bħala 
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perċentwal tal-għadd totali ta’ każijiet pendenti (TAXUD), id-durata tal-każijiet ta’ 
ksur (GROW). 

63 Il-biċċa l-kbira mid-direttorati ġenerali (11/18) irrappurtaw li kellhom stabbiliti 
arranġamenti għall-kondiviżjoni ta’ tagħlimiet meħuda fi ħdan id-DĠ, bejn dawk 
inkarigati mill-monitoraġġ u l-infurzar u dawk inkarigati mill-politika u t-tfassal tal-
liġijiet tal-UE. Dawn kienu jew arranġamenti organizzazzjonali (5/11) jew gruppi 
speċjali, laqgħat jew avvenimenti ta’ taħriġ (6/11). B’mod simili, kważi nofs id-
direttorati ġenerali (8/18) jiżguraw il-kondiviżjoni ta’ tagħlimiet meħuda ma’ dawk 
inkarigati mill-evalwazzjoni u mill-kontrolli tal-idoneità jew permezz ta’ arranġamenti 
organizzazzjonali (4/8) jew gruppi speċjali, laqgħat jew avvenimenti ta’ taħriġ (4/8). Fil-
livell ċentrali, il-Kummissjoni tiżgura l-koordinazzjoni billi tqiegħed l-unità “Monitoraġġ 
tal-Applikazzjoni tad-dritt tal-UE”, tas-SĠ fid-direttorat inkarigat minn 
“Regolamentazzjoni Aħjar u Programm ta' Ħidma”, tas-SĠ, flimkien mal-unitajiet 
“Evalwazzjoni, Idoneità Regolatorja u Prestazzjoni” u “Valutazzjoni tal-Impatt”. 

64 F’dak li jirrigwarda evalwazzjoni u awditjar intern, minkejja li saru xi studji fil-
livell tad-DĠ, sa issa, il-Kummissjoni għadha ma wettqitx valutazzjoni kumplessiva tal-
politika u tal-attivitajiet ta’ sorveljanza tagħha. Is-Servizz tal-Awditjar Intern (IAS) tal-
Kummissjoni jawditja l-arranġamenti tad-direttorati ġenerali għall-monitoraġġ u l-
infurzar tad-dritt tal-UE. Mill-2014 ’l hawn, l-IAS wettaq għadd ta’ awditi tad-direttorati 
ġenerali li għandhom għadd sinifikanti ta’ direttivi jew każijiet ta’ ksur, bħala parti minn 
programm ta’ awditi li jridu jitwettqu fuq dan is-suġġett.  

Ġestjoni: monitoraġġ, infurzar u promozzjoni tal-konformità 

Kontroll tal-implimentazzjoni ta’ direttivi ġodda jew direttivi riveduti tal-
UE 

65 Direttivi ġodda jew riveduti (ara l-Figura 7) jirrikjedu li l-Istati Membri jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwar il-miżuri li jkunu ttieħdu biex id-direttiva tiġi implimentata fl-
ordni legali nazzjonali. L-Istati Membri jridu jipprovdu n-notifika sa data speċifikata 
(normalment sentejn wara l-adozzjoni) u jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar il-miżuri 
nazzjonali ta’ implimentazzjoni.  
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Figura 7 – Direttivi tal-UE li ġew adottati fil-perjodu 2014-2016 

 
Sors: Il-QEA, ibbażat fuq data mill-EUR-LEX 

66 Meta Stat Membru jonqos mill-obbligu tiegħu li jinnotifika lill-Kummissjoni dwar 
il-miżuri ta’ implimentazzjoni sad-data ta' skadenza, is-SĠ jivverifika mad-DĠ prinċipali 
qabel ma jħejji ittra ta’ nuqqas ta’ notifika li jibgħat lill-Kummissjoni. Din imbagħad 
tadotta l-ittra u tibgħatha lill-Istat Membru. Il-maġġoranza tal-każijiet ta’ ksur imnedija 
mill-Kummissjoni huma relatati mat-traspożizzjoni tardiva tad-direttivi (ara l-Figura 8). 

Figura 8 – Il-biċċa l-kbira mill-każijiet ta’ ksur huma dovuti għal 
traspożizzjoni tardiva 

 
Sors: Il-QEA, ibbażat fuq data tal-Kummissjoni 
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67 Wara li tirċievi n-notifiki, il-Kummissjoni tivvaluta jekk l-Istati Membri jkunux 
implimentaw id-direttivi tal-UE b’mod komplet u preċiż billi tuża approċċ f’żewġ stadji 
li jinvolvi l-kontrolli tat-traspożizzjoni u tal-konformità. Permezz tal-kontrolli tat-
traspożizzjoni, il-Kummissjoni teżamina jekk in-notifika tal-Istat Membru tinkludix 
miżuri nazzjonali ta’ implimentazzjoni għal kull obbligu fid-direttiva tal-UE 
(kompletezza). Permezz ta-kontrolli tal-konformità, il-Kummissjoni tqabbel, artikolu 
b’artikolu, id-dispożizzjonijiet u l-obbligi fid-direttiva tal-UE mat-test tal-miżuri 
nazzjonali ta’ implimentazzjoni (preċiżjoni).  

68 Id-DĠ prinċipali huwa inkarigat mit-twettiq tal-kontrolli tat-traspożizzjoni u tal-
konformità u jiddetermina l-firxa tal-kontrolli. Kważi d-direttorati ġenerali kollha 
rrappurtaw li jwettqu kontrolli tat-traspożizzjoni tad-dispożizzjonijiet jew tal-obbligi 
kollha f’kull direttiva u għall-Istati Membri kollha. Il-biċċa l-kbira mid-direttorati 
ġenerali rrappurtaw ukoll li jwettqu kontrolli tal-konformità tal-miżuri nazzjonali ta’ 
implimentazzjoni, għad-dispożizzjonijiet kollha ta’ kull direttiva u għall-Istati Membri 
kollha, filwaqt li ftit minnhom jiffukaw il-kontrolli fuq id-dispożizzjonijiet l-aktar 
importanti jew fuq id-dispożizzjoni li titqies li jkollha l-akbar riskju ta’ ksur. Taħt il-
politika l-ġdida tal-Kummissjoni dwar il-kontroll tal-applikazzjoni tal-liġi, mill-2017 ’l 
hawn, id-direttorati ġenerali huma meħtieġa li jwettqu kontrolli sistematiċi tat-
traspożizzjoni u tal-konformità. 

69 Il-fattur ewlieni tal-ammont ta’ xogħol ta’ DĠ partikolari, f’termini ta’ kontrolli 
tat-traspożizzjoni u tal-konformità, huwa l-għadd ta’ direttivi li jkunu daħlu fis-seħħ 
reċentement fil-qasam ta’ politika tiegħu. Dan ivarja b’mod konsiderevoli maż-żmien 
billi huwa funzjoni tal-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni u tal-proċess leġiżlattiv tal-
UE. Għall-perjodu 2014-2016, id-direttorati ġenerali li fl-istħarriġ tagħna rrappurtaw l-
ogħla livelli ta’ kontrolli kienu d-DĠ TAXUD, ENV, GROW, ENER u CLIMA. Madankollu, 
billi d-direttorati ġenerali mhumiex meħtieġa jirreġistraw il-kontrolli li jwettqu 
f’database ċentrali b’mod konsistenti, mhux id-direttorati ġenerali kollha setgħu 
jipprovdu stimi, u l-istimi li ġew ipprovduti jistgħu ma jkunux kumparabbli għalkollox. 

70 It-twettiq tal-kontrolli tat-traspożizzjoni u tal-konformità mhuwiex faċli. Id-
direttorati ġenerali jeħtieġu għarfien konsiderevoli dwar is-sistemi legali u l-lingwi tal-
Istati Membri u jkunu meħtieġa jwettqu l-kontrolli sa ċerti dati ta' skadenza. Il-biċċa l-
kbira mid-direttorati ġenerali kkonċernati sabuha diffiċli biex jikkompletaw il-kontrolli 
fil-ħin minħabba l-fatt li f’xi każijiet id-dati ta' skadenza stabbiliti kienu relattivament 
qosra u minħabba li kienu jeħtieġu membri tal-persunal bil-kompetenzi u l-għarfien 
espert rilevanti.  
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71 Iż-żmien meħtieġ għall-ikkompletar tal-kontrolli tat-traspożizzjoni u tal-
konformità jiddependi fuq diversi fatturi. Il-fatturi li d-direttorati ġenerali semmew l-
aktar kienu: 

o it-tul, il-kumplessità u/jew in-novità tad-direttiva tal-UE; 

o il-kwalità u l-puntwalità tal-forniment ta’ informazzjoni mill-Istati Membri dwar il-
miżuri ta’ traspożizzjoni tagħhom; 

o l-ammont u l-kumplessità tal-miżuri nazzjonali ta’ implimentazzjoni; u 

o id-disponibbiltà tar-riżorsi (inkluż is-servizzi ta’ traduzzjoni u l-għarfien 
legali/lingwistiku) minħabba kunflitti ta’ prijoritajiet fi ħdan id-DĠ. 

72 Billi d-direttorati ġenerali mhumiex meħtieġa jirreġistraw il-kontrolli li jwettqu 
b’mod konsistenti f’database ċentrali, ma jeżistux stimi uffiċjali taż-żmien meħud. L-
istimi pprovduti mid-direttorati ġenerali fl-istħarriġ tagħna jindikaw li hemm varjazzjoni 
konsiderevoli bejn l-oqsma ta’ politika. Kif osserva DĠ partiklari, mid-data ta' skadenza 
għat-traspożizzjoni sa tmiem l-eżerċizzju ta’ konformità jistgħu jgħaddu minn erba’ sa 
sitt snin. Id-direttorati ġenerali rrappurtaw li l-kontrolli tal-konformità jieħdu ħafna 
aktar fit-tul mill-kontrolli tat-traspożizzjoni. DĠ partikolari osserva li l-approċċ f’żewġ 
fażijiet huwa utli, iżda jnaqqas ir-ritmu tal-valutazzjoni kumplessiva. Id-DĠ issuġġerixxa 
li l-Kummissjoni tikkunsidra li tagħmel disponibbli l-possibbiltà li jiġu inklużi l-problemi 
ta’ nuqqas ta’ konformità f’każijiet ta’ ksur dovut għan-nuqqas ta’ transpożizzjoni. Biex 
iħaffef ir-ritmu tal-proċess, DĠ ieħor qed jinvestiga l-użu ta’ teknoloġiji tal-lingwa biex 
jawtomatizza l-kontrolli. 

73 Il-biċċa l-kbira mid-direttorati ġenerali b’livell għoli ta’ direttivi x’jikkontrollaw xi 
kultant jagħmlu użu mill-esternalizzazzjoni. Ir-raġuni prinċipali għall-esternalizzazzjoni 
tal-kontrolli li ssemmiet mid-direttorati ġenerali kienet li r-riżorsi umani interni ma 
kinux suffiċjenti, inkluż li kien hemm nuqqas ta’ għarfien tal-lingwi jew tas-sistemi legali 
speċifiċi tal-Istati Membri. Fejn il-kontrolli ġew esternalizzati, id-direttorati ġenerali 
rrappurtaw li l-persunal tagħhom kien jivverifika x-xogħol tal-kuntratturi esterni. Il-
biċċa l-kbira mid-direttorati ġenerali kienu sodisfatti jew sodisfatti ħafna bil-
kompletezza, il-preċiżjoni u l-puntwalità tax-xogħol tal-kuntrattur u l-ebda DĠ ma 
rrapporta li ma kienx sodisfatt bir-riżultati tal-esternalizzazzjoni tal-kontrolli. 
Madankollu, kif osserva DĠ partikolari, l-esternalizzazzjoni tista’ żżid iż-żmien globali 
meħtieġ għall-ikkompletar tal-kontrolli. 
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Trattament ta’ lmenti u identifikazzjoni ta’ każijiet ta’ inizjattiva proprja 

74 Il-Kummissjoni tidentifika prinċipalment każijiet ta’ ksur potenzjali relatati ma’ 
nuqqas ta’ konformità mat-Trattati, mar-regolamenti u mad-deċiżjonijiet, kif ukoll 
każijiet ta’ nuqqas ta’ applikazzjoni tad-direttivi, billi tittratta l-ilmenti u twettaq 
investigazzjonijiet fuq l-inizjattiva proprja tagħha. B’mod ġenerali, fl-istħarriġ tagħna, 
id-direttorati ġenerali qiesu li l-ilmenti huma s-sors ta’ informazzjoni l-aktar importanti 
biex jinqabdu dawn it-tipi ta’ każijiet ta’ ksur potenzjali.  

75 Id-direttorati ġenerali jirċievu l-ilmenti permezz ta’ diversi mezzi, inkluż 
b’komunikazzjoni diretta lil DĠ jew permezz tas-sit web tal-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni tittratta wkoll petizzjonijiet li jintbagħtu lilha mill-PE bħala lmenti. Mill-
2017 ’l hawn, id-direttorati ġenerali huma meħtieġa jitolbu lill-ilmentaturi biex 
jikkuntattjawhom sabiex jimlew formola standard għall-ilmenti. Din l-inizjattiva 
għandha l-għan li tippermetti li n-natura tal-ilmenti u tal-ilmentaturi tiġi kkategorizzata 
aħjar fil-futur. 

76 Il-Kummissjoni tirċievi lmenti minn diversi tipi ta’ lmentaturi, inklużi ċittadini, 
negozji u gruppi ta’ interess. Billi d-direttorati ġenerali ma kinux meħtieġa li 
jikkategorizzawhom, ma jeżistux stimi uffiċjali tar-ripartizzjoni tagħhom skont it-tip. L-
istimi pprovduti minn 13-il direttorat ġenerali fl-istħarriġ tagħna indikaw li hemm 
varjazzjoni konsiderevoli bejn l-oqsma ta’ politika. Filwaqt li 6 direttorati ġenerali 
stmaw li 90 % jew aktar tal-ilmenti li rċevew kienu ġejjin minn individwi, 10 direttorati 
ġenerali rrappurtaw li rċevew aktar ilmenti minn individwi milli minn 
organizzazzjonijiet. Id-direttorati ġenerali rrappurtaw li rċevew aktar ilmenti minn 
organizzazzjonijiet fl-oqsma ta’ Tassazzjoni, Enerġija u Azzjoni klimatika. Ibbażat fuq il-
medja ponderata tal-istimi pprovduti mid-direttorati ġenerali, ir-riżultati tal-istħarriġ 
tagħna jindikaw li dawn jirċievu madwar żewġ terzi tal-ilmenti tagħhom minn individwi 
u terz minn organizzazzjonijiet. 
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Kaxxa 5 

Ilmenti li jintbagħtu minn organizzazzjonijiet 

Il-Kummissjoni tirċievi lmenti minn tip wieħed jew aktar ta’ organizzazzjoni differenti 
skont il-qasam ta’ politika. It-tipi prinċipali ta’ organizzazzjoni involuti fl-oqsma 
differenti ta’ politika huma:  

o Assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-produtturi, lill-konsumaturi, lin-negozji 
jew liċ-ċittadini – AGRI, CLIMA, EAC, FISMA, GROW, HOME, JUST, MARE, MOVE 
u SANTE; 

o Organizzazzjonijiet mhux governattivi / korpi pubbliċi – CNECT, EMPL, ENV, 
HOME, JUST, MARE, REGIO, SANTE u HOME; 

o Ditti legali - ECFIN, ENER, MOVE u TAXUD. 

 

77 Il-proċeduri għat-trattament tal-ilmenti huma ddefiniti f’Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni18. Id-direttorati ġenerali huma meħtieġa jirreġistraw l-ilmenti fis-sistema 
CHAPs. Il-Kummissjoni hija obbligata tirrispondi direttament lill-ilmentaturi u 
żżommhom infurmati dwar kull azzjoni li tittieħed (jew li ma tittiħidx) sabiex 
tikkonforma mal-kodiċi tagħha ta’ mġiba amministrattiva tajba u tiżgura t-trasparenza.  

78 Id-DĠ responsabbli l-ewwel jivvaluta jekk għandux jinvestiga lment. Il-
Kummissjoni stabbiliet kriterji li jkopru dawk il-każijiet fejn id-direttorati ġenerali ma 
għandhomx jagħtu segwitu għal ilment. Il-biċċa l-kbira mill-ilmenti ma jwasslux għal 
investigazzjoni f’EU pilot jew għal proċedura ta’ ksur (ara l-Figura 9).  

                                                      
18 COM(2012) 154 final dwar “L-aġġornament tal-immaniġġjar tar-relazzjonijiet mal-kwerelant 

(ilmentatur) rigward l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni” u kkomplementata bl-Anness tad-dokument 
C(2016) 8600 final dwar “Id-Dritt tal-UE: Riżultati aħjar permezz ta’ applikazzjoni aħjar”. 
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Figura 9 – Il-biċċa l-kbira mill-ilmenti ma jwasslux għal każijiet ta’ ksur 

 
Sors: Il-QEA, ibbażat fuq data tal-Kummissjoni 
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80 Fir-rigward tal-punti pożittivi, id-direttorati ġenerali osservaw b’mod divers li l-
proċess għat-trattament tal-ilmenti kien: 

o sors dirett ta’ informazzjoni dwar l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tad-dritt tal-
UE mill-Istati Membri; 

o mezz li permezz tiegħu l-Kummissjoni tappoġġa direttament liċ-ċittadini tal-UE 
b’mod trasparenti u faċli biex jintuża u li jista’ jipprovdi wkoll opportunità biex iċ-
ċittadini jingħataw għajnuna biex jifhmu aħjar il-governanza u r-responsabbiltajiet 
tal-UE; 

o iffukat biss fuq is-segwitu li jingħata lill-ilmenti rilevanti. 

81 Fir-rigward tal-limitazzjonijiet, id-direttorati ġenerali ddeskrivew b’mod divers 
għadd ta’ fatturi li għamluha diffiċli biex l-ilmenti jiġu ttrattati b’mod effiċjenti u 
effettiv għas-sodisfazzjon tal-ilmentaturi: 

o ħafna lmentaturi għandhom aspettattivi li mhumiex realistiċi dwar is-setgħat u l-
kapaċità tal-Kummissjoni li tirriżolvi każijiet speċifiċi jew li tipprovdi informazzjoni 
insuffiċjenti dwar il-każ tagħhom; 

o l-attività hija kumplessa u tieħu l-ħin, u tirrikjedi kompetenza u ġudizzju 
konsiderevoli, iżda tirriżulta f’għadd relattivament żgħir ta’ proċeduri ta’ ksur; 

o il-mod kif il-Kummissjoni hija organizzata jista’ jagħmilha diffiċli biex jiġu ttrattati 
ħafna lmenti dwar l-istess problema jew ilmenti individwali li jkunu rilevanti għal 
aktar minn servizz wieħed tal-Kummissjoni. 

82 Id-direttorati ġenerali rrappurtaw li ttrattaw għadd ta’ lmenti sinifikattivament 
differenti matul il-perjodu 2014-2016. Pereżempju, id-DĠ TAXUD irrapporta li ttratta 
madwar 950 każ fis-sena filwaqt li d-DĠ CLIMA u ECFIN ittrattaw inqas minn 10 każijiet 
fis-sena meta mqabbel ma’ medja kumplessiva ta’ madwar 200 każ għal kull DĠ. 

83 Fir-rigward tal-każijiet ta’ inizjattiva proprja, għal dawk l-oqsma fejn dawn 
jeżistu, id-direttorati ġenerali qiesu li s-setgħat ta’ spezzjoni, ta’ investigazzjoni jew ta’ 
kontroll huma s-sors l-aktar importanti għall-identifikazzjoni ta’ każijiet ta’ ksur 
potenzjali. Madwar terz tad-direttorati ġenerali qiesu li l-kontrolli tal-idoneità u l-
evalwazzjonijiet kif ukoll ir-rapporti tal-istampa u tal-midja huma sorsi importanti ta’ 
informazzjoni. Id-direttorati ġenerali ġibdu l-attenzjoni wkoll għall-fatt li għadd ta’ sorsi 
oħra ta’ informazzjoni huma importanti ħafna fil-qasam ta’ politika tagħhom, inkluż ir-
rapporti nazzjonali ta’ spezzjoni (ENV), ir-rapporti tal-aġenzija superviżorja tal-UE 



40 

 

(FISMA), u r-rapporti tal-awditjar (REGIO). Id-direttorati ġenerali li jkopru oqsma ta’ 
politika fejn japplika l-mekkaniżmu SOLVIT ma qisux li dan huwa fost is-sorsi ta’ 
informazzjoni l-aktar importanti għall-identifikazzjoni ta’ każijiet ta’ ksur potenzjali. 

84 Id-direttorati ġenerali rrappurtaw ukoll li fil-perjodu 2014-2016 ittrattaw għadd 
sinifikattivament differenti ta’ każijiet ta’ inizjattiva proprja. Pereżempju, matul il-
perjodu, id-DĠ ENER irrapporta li ttratta aktar minn 200 każ fis-sena, filwaqt li d-
DĠ REGIO, EAC u ECFIN ma kellhom l-ebda każ. Id-direttorati ġenerali rrappurtaw ukoll 
li l-proporzjonijiet ta’ lmenti li ġew ittrattati kienu sinifikattivament differenti meta 
mqabbla mal-proporzjonijiet ta’ każijiet ta’ inizjattiva proprja. Il-biċċa l-kbira mid-
direttorati ġenerali jittrattaw ħafna aktar ilmenti milli każijiet ta’ inizjattiva proprja, 
ħlief għad-DĠ ENER, SANTE u MARE. L-għadd ta’ lmenti li dawn id-direttorati ġenerali 
jirċievu huwa relattivament baxx, iżda huma għandhom setgħat investigattivi li 
jiġġeneraw każijiet ta’ inizjattiva proprja. B’mod ġenerali, isiru aktar investigazzjonijiet 
dwar każijiet ta’ inizjattiva proprja milli dwar każijiet ibbażati fuq ilmenti (ara l-
Figura 10). 

Figura 10 – Aktar każijiet ta’ inizjattiva proprja jwasslu għal 
investigazzjonijiet milli dawk ibbażati fuq ilmenti 

 
Sors: Il-QEA, ibbażat fuq data tal-Kummissjoni 
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Investigazzjoni ta’ każijiet permezz ta’ EU pilot 

85 F’każijiet ta’ ksur suspettat, id-direttorati ġenerali jistgħu jinvestigaw il-każ mal-
Istati Membri kkonċernati bl-użu tal-mekkaniżmu EU pilot19. EU pilot huwa għodda 
elettronika li tippermetti li tinġabar b’mod kunfidenzjali, informazzjoni dwar każijiet ta’ 
ksur suspettat tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri. F’xi każijiet, din l-għodda tista’ 
tintuża biex tinkiseb il-konformità mingħajr ma jsir rikors għall-proċedura formali ta’ 
ksur. 

86 EU pilot jipprovdi mezz biex il-Kummissjoni u l-Istati Membri jorganizzaw djalogu 
strutturat sa dati ta' skadenza stabbiliti. Id-direttorati ġenerali joħolqu “fajls” f’EU pilot 
għal kull każ ta’ ksur potenzjali. Id-DĠ jibgħat domanda lill-Istat Membru kkonċernat, li 
min-naħa tiegħu għandu 10 ġimgħat biex jirrispondi. Id-DĠ imbagħad għandu 
10 ġimgħat biex jivvaluta r-risposta. B’segwitu għall-valutazzjoni, id-DĠ jew jagħlaq il-
każ, jew jitlob aktar informazzjoni, jew inkella jipproponi li l-Kummissjoni tniedi 
proċedura formali ta’ ksur.  

87 Fl-istħarriġ tagħna, kważi l-Istati Membri kollha qiesu li l-Kummissjoni pprovdiet 
informazzjoni adegwata dwar il-każijiet ta’ ksur suspettat f’EU pilot. L-Istati Membri 
ġibdu l-attenzjoni għall-punti pożittivi prinċipali ta’ din l-għodda bħal li: 

o tippermetti li jiġu evitati proċedimenti ta’ ksur u tippromwovi l-korrezzjoni 
f’waqtha ta’ każijiet ta’ nuqqas ta' konformità; 

o tikkontribwixxi għal fehim reċiproku tad-dritt tal-UE u tal-miżuri ta’ 
implimentazzjoni tal-Istati Membri; 

o trawwem kultura ta’ kooperazzjoni bejn id-direttorati ġenerali tal-Kummissjoni u 
l-awtoritajiet nazzjonali; 

o hija mod faċli biex l-utent jistruttura l-komunikazzjoni sa dati ta' skadenza 
speċifiċi; 

o tikkontribwixxi għall-koordinazzjoni u s-sensibilizzazzjoni tal-Istati Membri fir-
rigward ta’ kwistjonijiet relatati mal-konformità; u  

o tagħti s-setgħa liċ-ċittadini billi tipprovdi mezz biex jiġi investigat ksur suspettat 
tad-drittijiet tagħhom minn Stat Membru. 

                                                      
19 Il-pjattaforma bdiet bħala proġett “pilota” propost mill-Kummissjoni li, fl-2008, kien jinvolvi 15-il Stat 

Membru volontarju filwaqt li l-bqija tal-Istati Membri bdew jieħdu sehem bejn l-2010 u l-2013. 
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88 Fir-rigward tal-limitazzjonijiet, ftit mill-Istati Membri (5/27) osservaw li d-
dewmien fir-risposti min-naħa tad-direttorati ġenerali xi kultant xekkel l-effettività ta’ 
EU pilot fir-riżoluzzjoni ta’ każijiet speċifiċi. Ftit mill-Istati Membri osservaw ukoll li, 
mill-2017 ’l hawn, il-Kummissjoni ma baqgħetx tuża sistematikament l-għodda EU pilot 
biex tinvestiga ċerti tipi ta’ każijiet qabel ma tniedi l-proċedura ta’ ksur bħala parti mill-
politika l-ġdida tagħha dwar il-kontroll tal-applikazzjoni tal-liġi. Dawn l-Istati Membri 
wissew li jista’ jirriżulta li jittieħed aktar żmien biex dawn il-każijiet jiġu riżolti b’mod 
f’waqtu. Xi wħud mill-Istati Membri osservaw ukoll li l-użu tal-pjattaforma EU pilot 
għenhom biex jissorveljaw u jittrattaw il-każijiet b’mod ikkoordinat. 

89 L-introduzzjoni ta’ EU pilot fl-2008 rriżultat fit-tnaqqis, għal bosta snin, tal-għadd 
ta’ proċeduri ġodda ta’ ksur li tnedew, peress li l-każijiet il-ġodda bdew jiġu investigati 
l-ewwel permezz tal-pjattaforma. B’konsegwenza ta’ dan, l-għadd ta’ każijiet ta’ ksur 
miftuħa naqas ukoll għal bosta snin. Fl-2016, l-għadd ta’ każijiet ġodda ta’ ksur żdied 
aktar mill-għadd ta’ faljs ġodda EU pilot (ara l-Figura 11). 

Figura 11 – Fajls EU pilot u każijiet ta’ ksur 

 
Sors: Il-QEA, ibbażat fuq data tal-Kummissjoni 

Infurzar tad-dritt tal-UE permezz tal-proċedura ta’ ksur  

90 Il-Kummissjoni għandha diskrezzjoni fir-rigward tat-tnedija tal-proċedura formali 
ta’ ksur. Ladarba DĠ ikun stabbilixxa evidenza suffiċjenti dwar ksur potenzjali, huwa 
jħejji deċiżjoni għat-tnedija tal-proċedura mill-Kummissjoni. L-Artikoli 258 u 260 tat-
TFUE jistipulaw l-istadji tal-proċedura (ara l-Kaxxa 2), li japplikaw għal kull tip ta’ każ. 
Kull stadju fil-proċedura joffri opportunità kemm għall-Istat Membru biex jikkonforma 
kif ukoll għall-Kummissjoni biex tagħlaq il-każ.  
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91 Il-Kummissjoni trid tawtorizza kull stadju tal-proċedura formali ta’ ksur. 
F’konsultazzjoni mas-Servizz Legali tal-Kummissjoni, id-direttorati ġenerali jħejju l-
proposti għal deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar każijiet speċifiċi. L-unità tas-SĠ 
inkarigata mill-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE tinkludi ġabra ta’ proposti 
fuq l-aġenda ta’ laqgħat tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni tieħu d-deċiżjonijiet dwar il-
każijiet ta’ ksur f’madwar 10 laqgħat fis-sena (jiġifieri kull xahar ħlief matul is-sajf). L-
għadd ta’ deċiżjonijiet li jittieħdu f’kull laqgħa jvarja konsiderevolment, skont kemm 
ikun hemm każijiet pendenti.  

92 Matul il-fażi ta' qabel il-litigazzjoni tal-proċedura formali ta’ ksur (Stadji 1 u 2), il-
Kummissjoni tipprova taħdem mal-Istati Membri biex tirriżolvi l-kwistjoni u tevita li 
tirreferi l-każ lill-QĠUE bla bżonn. Fl-istħarriġ tagħna, il-biċċa l-kbira mid-direttorati 
ġenerali (15/18) irrappurtaw li kkomunikaw mal-Istati Membri matul il-fażi ta' qabel il-
litigazzjoni permezz ta’ ittri “politiċi” jew amministrattivi kif ukoll li ddiskutew il-każijiet 
pendenti mar-rappreżentanti tal-Istati Membri f’laqgħat “pakkett” jew f’forums oħra. 
Ftit mill-Istati Membri osservaw li kien hemm xi diffikultajiet fil-koordinazzjoni ta’ 
risposti għall-ittri amministrattivi. Fil-prattika, il-Kummissjoni tagħlaq il-biċċa l-kbira 
mill-każijiet fil-fażi ta' qabel il-litigazzjoni qabel ma tagħmel rinviju quddiem il-QĠUE 
(Stadju 3).  

93 Fir-rigward tal-isfidi li ltaqgħu magħhom, kważi d-direttorati ġenerali kollha 
(17/18) irrappurtaw li sabuha diffiċli biex jittrattaw il-każijiet ta’ ksur fil-ħin, filwaqt li l-
biċċa l-kbira mid-direttorati ġenerali (15/17) irrikonoxxew li l-livell ta’ kompetenzi u ta’ 
għarfien espert meħtieġa kien fattur kontributorju ta’ importanza kbira. Filwaqt li 
kważi l-Istati Membri kollha rrappurtaw li d-dati ta' skadenza tar-risposti għall-ittri ta’ 
notifika formali u għall-opinjonijiet motivati (Stadji 1 u 2) normalment kienu biżżejjed 
għal każijiet sempliċi (23/24), il-biċċa l-kbira minnhom irrappurtaw li dawn rarament 
kienu twal biżżejjed għal każijiet kumplessi ħafna (20/24). Il-biċċa l-kbira mill-Istati 
Membri (12/23) irrappurtaw li huma sabu li l-ittri u l-opinjonijiet tal-Kummissjoni kienu 
bażi adegwata għat-tħejjija ta’ risposta. Ħafna mill-Istati Membri l-oħra (11/23) qiesu li 
dawn kienu parzjalment adegwati. Ftit mill-Istati Membri osservaw li d-dokumenti tal-
Kummissjoni xi kultant ma kinux ċari biżżejjed u li l-kwalità kienet tvarja skont id-DĠ 
jew il-każ. 

94 Ladarba l-każ jiġi riferut lill-QĠUE, iż-żmien li jittieħed qabel ma tingħata deċiżjoni 
dwar il-każ jiddependi fuq il-proċeduri ta’ trattament tal-QĠUE (Stadju 4). It-tul ta’ 
żmien għat-trattament tal-każijiet mill-QĠUE jista’ jiddependi fuq għadd ta’ fatturi, 
b’mod partikolari l-kumplessità tal-każ. Jekk il-Kummissjoni terġa’ tagħmel rinviju ieħor 
tal-każ quddiem il-QĠUE skont l-Artikolu 260(2) tat-TFUE (Stadju 5), iż-żmien meħud 
biex il-każ jiġi riżolt jista’ jiżdied konsiderevolment. Iż-żmien meħud sakemm il-QĠUE 
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tiddeċiedi jekk timponix sanzjoni finanzjarja jiddependi fuq it-tul ta’ żmien li l-Istat 
Membru jkun ingħata biex jikkonforma mad-deċiżjoni preċedenti, iż-żmien meħud mill-
Kummissjoni biex terġa’ tinnotifika lill-Istat Membru dwar in-nuqqas ta' konformità 
kontinwat tiegħu, u t-tul ta’ żmien li l-QĠUE tieħu biex toħroġ id-deċiżjoni. 

95 Il-Kummissjoni ssolvi jew tirtira ħafna każijiet qabel ma tinħareġ deċiżjoni mill-
QĠUE (Stadji 4 u 5). F’dan il-każ, proporzjon żgħir biss tal-proċeduri ta’ ksur jirriżulta fl-
impożizzjoni ta’ sanzjonijiet finanzjarji fuq l-Istati Membri skont l-Artikolu 260(2) tat-
TFUE (Stadju 5). F’każijiet bħal dawn, il-proċedura ta’ ksur tista’ tkun ħadet bosta snin. 
Il-penali jiġu applikati fuq il-bażi ta’ kuljum sakemm l-Istat Membru jinnotifika li jkun 
ikkonforma mad-deċiżjoni (penali perjodiċi). Fejn Stat Membru jikkonforma qabel ma 
tinħareġ id-deċiżjoni finali, il-QĠUE tista’ timponi penali ta’ “somma f'daqqa” biex 
tirrifletti l-perjodu preċedenti li matulu kien hemm nuqqas ta' konformità. Id-DĠ BUDG 
jimmaniġġja l-kalkolu u l-ġbir tal-penali. 

96 Id-DĠ prinċipali huwa inkarigat mill-monitoraġġ ta’ kull problema sussegwenti 
relatata man-nuqqas ta' konformità jew kull każ ieħor ta’ applikazzjoni ħażina mill-Istat 
Membru, sew jekk dan isir permezz ta’ lmenti jew permezz ta’ investigazzjonijiet fuq 
inizjattiva proprja. 

97 Fir-rigward tal-punti pożittivi, il-biċċa l-kbira mid-direttorati ġenerali (13/18) 
issottolinjaw ir-rwol tal-proċedura ta’ ksur f’li teżerċita pressjoni fuq l-Istati Membri 
biex jikkonformaw mad-dritt tal-UE, isservi ta’ deterrent għan-nuqqas ta’ konformità, u 
tenfassiza d-diffikultajiet fl-implimentazzjoni. Diversi direttorati ġenerali kkunsidraw 
ukoll bħala punti pożittivi n-natura ta’ livell għoli, strutturata u trasparenti tal-proċess, 
id-diskrezzjoni tal-Kummissjoni fl-użu tal-proċedura, u l-viżibbiltà tar-riżultati. Barra 
minn hekk, għadd ta’ direttorati ġenerali qiesu li l-użu tal-proċedura ta’ ksur huwa mod 
tajjeb kif il-Kummissjoni tindika lill-Istati Membri u liċ-ċittadini li hija tieħu n-nuqqas ta' 
konformità mad-dritt tal-UE serjament. Fl-istħarriġ tagħna, kważi l-Istati Membri kollha 
(25/26) irrappurtaw li s-sanzjonijiet finanzjarji imposti mill-QĠUE fil-każijiet ta’ ksur 
kellhom effett qawwi ta' deterrent. Fil-perjodu 2014-2016, is-sanzjonijiet finanzjarji 
totali imposti fuq l-Istati Membri għan-nonosservanza ta’ sentenza tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kienu ta’ EUR 339 miljun20. 

                                                      
20 Il-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea - Iċ-ċifri tal-eżitu mogħtija għas-snin finanzjarji 2014, 2015 u 

2016 skont l-Artikolu 711, “Ħlasijiet ta’ penali u ħlasijiet f’somma waħda imposti fuq Stat Membru 
minħabba nonosservanza ta’ sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fuq in-nuqqas 
tiegħu li jissodisfa obbligu taħt it-Trattat”.  
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98 Fir-rigward tal-limitazzjonijiet assoċjati mal-proċedura ta’ ksur, ħafna mid-
direttorati ġenerali (8/18) issottolinjaw it-tul tal-proċedura. Id-direttorati ġenerali 
osservaw ukoll b’mod divers: 

o in-natura oneruża tal-proċess (il-każijiet jirrikjedu “livell għoli ta’ provi”); 

o il-ħtieġa ta’ għarfien u kompetenzi konsiderevoli; 

o it-tul u l-kumplessità tal-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet fi ħdan il-Kummissjoni; 

o il-ħtieġa li jiġi eżerċitat ġudizzju biex jiġi ddeterminat jekk il-każijiet għandhomx 
jingħataw segwitu jew għandhomx jingħalqu; 

o in-natura konfrontazzjonali tal-każijiet ta’ ksur; 

o id-diffikultajiet fit-trattament ta’ każijiet politikament sensittivi u ta’ każijiet ta’ 
konformità parzjali;  

o l-isfida li jiġi żgurat li l-Istati Membri jiġu ttrattati b’mod ugwali; u 

o il-fatt li t-tnedija tal-proċedimenti ta’ ksur tista’ tkun kontroproduttiva f’ċerti 
każijiet.  

99 Fir-rigward tad-diskrezzjoni tal-Kummissjoni relatata mal-proċedura formali ta’ 
ksur, ħafna mill-Istati Membri (9/22) qiesu li din iffaċilitat l-infurzar effettiv tad-dritt 
tal-UE fl-Istati Membri. Ħafna oħrajn (10/22) qiesu li dan kien iffaċilitat parzjalment 
biss, filwaqt li ftit mill-Istati Membri (3/22) qiesu li ma kienx iffaċilitat. It-tħassib 
prinċipali li esprimew ħafna mill-Istati Membri (10/22) kien jirrigwarda l-fatt li l-
Kummissjoni ma għadhiex tuża sistematikament il-mekkaniżmu EU pilot biex tiskambja 
informazzjoni dwar ċerti tipi ta’ każijiet qabel ma tniedi proċedura ta’ ksur. Il-Figura 12 
turi kemm-il ġimgħa ttieħdet, bħala medja, fil-perjodu 2014-2016 għat-trattament ta’ 
lmenti, għat-twettiq ta’ investigazzjonijiet permezz ta’ EU pilot u għall-ġestjoni ta’ 
każijiet ta’ ksur qabel ma dawn ingħalqu. Dan jindika li r-riżoluzzjoni ta’ każijiet ta’ ksur 
ibbażati fuq ilmenti tieħu madwar 140 ġimgħa, b’madwar nofs iż-żmien meħud mill-
investigazzjoni tal-ilment permezz ta’ EU pilot qabel ma titnieda l-proċedura formali ta’ 
ksur. 
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Figura 12 – Żmien meħud għar-riżoluzzjoni ta’ każijiet ta’ ksur 

 
Sors: Il-QEA, ibbażat fuq data tal-Kummissjoni 

L-użu ta’ għodod għall-promozzjoni tal-konformità  

100 Minbarra l-miżuri ta’ monitoraġġ u infurzar, il-Kummissjoni tuża sett ta’ 
“għodod”, f’fażijiet differenti taċ-ċiklu ta’ politika, biex tgħin lill-Istati Membri 
japplikaw id-dritt tal-UE b’mod korrett u fil-ħin (“għodod li jippromwovu l-
konformità”). Fit-tħejjija tal-proposti, il-Kummissjoni tista’ tirrikjedi lid-DĠ responsabbli 
biex ifassal pjan ta’ implimentazzjoni li jistipula l-isfidi prinċipali li l-Istati Membri 
jkollhom jiffaċċjaw u l-miżuri li jkunu mistennija jieħdu. Jistgħu jiġu pprovduti wkoll linji 
gwida lill-Istati Membri dwar kif għandhom jinterpretaw, jimplimentaw u japplikaw l-
istrument legali tal-UE. Direttiva tista’ wkoll tirrikjedi li l-Istati Membri jipprovdu 
dokumenti ta' spjegazzjoni fejn jiddeskrivu kif ikunu ttrasponew id-dispożizzjonijiet 
tad-direttiva fil-liġi nazzjonali. 

101 Matul il-fażijiet ta’ implimentazzjoni u ta’ applikazzjoni, il-Kummissjoni tuża 
diversi għodod ta’ konsultazzjoni. Dawn jinkludu kumitati tar-rappreżentanti tal-Istati 
Membri stabbiliti permezz ta’ direttiva, netwerks ikkoordinati mill-Kummissjoni u 
magħmulin minn rappreżentanti tal-Istati Membri inkarigati mill-implimentazzjoni, 
gruppi ta’ esperti stabbiliti mill-Kummissjoni biex jagħtu pariri, jew sessjonijiet ta’ 
ħidma li l-Kummissjoni tista’ torganizza ma’ Stati Membri speċifiċi. F’xi oqsma ta’ 
politika, id-direttorati ġenerali jorganizzaw ukoll “laqgħat pakkett” ma’ Stati Membri 
speċifiċi biex jiddiskutu problemi ta’ implimentazzjoni u każijiet ta’ ksur. Minbarra 
dawn l-għodod ta’ konsultazzjoni, il-Kummissjoni tista’ tuża tabelli ta’ valutazzjoni jew 
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barometri biex turi l-prestazzjoni tal-Istati Membri fir-rigward tal-implimentazzjoni tad-
dritt tal-UE. 

102 Id-direttorati ġenerali għandhom ir-responsabbiltà li jużaw dawn l-għodod biex 
jipprovdu appoġġ lill-Istati Membri fir-rigward tal-istrumenti legali fil-qasam ta’ politika 
tagħhom. Il-Kummissjoni ma żżommx reġistru ċentrali dwar l-użu ta’ dawn l-għodod 
kollha mid-direttorati ġenerali. Fl-istħarriġiet tagħna21, aħna staqsejna lid-direttorati 
ġenerali u lill-Istati Membri dwar l-użu u l-effettività ta’ kull għodda kif ukoll il-punti 
pożittivi u l-limitazzjonijiet prinċipali tagħhom. Staqsejna wkoll lill-Istati Membri dwar 
il-piż amministrattiv li ċerti għodod jimponu fuqhom u dwar ir-raġunijiet għalfejn 
jippreferu jużaw għodda aktar jew inqas ta’ spiss. Aħna nippreżentaw ir-riżultati tal-
analiżi tagħna għal kull għodda fl-Anness III. Il-Figura 13 tagħti stampa ġenerali tal-
klassifikazzjoni tal-għodod prinċipali mid-direttorati ġenerali u l-Istati Membri. 

Figura 13 – Effettività tal-għodod li jippromwovu l-konformità 

 
Sors: Il-QEA, ibbażat fuq stħarriġiet li saru lid-direttorati ġenerali tal-Kummissjoni u lill-Istati Membri 

103 B’mod ġenerali, id-direttorati ġenerali u l-Istati Membri kklassifikaw l-għodod 
promozzjonali bħala effettivi (jiġifieri tawhom mill-inqas punteġġ ta’ “3”, li 
jikkorrispondi għal livell ta’ effettività “medju”). Kumplessivament, id-direttorati 

                                                      
21 Fit-tfassil tal-mistoqsijiet tagħna, aħna bbażajna fuq mistoqsijiet li saru fl-2013 mid-Dipartiment 

Tematiku C tal-PE: Id-drittijiet taċ-ċittadini u l-affarijiet kostituzzjonali għall-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali tal-PE, f’intervisti strutturati ma’ uffiċjali tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri. 
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ġenerali kklassifikaw l-effettività tal-għodod promozzjonali kemxejn ogħla mill-Istati 
Membri. Fil-biċċa l-kbira dan irriżulta mill-fatt li d-direttorati ġenerali kklassifikaw id-
dokumenti ta’ spjegazzjoni b’tabelli ta' korrelazzjoni u l-laqgħat pakkett b’mod 
sinifikattivament aktar favorevoli mill-Istati Membri.  

104 Il-pjanijiet ta’ implimentazzjoni huma l-għodda li tintuża l-inqas ta’ spiss. Barra 
minn hekk, id-direttorati ġenerali u l-Istati Membri qisuhom ukoll l-inqas effettivi 
kumplessivament. Minkejja li kien rikonoxxut li dawn il-pjanijiet jissottolinjaw l-isfidi 
ewlenin fl-implimentazzjoni, huma tqiesu li għandhom utilità limitata billi spiss tħejjew 
kmieni wisq fil-proċess u billi ma jindirizzawx l-ispeċifiċitajiet tal-Istati Membri 
individwali. 

105 Il-linji gwida huma fost l-għodod li jintużaw l-aktar. Kemm id-direttorati 
ġenerali kif ukoll l-Istati Membri qisuhom bħala effettivi ħafna, b’mod partikolari għal-
leġiżlazzjoni kumplessa. Il-linji gwida kienu kkunsidrati li għandhom rwol importanti f’li 
jiżguraw fehim komuni tad-direttivi tal-UE minkejja li ma jipprovdux interpretazzjoni 
definittiva tad-dritt tal-UE. Il-biċċa l-kbira mill-Istati Membri qiesu li l-linji gwida 
għandhom jintużaw aktar. 

106 Id-direttorati ġenerali qiesu li d-dokumenti ta’ spjegazzjoni b’tabelli ta’ 
korrelazzjoni kienu effettivi ħafna biex jiffaċilitaw il-kontrolli tat-traspożizzjoni u tal-
konformità tal-miżuri nazzjonali ta’ implimentazzjoni. Ħafna mill-Istati Membri 
rrappurtaw li ħejjew dokumenti ta’ dan it-tip għall-użu proprju tagħhom bħala parti 
mill-proċedura tagħhom biex jiżguraw it-traspożizzjoni korretta tad-direttivi tal-UE u 
kklassifikaw l-effettività tagħhom f’livell għoli. Madankollu, l-Istati Membri li ma 
ħejjewx dokumenti ta’ spjegazzjoni b’tabelli ta’ korrelazzjoni rrappurtaw li sabu li t-
tħejjija tagħhom kienet oneruża ħafna. Id-direttorati ġenerali u l-Istati Membri 
rrikonoxxew b’mod divers li d-dokumenti ta’ spjegazzjoni jikkontribwixxu wkoll għaċ-
ċertezza legali u għat-trasparenza dwar kif id-dritt tal-UE jiġi applikat fil-prattika. 

107 Il-biċċa l-kbira mill-Istati Membri taw parir lill-Kummissjoni biex tagħmel użu 
akbar mill-għodod ta’ konsultazzjoni. Dan minkejja l-fatt li l-parteċipazzjoni f’dawn il-
forums tinvolvi piż amministrattiv sinifikanti. Madankollu, għadd ta’ Stat Membri 
osservaw li l-approċċi tad-direttorati ġenerali kienu differenti u li kien hemm lok biex il-
Kummissjoni tiżviluppa approċċ aktar immirat u aktar konsistenti għall-użu tagħhom. 
Minkejja li l-Istati Membri rrikonoxxew ir-rwol li t-tabelli ta’ valutazzjoni jista’ jkollhom 
biex iħeġġu lill-Istati Membri jtejbu l-prestazzjoni tagħhom, il-biċċa l-kbira ma kinux 
favur li jiżdied l-użu tagħhom. 
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L-iżgurar tat-trasparenza fir-rigward tal-konformità u s-sorveljanza  

108 Il-Kummissjoni tiffaċċja aspettattivi għolja fir-rigward tat-trasparenza min-
naħa taċ-ċittadini u tal-partijiet ikkonċernati f’dak li jirrigwarda t-trattament tat-tipi 
kollha ta’ każijiet ta’ ksur, il-konformità tal-Istati Membri mad-dritt tal-UE u l-attivitajiet 
ta’ sorveljanza proprji tagħha: 

o l-ilmentaturi individwali jistennew li jiġu infurmati dwar x’azzjoni tkun se tittieħed 
għar-riżoluzzjoni tal-problemi tagħhom u li jiġu infurmati dwar il-progress li jkun 
sar; 

o l-Istati Membri jistennew li jirċievu trattament ġust u konsistenti fir-rigward tal-
monitoraġġ u l-infurzar; 

o il-leġiżlaturi tal-UE jistennew li jiġu infurmati dwar l-implimentazzjoni u l-
applikazzjoni, mill-Istati Membri, tal-liġijiet tal-UE li huma jkunu adottaw; u b’mod 
aktar ġenerali 

o il-partijiet istituzzjonali kkonċernati l-oħra, bħall-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew (KESE), il-Kumitat tar-Reġjuni (KtR) u l-Ombudsman Ewropew, kif ukoll 
il-pubbliku ġenerali jistennew li jiġu infurmati kemm dwar il-konformità tal-Istati 
Membri mad-dritt tal-UE kif ukoll dwar il-prestazzjoni tal-Kummissjoni f’dak li 
jirrigwarda l-attivitajiet ta’ sorveljanza tagħha.  

109 Il-Kummissjoni tuża għadd ta’ għodod biex tikkomunika ma’ u tirrapporta lil 
dawn l-udjenzi differenti dwar każijiet speċifiċi, problemi ta’ konformità li jiltaqgħu 
magħhom l-Istati Membri u l-attivitajiet ta’ sorveljanza proprji tagħha, filwaqt li tiżgura 
l-kunfidenzjalità fejn ikun meħtieġ. 

110 Fir-rigward ta’ każijiet speċifiċi, il-mezz prinċipali għall-komunikazzjoni mal-
ilmentaturi individwali huwa permezz ta’ korrispondenza bil-miktub. L-iskop tal-
korrispondenza huwa li żżomm l-ilmentaturi infurmati dwar kif il-Kummissjoni tkun qed 
tittratta l-ilmenti u li tispjega r-raġunijiet għalfejn il-Kummissjoni tiddeċiedi li ma 
tinvestigax l-ilment jew li tagħlaq il-każ. Il-Kummissjoni stabbiliet għadd ta’ garanziji 
amministrattivi għall-ilmentaturi (ara l-Kaxxa 6). 
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Kaxxa 6 

Garanziji amministrattivi għall-ilmentaturi 

F’konformità mal-kodiċi tagħha ta’ mġiba amministrattiva tajba, il-Kummissjoni 
tiggarantixxi lill-ilmentaturi li hija: 

o tirreġistra u tirrikonoxxi li tkun irċeviet l-ilment tagħhom fi żmien 15-il jum ta’ 
xogħol; 

o tinnotifikahom bil-miktub dwar kull deċiżjoni li tieħu biex tkompli teżamina l-każ 
mal-Istat Membru kkonċernat; 

o tinnotifikahom bil-miktub dwar kull deċiżjoni li tieħu biex tagħlaq każ jew biex 
tiftaħ proċedura formali ta’ ksur; 

o tispjega kull deċiżjoni li tieħu biex tagħlaq każ f’“ittra ta’ qabel l-għeluq” u tagħti 
lill-ilmentatur erba’ ġimgħat biex jibgħat il-kummenti tiegħu; 

o tinforma lill-ilmentatur, wara sena, jekk l-ilment ma jkunx ingħalaq jew tkun 
infetħet proċedura ta’ ksur. 

 

111 Ladarba l-Kummissjoni tiftaħ proċedura formali ta’ ksur, l-ilmentatur jista’ 
jsegwi l-istadji sussegwenti tal-proċedura permezz tar-reġistru pubbliku tal-
Kummissjoni dwar id-deċiżjonijiet tal-proċeduri ta’ ksur u l-istqarrijiet għall-istampa 
relatati. Il-progress tal-każijiet li jiġu riferuti lill-QĠUE jista’ jiġi segwit permezz tas-sit 
web tal-QĠUE. 

112 Fir-rigward tal-konformità tal-Istati Membri mad-dritt tal-UE, ċerti liġijiet tal-
UE jipprevedu, fil-klawsoli ta’ rieżami, li l-Kummissjoni tipproduċi rapporti ta’ 
implimentazzjoni22 dwar it-traspożizzjoni tad-direttivi. Il-problemi relatati mat-
traspożizzjoni jistgħu wkoll jiġu aċċennati f’tipi oħra ta’ rieżaminar ex post li jiġi 
ppubblikat, bħal “Kontrolli tal-Idoneità” u evalwazzjonijiet.  

113 Għal direttivi speċifikament relatati mas-Suq Uniku, il-Kummissjoni tipprovdi 
indikaturi u informazzjoni dwar firxa ta’ problemi relatati mal-implimentazzjoni u mal-
applikazzjoni fit-Tabella ta’ Valutazzjoni tas-Suq Uniku (SMS). Din it-tabella tinkludi 
diversi indikaturi, fosthom uħud li huma relatati mat-traspożizzjoni ta’ direttivi, każijiet 
ta’ ksur u fajls EU pilot (ara l-Kaxxa 7). 

                                                      
22 Imsejħa wkoll “rapporti ta’ monitoraġġ” jew “rapporti ta’ traspożizzjoni”. 
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Kaxxa 7 

Indikaturi fit-Tabella ta’ Valutazzjoni tas-Suq Uniku relatati mal-
applikazzjoni tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri 

Traspożizzjoni 
o Id-defiċit ta’ traspożizzjoni (% tad-direttivi kollha li ma ġewx trasposti) 

o Il-progress li sar matul l-aħħar sitt xhur (bidla fl-għadd ta’ direttivi li ma ġewx 
trasposti) 

o Id-direttivi li ilhom pendenti ħafna (sentejn jew aktar) 

o Id-dewmien totali għat-traspożizzjoni (f’xhur) fil-każ ta’ direttivi li jkun ilhom 
pendenti 

o Id-defiċit ta’ konformità (% tad-direttivi kollha li ġew trasposti b’mod skorrett) 

Ksur 
o L-għadd ta’ proċedimenti ta’ ksur pendenti 

o Il-bidla li saret matul l-aħħar sitt xhur (bidla fl-għadd ta’ każijiet ta’ ksur) 

o Id-durata tal-proċedimenti ta’ ksur (f’xhur) 

o Id-durata mid-deċiżjoni tal-Qorti (f’xhur) 

EU Pilot 
o Iż-żmien medju meħud mill-Istati Membri biex jirrispondu għal domanda mill-

Kummissjoni meta mqabbel mal-parametru referenzjarju ta’ 10 ġimgħat 

 

114 B’mod aktar ġenerali, il-Kummissjoni tikkomunika dwar ir-riżultati tal-
attivitajiet ta’ sorveljanza tagħha u dwar l-aspetti tal-prestazzjoni tagħha permezz tar-
Rapport Annwali dwar il-Monitoraġġ tal-Applikazzjoni tad-dritt tal-UE. Il-Kummissjoni 
tħejji r-rapport primarjament għall-PE. Kull sena, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali tal-PE 
jiskrutinizza r-rapport bħala l-bażi għal rapport tal-PE. Il-Kummissjoni żammet approċċ 
konsistenti f’termini ta’ kontenut u preżentazzjoni tar-rapporti annwali matul bosta 
snin, filwaqt li żżid informazzjoni u analiżi fuq it-talba tal-PE. F’dan il-kuntest, il-KESE 
stieden lill-Kummissjoni biex titlob l-opinjoni tiegħu dwar ir-rapport annwali sabiex 
tingħata l-opportunità li jiġu rreġistrati l-fehmiet tas-soċjetà ċivili organizzata f’dak li 
jirrigwarda l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE. Huwa ħeġġeġ ukoll lill-Kummissjoni biex 
tagħmel aktar enfasi fuq l-informazzjoni li tingħata lill-pubbliku dwar il-każijiet ta’ ksur 
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inġenerali23. B’mod simili, il-KtR osserva l-importanza li jiżdied l-aċċess pubbliku għal 
informazzjoni dwar l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fid-dawl tar-rwol importanti li l-
awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom rigward l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fil-
prattika24. 

115 Matul il-perjodu 2014 sa 2016 li aħna eżaminajna, ir-rapporti annwali tal-
Kummissjoni kienu jikkonsistu f’rapport ta’ livell għoli u illustrat tajjeb (ta’ madwar 
30 paġna) u żewġ annessi b’informazzjoni dettaljata u ċarts dwar kull wieħed mit-
28 Stat Membru u kull qasam ta’ politika rilevanti. Is-sommarju ta’ livell għoli 
jiddeskrivi l-politika tal-UE dwar il-ksur, jissottolinja l-kontribut li l-attivitajiet ta’ 
sorveljanza tal-Kummissjoni jagħtu għall-prijoritajiet rilevanti tal-Kummissjoni Juncker, 
u jispjega r-responsabbiltajiet rispettivi tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri fir-rigward 
tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE. Huwa jipprovdi wkoll analiżi tal-aspetti ewlenin tal-
mod kif il-Kummissjoni tittratta l-ilmenti u l-każijiet ta’ ksur kif ukoll tad-deċiżjonijiet 
tal-QĠUE, u jagħti eżempji illustrattivi. Madankollu, il-Kummissjoni ma tipprovdix 
informazzjoni u analiżi dwar għadd ta’ kwistjonijiet ta’ interess ġenerali għall-partijiet 
ikkonċernati (ara l-Kaxxa 8). 

                                                      
23 Opinjoni tal-KESE dwar il-Monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE tat-18 ta’ Ottubru 2017. 

24 Dan il-punt sar minn uffiċjali tal-KtR f’rispons bil-miktub għal mistoqsijiet magħmula fit-tħejjija ta’ din 
l-analiżi panoramika. 
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Kaxxa 8 

Rappurtar annwali dwar l-attivitajiet ta’ sorveljanza tal-Kummissjoni 

Analiżi pprovduta mill-Kummissjoni: Analiżi mhux ipprovduta: 

• it-total tal-ilmenti u tal-każijiet ta’ 
ksur li ġew ittrattati matul is-sena; 

• id-durata medja ta’ kull stadju fil-
proċessi għat-trattament tal-ilmenti 
u tal-każijiet ta’ ksur; 

• ix-xejriet fuq ħames snin għall-
ilmenti u l-każijiet ta’ ksur; 

• ir-relazzjoni bejn ix-xejriet għall-
ilmenti, għall-fajls EU pilot u għall-
każijiet ta’ ksur; 

• l-għadd ta’ lmenti u ta’ każijiet ta’ 
ksur miftuħa; 

• iż-żmien kemm ilhom miftuħa l-
ilmenti u l-każijiet ta’ ksur; 

• informazzjoni dwar l-attivitajiet ta’ 
prevenzjoni, inklużi l-għodod 
magħżula li jippromwovu l-
konformità (jiġifieri linji gwida, 
pjanijiet ta’ implimentazzjoni u 
dokumenti ta’ spjegazzjoni); 

• informazzjoni dwar l-użu ta’ għodod 
oħra għall-monitoraġġ tal-
konformità (eż. l-għodod prinċipali 
ta’ konsultazzjoni); 

• informazzjoni dwar il-prestazzjoni 
tal-Istati Membri fir-rigward tad-dati 
ta' skadenza proċedurali. 

• informazzjoni dwar il-prestazzjoni 
tal-Kummissjoni fir-rigward tal-
parametri referenzjarji għat-
trattament tal-ilmenti u tal-każijiet 
ta’ ksur. 

 

 

116 F’dan il-kuntest, aħna nosservaw li fl-2017 l-Ombudsman Ewropew, fuq il-bażi 
ta’ inkjesta strateġika, issuġġerixxa li l-Kummissjoni tipprovdi aktar informazzjoni dwar 
il-prestazzjoni tagħha fir-riżoluzzjoni ta’ każijiet ta’ ksur reali tad-dritt tal-UE skont il-
proċeduri ta’ qabel il-ksur – u dwar id-durata medja tal-proċess – fir-rapport annwali 
tagħha dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE.25 

                                                      
25 Inkjesta strateġika OI/5/2016/AB dwar il-puntwalità u t-trasparenza fit-trattament ta’ lmenti dwar 

ksur, mill-Kummissjoni. 
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Awditjar pubbliku tal-konformità mad-dritt tal-UE 

Awditjar pubbliku fil-livell nazzjonali 

117 Bħala parti mill-analiżi tagħna, aħna stedinna lis-SAIs tal-Istati Membri biex 
jidentifikaw rapporti tal-awditjar relatati mal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE, għall-
perjodu 2013-2017, sabiex niksbu stampa ġenerali tal-ħidma tas-SAIs f’dan il-qasam. 
Minn 185 rapport li rċevejna mingħand 13-il SAI, aħna eżaminajna t-62 rapport li l-
kontenut tagħhom ikkonkludejna li kien l-aktar rilevanti fl-ambitu tal-analiżi 
panoramika tagħna. Dawn ir-rapporti kienu jirriflettu kemm il-perspettiva tal-awditjar 
tal-konformità kif ukoll dik tal-awditjar tal-prestazzjoni.  

118 Minkejja li l-awditi tas-SAIs koprew diversi oqsma ta’ politika, il-biċċa l-kbira 
kienu relatati mal-Ambjent u l-Enerġija, it-Tassazzjoni u t-Trasport. Ħafna mir-rapporti 
dwar il-politika tal-ambjent u l-enerġija (24 rapport) iffukaw fuq l-implimentazzjoni ta’ 
direttivi kumplessi bħad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma jew id-Direttiva Qafas dwar l-
Iskart. It-tieni qasam ta’ politika li ġie kopert l-aktar ta’ spiss kien dak tal-politika tat-
Tassazzjoni (disa’ rapporti), fejn aktar minn rapport wieħed koprew is-subsetturi tal-
kummerċ elettroniku u l-VAT. Il-qasam bit-tielet politika l-aktar irrappreżentata kien 
dak tat-Trasport (tmien rapporti), fejn ġew koperti diversi suġġetti mit-trasport 
ferrovajru għat-trasport bit-triq. Mill-oqsma ta' politika l-oħra, il-Governanza finanzjara 
u ekonomika, l-Agrikoltura, l-Iżvilupp reġjonali u suġġetti speċifiċi oħra marbuta mas-
Suq Uniku ġew irrappreżentati fir-rapporti tas-SAIs, inklużi l-kwistjonijiet bħall-akkwist 
pubbliku jew l-għajnuna mill-Istat. 

119 Xi wħud mill-awditi tal-prestazzjoni tal-amministrazzjonijiet pubbliċi tal-Istati 
Membri eżaminaw il-kawżi tat-traspożizzjoni tardiva iżda biss fil-kuntest ta’ politika 
waħda jew ta’ strument legali speċifiku tal-UE. Fil-biċċa l-kbira mill-każijiet, l-objettivi 
tal-awditi kienu relatati mal-prestazzjoni ta’ politika nazzjonali fejn kien hemm fis-seħħ 
xi wħud mid-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni tal-UE. F’dawn il-każijiet, is-SAIs kienu qed 
jivvalutaw primarjament l-effettività tal-miżuri ta’ politika nazzjonali fil-ksib tal-
objettivi tagħhom. Dawn l-awditi tipikament ma kinux jinkludu valutazzjoni tal-
proċeduri nazzjonali għat-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE fil-
liġi nazzjonali.  

120 Madankollu, għadd sinifikanti ta’ rapporti mill-inqas irreferew għall-puntwalità 
tat-traspożizzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE u ħadu nota tad-dewmien. F’xi wħud mill-
każijiet, is-SAIs analizzaw ir-raġunijiet għal dan id-dewmien u vvalutaw kull 
insuffiċjenza jew inkonsistenza potenzjali oħra tat-traspożizzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE 
fil-leġiżlazzjoni nazzjonali. Wieħed mir-rapporti tal-awditjar identifika r-riskju ta’ 
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traspożizzjoni tardiva bbażat fuq l-analiżi tal-leġiżlazzjoni nazzjonali bi tqabbil mal-
impenji li jirriżultaw mid-dritt tal-UE. Rapport ieħor tal-awditjar kien jinkludi 
deskrizzjoni ġenerali tal-proċedura nazzjonali għat-traspożizzjoni tad-direttivi tal-UE. 
Barra minn hekk, xi wħud mir-rapporti semmew każijiet formali ta’ ksur jew każijiet 
ta’ EU pilot relatati mas-suġġett awditjat, filwaqt li wħud mis-SAIs ipprovdew wkoll 
stampa ġenerali tal-konsegwenzi tan-nuqqas ta' konformità mad-dritt tal-UE, inklużi l-
impatti finanzjarji.  

121 Xi wħud mill-awditi li koprew każijiet ta’ ksur li kienu għaddejjin, inkludew 
valutazzjoni kwalitattiva tal-konformità tad-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni nazzjonali 
mad-dritt tal-UE. Wieħed mir-rapporti tal-awditjar kien jinkludi analiżi tal-miżuri 
nazzjonali ta’ implimentazzjoni mħejjija għat-traspożizzjoni ta’ direttiva. Rapport ieħor 
inkluda rakkomandazzjonijiet li ttieħdu inkunsiderazzjoni fl-implimentazzjoni tad-
direttiva kkonċernata. Jerġa’ rapport ieħor ta stima tal-ispejjeż ta’ aġġustament relatati 
mal-implimentazzjoni tar-rekwiżiti ta’ direttiva ġdida li kienet qed tiġi trasposta.  

122 F’bosta każijiet, ir-rapporti tal-awditjar ma kinux limitati għall-gvern ċentrali. 
Dawn l-awditi vvalutaw il-miżuri li ġew adottati kemm fil-livell reġjonali kif ukoll f’dak 
lokali għall-implimentazzjoni tal-impenji li jirriżultaw mid-dritt tal-UE.  

123 Aħna sibna każ fejn SAI wettqet awditu tal-prestazzjoni intragovernattiv dwar 
l-effiċjenza tal-implimentazzjoni tad-dritt tal-UE mill-amministrazzjoni nazzjonali li 
vvaluta l-proċessi u l-fatturi sottostanti li jaffettwaw kemm il-puntwalità kif ukoll il-
korrettezza tal-implimentazzjoni tad-dritt tal-UE (ara l-Kaxxa 9).   



56 

 

Kaxxa 9 

Awditu tal-proċessi nazzjonali għall-implimentazzjoni tad-dritt tal-UE  

“L-iskop ta’ dan l-awditu kien li jiġu investigati liema kwistjonijiet amministrattivi 
interni u kwistjonijiet dovuti għall-ambjent operattiv jipprovdu l-prerekwiżiti 
meħtieġa biex il-leġiżlazzjoni tal-UE tiġi implimentata b’mod effiċjenti.” 

L-awditu eżamina: 

(1) Jekk kienx hemm titjib fl-implimentazzjoni tad-dritt tal-UE matul is-snin 
(b’distinzjoni bejn il-każijiet ta’ traspożizzjoni tardiva u dawk ta’ 
implimentazzjoni skorretta);  

(2) Jekk il-gvern żgurax kundizzjonijiet effettivi għall-implimentazzjoni 
(valutazzjoni tas-sitwazzjoni fid-diversi ministeri, miżuri ta’ sostenn, gwida u 
ppjanar);  

(3) Jekk l-implimentazzjoni hijiex konformi mad-dritt tal-UE u mal-prinċipji ta’ 
abbozzar tajjeb tal-liġijiet (valutazzjoni tat-trasparenza, strumenti ta’ 
implimentazzjoni, prijoritizzazzjoni u tqassim tar-responsabbiltajiet); 

(4) Jekk il-gvern użax b’mod effettiv il-marġni ta’ manuvrar ipprovdut mid-direttivi 
(eżaminar ta’ kwistjonijiet bħad-diskrezzjoni u t-trasparenza u ta’ għodod bħat-
tabelli ta’ korrelazzjoni jew il-valutazzjonijiet tal-impatt). 

124 Fl-aħħar nett, bosta SAIs jipprovdu stampa ġenerali fir-rapporti annwali dwar 
it-traspożizzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE (normalment fuq il-bażi tal-istatistika uffiċjali 
tal-UE), u dwar il-każijiet ta’ ksur kontra l-Istat Membru.  

Awditjar pubbliku fil-livell tal-UE 

125 Il-QEA hija responsabbli għall-awditjar tad-dħul u l-infiq tal-UE. Dan jinkludi l-
konformità mar-regolamenti finanzjarji tal-UE. Jinkludi wkoll awditjar tal-prestazzjoni 
tal-politiki u tal-programmi ta’ nfiq. F’dan il-kuntest, l-awditi tal-QEA xi kultant ikopru 
kwistjonijiet relatati mal-konformità tal-Istati Membri mad-dritt tal-UE. 

126 Aħna eżaminajna r-rapporti speċjali tal-QEA fil-perjodu 2014-2017. Minn 
106 rapporti, aħna identifikajna 11 li qajmu problemi relatati mal-applikazzjoni tad-
dritt tal-UE mill-Istati Membri jew mal-attivitajiet ta’ sorveljanza tal-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 17(1) tat-TUE. 

127 Fil-biċċa l-kbira, l-osservazzjonijiet fir-rapporti speċjali tagħna relatati mal-
applikazzjoni tad-dritt tal-UE kienu dwar każijiet fejn it-traspożizzjoni tad-direttivi tal-
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UE b’mod skorrett jew mhux fil-ħin ħolqot ir-riskju li l-prestazzjoni f’qasam ta’ politika 
speċifiku tiddgħajjef. F’xi każijiet, aħna għamilna wkoll osservazzjonijiet dwar it-tul ta’ 
żmien li ttieħed biex il-każijiet ta’ ksur jiġu riżolti. Fir-rigward tal-attivitajiet ta’ 
sorveljanza tal-Kummissjoni, awditu wieħed kien jinkludi valutazzjoni tal-kontrolli tat-
traspożizzjoni u tal-konformità mwettqa mill-Kummissjoni fil-qasam tal-politika tal-
enerġija. Aħna ppubblikajna wkoll rapport li kien speċifikament iffukat fuq il-
prestazzjoni tal-Kummissjoni f’li tiżgura l-implimentazzjoni effettiva ta’ direttiva26. 

128 Is-sejbiet, l-osservazzjonijiet u l-konklużjonijiet tagħna f’dawn ir-rapporti juru 
għadd ta’ problemi li ġew rrappurtati mid-direttorati ġenerali u mill-Istati Membri fl-
istħarriġiet tagħna, pereżempju: 

o iċ-ċarezza tal-leġiżlazzjoni tal-UE – aħna osservajna li f’xi każijiet kien hemm 
ostakli persistenti għall-implimentazzjoni dovuti għall-abbozzar mhux ċar tad-
Direttiva dwar is-Servizzi u li sa ċertu punt il-Kummissjoni qagħdet lura milli tieħu 
miżuri ta’ ksur minħabba n-nuqqas ta’ solidità fil-bażi legali27; 

o ir-regolamentazzjoni żejda – aħna sibna li operaturi u parteċipanti oħra fis-suq fi 
Stati Membri differenti jistgħu jkunu qed jiffaċċjaw rekwiżiti u regoli li huma 
differenti minn dawk iddefiniti b’mod speċifiku fil-liġi jew fil-linji gwida tal-UE 
relatati mal-Iskema għan-Negozjar ta’ Emissjonijiet (ETS)28; 

o il-fatt li xi Stati Membri qed isibuha diffiċli biex jittrasponu d-direttivi fil-ħin – 
aħna osservajna li d-data ta' skadenza għat-traspożizzjoni ġiet irrispettata minn 
tmien Stati Membri biss u li l-aħħar Stat Membru li kkompleta t-traspożizzjoni 
għamel dan sentejn u ħames xhur wara d-data ta' skadenza29; 

o l-impatt tar-restrizzjonijiet tal-kapaċità finanzjarja tal-Istati Membri – għad-
Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb, aħna kkonkludejna li kien hemm titjib fil-kwalità 
tal-ilma u fl-aċċess għalih fi tliet Stati Membri, iżda li l-investiment meħtieġ baqa’ 
sostanzjali30; 

                                                      
26 Ir-Rapport Speċjali Nru 5/2016 - Il-Kummissjoni żgurat l-implimentazzjoni effettiva tad-Direttiva dwar 

is-Servizzi? 

27 Ir-Rapport Speċjali Nru 5/2016. 

28 Ir-Rapport Speċjali Nru 6/2015 - L-integrità u l-implimentazzjoni tal-EU ETS. 

29 Ir-Rapport Speċjali Nru 5/2016. 

30 Ir-Rapport Speċjali Nru 12/2017 - Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb: titjib fil-
kwalità tal-ilma u fl-aċċess għalih fil-Bulgarija, fl-Ungerija u fir-Rumanija, iżda l-ħtiġijiet ta’ 
investiment għadhom sostanzjali. 
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o in-nuqqas ta’ konformità persistenti mill-Istati Membri – fir-rigward tal-ġlieda 
kontra l-ħela tal-ikel, aħna sibna kontradizzjoni li ilha teżisti bejn ir-regoli tal-UE u 
dawk tal-Istati Membri dwar il-legalità li jinbiegħu prodotti wara l-iskadenza tad-
data indikata bħala l-“aħjar qabel”31; 

o id-diffikultà tad-direttorati ġenerali biex jikkontrollaw it-traspożizzjoni u l-
konformità – aħna kkonkludejna li l-kontrolli tat-traspożizzjoni u tal-konformità 
mwettqa mill-Kummissjoni ma żgurawx is-suċċess tal-implimentazzjoni tal-atti 
legali li kellhom l-għan li jiksbu l-objettivi tal-UE32; 

o id-dewmien fit-tnedija tal-proċedura ta’ ksur – aħna sibna li l-proċedura kontra 
Stat Membru nbdiet erba’ snin wara li twettaq il-kontroll tal-konformità33; 

o id-dewmien sinifikanti fit-trattament tal-fajls EU pilot – aħna kkonkludejna li 
filwaqt li EU pilot kien għodda utli għall-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni, huwa spiss wassal għal dewmien fit-tnedija tal-proċeduri ta’ ksur34. 
Barra minn hekk, aħna osservajna li fejn każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità ġew 
riżolti matul l-investigazzjoni dan ma kkontribwiex għall-ħolqien ta’ prattika legali 
stabbilita tal-UE fil-qasam inkwistjoni35.  

                                                      
31 Ir-Rapport Speċjali Nru 34/2016 - Il-Ġlieda kontra l-Ħela tal-Ikel: opportunità għall-UE sabiex ittejjeb 

l-effiċjenza fir-riżorsi tal-katina tal-provvista tal-ikel. 

32 Ir-Rapport Speċjali Nru 16/2015 - Titjib tas-sigurtà tal-provvista tal-enerġija permezz tal-iżvilupp tas-
suq intern tal-enerġija: jinħtieġu sforzi akbar. 

33 Ir-Rapport Speċjali Nru 12/2017. 

34 Ir-Rapport Speċjali Nru 12/2017. 

35 Ir-Rapport Speċjali Nru 5/2016. 



 

 

It-triq ’il quddiem: sfidi u 
opportunitajiet 

Jeżistu opportunitajiet biex il-Kummissjoni tkompli ssaħħaħ is-
sorveljanza f’konformità mal-obbligi tagħha fit-Trattat 

129 Il-Kummisjoni żviluppat is-sorveljanza tagħha tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE 
matul bosta snin sabiex tissodisfa l-obbligu tagħha skont l-Artikolu 17(1) tat-TUE. B’dan 
il-mod, hija żviluppat approċċ b’rispons għall-isfidi ewlenin li tiffaċċja fil-monitoraġġ u l-
infurzar tad-dritt tal-UE fl-Istati Membri. Aħna identifikajna diversi oqsma fejn jidher li 
għad baqa’ xi sfidi. 

130 Il-Kummissjoni inkorporat il-funzjoni ta’ sorveljanza tagħha f’approċċ għal 
Regolamentazzjoni Aħjar aktar wiesa’. Dan se jkompli jipprovdi benefiċċji u 
opportunitajiet biex jiġi żgurat li liġijiet ġodda u riveduti jkunu kemm jista’ jkun 
sempliċi u faċli biex jiġu applikati. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni tista’ tikkunsidra li 
twettaq eżerċizzju ta’ “rendikont” tal-politika ta’ sorveljanza li jkopri l-aspetti rilevanti 
tal-ekonomija, l-effiċjenza u l-effettività tal-attivitajiet ta’ sorveljanza tagħha.  

131 F’xi oqsma ta' politika, l-Istati Membri jistgħu japplikaw għal appoġġ u għal 
assistenza teknika mill-baġit tal-UE għall-azzjonijiet li jistgħu jsaħħu l-kapaċità 
tagħhom, kemm finanzjarja kif ukoll amministrattiva, biex jimplimentaw u japplikaw id-
dritt tal-UE b’mod korrett u fil-ħin. L-użu ta’ strumenti baġitarji jipprovdi wkoll 
opportunitajiet addizzjonali biex il-Kummissjoni tipprevjeni, taqbad u tikkoreġi n-
nuqqas ta' konformità. Il-Kummissjoni tista’ tikkunsidra li tiżviluppa approċċ 
konsistenti u kkoordinat għall-użu ta’ fondi tal-UE biex tirrinforza l-kapaċità tagħha li 
tippromwovi, timmonitorja u tinforza l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri 
kemm fi ħdan qasam ta’ politika partikolari kif ukoll bejn l-oqsma ta' politika kollha. 

132 Il-funzjoni ta’ sorveljanza tal-Kummissjoni hija organizzata skont il-qasam ta’ 
politika u ħafna direttorati ġenerali jintegraw ir-responsabbiltajiet għat-tfassil tal-
liġijiet u għas-sorveljanza. Dan jipprovdi diversi benefiċċji, fosthom li jgħin biex jiġu 
mmaniġġjati r-riskji inerenti tan-nuqqas ta' konformità assoċjati ma’ leġiżlazzjoni 
speċifika tal-UE. L-analiżi tagħna tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li riskji inerenti oħra li 
jaffettwaw aktar minn qasam ta’ politika wieħed jirriżultaw minn speċifiċitajiet fil-livell 
tal-Istat Membru. Aħna nissottolinjaw ukoll l-arranġamenti tal-Kummissjoni għall-
kondiviżjoni ta’ informazzjoni u ta’ prattiki tajba bejn id-direttorati ġenerali. Barra minn 
hekk, l-analiżi tagħna tissottolinja wkoll l-isfida li xi wħud mid-direttorati ġenerali 
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jiffaċċjaw biex jiżguraw li l-għarfien u l-kompetenzi tal-Istat Membri jkunu disponibbli 
f’waqthom. Il-Kummissjoni tista’ tikkunsidra li tieħu miżuri ulterjuri għat-tisħiħ tal-
iskambju tal-għarfien u l-kompetenzi tal-Istat Membri bejn l-oqsma ta’ politika, inkluż 
permezz tal-kondiviżjoni ta’ riżorsi fejn dan ikun possibbli. 

133 Il-Kummissjoni saħħet ir-relazzjonijiet u l-kooperazzjoni mal-awtoritajiet tal-
Istati Membri permezz ta’ diversi għodod għall-iskambju tal-informazzjoni. Fost 
affarijiet oħra, l-Istati Membri osservaw li dawn l-għodod jgħinuhom biex jikkoordinaw 
l-attivitajiet proprji tagħhom. Aħna nqisu li l-Kummissjoni tista’ tikkunsidra li tkompli 
tiżviluppa l-għodod li jiżguraw fluss ikkoordinat ta’ informazzjoni bejn il-Kummissjoni 
u l-Istati Membri f’dak li jirrigwarda l-każijiet ta’ ksur suspettat u ksur reali biex tieħu 
kont tal-bidla fil-politika dwar il-kontroll tal-applikazzjoni tal-liġi mill-2017 ’il quddiem.  

134 B’mod ġenerali, aħna sibna li l-Istati Membri jippreferu li l-Kummissjoni tkompli 
tiżviluppa l-għodod tagħha li jippromwovu l-konformità minkejja l-piżijiet 
amministrattivi li dawn l-għodod jimponu fuqhom. Il-Kummissjoni tista’ tikkunsidra li 
ttejjeb il-koordinazzjoni bejn is-servizzi tagħha fir-rigward tal-iżvilupp u l-użu ta’ dawn 
l-għodod biex tiżgura approċċ li jkun aktar immirat u aktar konsistenti fl-oqsma ta’ 
politika kollha u li jieħu kont dovut tal-piżijiet imposti fuq l-Istati Membri. Aħna 
enfasizzajna wkoll il-fatt li hemm lok biex l-Istati Membri jipprovdu aktar dokumenti 
ta’ spjegazzjoni u li dawn ikunu ta’ kwalità aħjar. Dawn id-dokumenti għandhom rwol 
importanti f’li jiżguraw it-trasparenza liċ-ċittadini dwar il-leġiżlazzjoni nazzjonali li 
tagħti effett lid-drittijiet tagħhom taħt id-dritt tal-UE, kif ukoll f’li jsaħħu l-kapaċità tal-
Kummissjoni biex tikkontrolla, b’mod effiċjenti u effettiv, li l-Istati Membri jkunu 
ttrasponew il-liġijiet tal-UE b’mod komplet u preċiż. L-awtoritajiet leġiżlattivi tal-UE 
jistgħu jikkunsidraw li jirrikjedu sistematikament lill-Istati Membri biex jipprovdu 
spjegazzjonijiet ċari u konsistenti dwar kif ikunu implementaw id-direttivi tal-UE. 

135 Il-Kummissjoni stabbiliet prijoritajiet għall-infurzar u parametri referenzjarji 
għat-trattament tal-każijiet u bosta direttorati ġenerali diġà qed jimmonitorjaw u 
jirrappurtaw dwar l-attivitajiet ta’ sorveljanza tagħhom fir-rapporti annwali li 
jipproduċu. Il-Kummissjoni tista’ tikkunsidra li tiżviluppa dawn l-elementi eżistenti 
f’qafas kumplessiv b’indikaturi u miri li jkopru l-ekonomija, l-effiċjenza u l-effettività 
tal-attivitajiet ta’ sorveljanza tagħha. Qafas ta’ dan it-tip jista’ jipprovdi bażi biex, maż-
żmien, jiġi żviluppat approċċ aktar strateġiku u aktar konsistenti għall-ġestjoni tar-
riżorsi u tal-proċessi relatati mas-sorveljanza. 

136 Il-Kummissjoni qed tiffaċċja aspettattivi għoljin fir-rigward tat-trasparenza. Il-
Kummissjoni tuża diversi għodod biex tikkomunika mal-partijiet ikkonċernati u biex 
tirrapporta lilhom dwar l-attivitajiet ta’ sorveljanza tagħha, inklużi stqarrijiet ta’ kull 
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xahar għall-istampa dwar deċiżjonijiet relatati ma’ ksur u rapport annwali li jipprovdi 
informazzjoni ta’ livell għoli, estensiva u ddettaljata. L-analiżi tagħna ġibdet l-attenzjoni 
għal informazzjoni addizzjonali li tista’ tkun ta’ interess ġenerali għall-partijiet 
ikkonċernati. Il-Kummissjoni tista’ tikkunsidra li tkompli tiżviluppa r-rappurtar annwali 
tagħha biex jittieħed kont tal-aspettattivi tal-partijiet ikkonċernati, inkluż billi tipprovdi 
aktar informazzjoni dwar il-mod ġenerali kif hi tittratta l-każijiet filwaqt li tirrispetta 
d-drittijiet tal-ilmentaturi u tal-Istati Membri għall-kunfidenzjalità.  

Awditjar pubbliku tas-sorveljanza tal-konformità mad-dritt tal-
UE 

137 L-analiżi panoramika tagħna turi li s-SAIs tal-Istati Membri u l-QEA koprew 
kwistjonijiet relatati ma’ kif l-Istati Membri u l-Kummissjoni jiżguraw il-konformità 
mad-dritt tal-UE, fil-biċċa l-kbira bħala parti mill-awditi tal-prestazzjoni dwar l-infiq 
pubbliku f’oqsma speċifiċi ta’ politika. Madankollu, xi wħud mill-awditi ffukaw 
speċifikament fuq l-arranġamenti ta’ sorveljanza, fil-livell nazzjonali u f’dak tal-UE, biex 
tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta u f’waqtha tad-dritt tal-UE. Din l-analiżi panoramika 
tenfasizza l-ambitu tal-QEA għat-twettiq ta’ xogħol relatat mas-sorveljanza, li ssir mill-
Kummissjoni, tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri, pereżempju fir-
rigward ta’: 

o il-kontribut tal-baġit tal-UE biex jappoġġa lill-Istati Membri fl-applikazzjoni tad-
dritt tal-UE fil-prattika; 

o l-arranġamenti ta’ sorveljanza li l-Kummissjoni tapplika f’oqsma speċifiċi ta’ 
politika tal-UE;  

o il-ġestjoni ta’ lmenti u każijiet ta’ ksur min-naħa tal-Kummissjoni; 

o il-kwalità tar-rappurtar dwar ir-riżultati tal-attivitajiet ta’ sorveljanza li jsir mill-
Kummissjoni. 
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Annessi 

Anness I — Ambitu: id-direttorati ġenerali u l-oqsma ta’ politika 
AGRI:  Agrikoltura u Żvilupp Rurali* 

CLIMA: Azzjoni Klimatika 

CNECT: Netwerks tal-Komunikazzjonijiet, Kontenut u Teknoloġija* 

COMP: Kompetizzjoni 

ECFIN: Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji 

EAC: Edukazzjoni, Żgħażagħ, Sport u Kultura 

EMPL: Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni* 

ENER: Enerġija* 

ENV: Ambjent* 

FISMA: Stabbiltà Finanzjarja, Servizzi Finanzjarji, u Unjoni tas-Swieq Kapitali* 

GROW: Suq Intern, Industrija, Intraprenditorija u SMEs* 

SANTE: Saħħa u Sikurezza Alimentari* 

HOME: Migrazzjoni u Affarijiet Interni* 

JUST: Ġustizzja u Konsumaturi* 

MARE: Affarijiet Marittimi u Sajd* 

MOVE:  Mobbiltà u Trasport* 

REGIO: Politika Reġjonali u Urbana 

TAXUD: Tassazzjoni u Unjoni Doganali* 

* Jindika t-13-il qasam ta’ politika li l-Kummissjoni tirrapporta dwarhom fir-Rapport 
Annwali tagħha dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE 
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Anness II — Approċċ: sorsi u metodi 

 Aħna analizzajna d-data pprovduta mill-Kummissjoni mis-sistemi prinċipali tal-
IT għat-trattament ta’ lmenti u ta’ każijiet ta’ ksur (CHAPs, EU pilot u NIF). 

 Wettaqna stħarriġ ta’ 18-il DĠ tal-Kummissjoni (ara l-Anness I). 

o L-istħarriġ kien jinkludi mistoqsijiet dwar il-qasam ta’ politika, l-
organizzazzjoni, it-trattament ta’ każijiet, l-għodod li jippromwovu l-
konformità u l-arranġamenti ta’ monitoraġġ u rappurtar tad-direttorati 
ġenerali fil-perjodu 2014-2016. 

o Meta nirreferu għar-riżultati tal-istħarriġ, aħna ġeneralment nużaw il-
formulazzjonijiet li ġejjin: 
 “kważi kollha” – id-DĠ kollha rrispondew, ħlief wieħed jew tnejn; 
 “il-biċċa l-kbira” – aktar minn nofs id-DĠ irrispondew; 
 “ħafna” – aktar minn terz iżda inqas minn nofs id-DĠ 

irrispondew; 
 “xi wħud” – aktar minn tliet DĠ iżda inqas minn terz tagħhom 

irrispondew; 
 “ftit” – mhux aktar minn tliet DĠ irrispondew. 

o Meta nirreferu għar-riżultati, f’xi każijiet, aħna nindikaw l-għadd totali 
ta’ rispondenti għall-mistoqsijiet (jiġifieri x risposti / y rispondenti). 

 Aħna wettaqna stħarriġ tal-Istati Membri. 

o Minn 28 Stat Membru, 27 irrispondew għall-istħarriġ tagħna. Ir-risposti 
ġew ikkoordinati minn konsulenti legali tar-rappreżentanzi permanenti 
tal-Istati Membri u ngħataw fuq il-bażi li l-Istati Membri speċifiċi ma 
jiġux identifikati. 

o Mhux ir-rispondenti kollha rrispondew għall-mistoqsijiet kollha. Meta 
nirreferu għar-riżultati tal-istħarriġ tal-Istati Membri, aħna nużaw l-
istess approċċ bħal dak li nużaw għall-istħarriġ tagħna tad-direttorati 
ġenerali, kif deskritt hawn fuq. 

 Aħna għamilna intervisti mal-partijiet istituzzjonali kkonċernati ewlenin tal-UE 
mill-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, il-Kumitat 
tar-Reġjuni u l-Ombudsman Ewropew. 

 Eżaminajna diversi tipi ta’ dokumenti tal-Kummissjoni, inklużi 
komunikazzjonijiet dwar il-politika dwar il-kontroll tal-applikazzjoni tal-liġi, ir-
rapporti annwali tal-attività tad-direttorati ġenerali u r-rapporti annwali dwar il-
monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE. 
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 Eżaminajna 11-il rapport tal-awditjar rilevanti maħruġa mill-QEA u 62 rapport 
rilevanti maħruġa mis-SAIs tal-Istati Membri għall-perjodu 2013-2017. 



 

 

Anness III — Għodod li jippromwovu l-konformità 

Pjanijiet ta’ implimentazzjoni 
Il-Kummissjoni tħejji pjanijiet ta’ implimentazzjoni għall-atti legali li hija tqis li jistgħu 
jibbenefikaw minn miżuri ta’ sostenn. Il-pjan ta’ implimentazzjoni jakkumpanja l-
proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni, flimkien ma’ valutazzjoni tal-impatt. Huwa 
jidentifika kemm l-isfidi tekniċi kif ukoll dawk relatati mal-konformità u t-twaqqit li l-
Istati Membri jiffaċċjaw u jelenka l-azzjonijiet ta’ appoġġ tal-Kummissjoni (jiġifieri l-
għodod promozzjonali l-oħra li għandhom jintużaw). Il-pjanijiet ta’ implimentazzjoni 
jistgħu jinkludu wkoll l-azzjonijiet u l-arranġamenti ta’ monitoraġġ tal-Istati Membri. 

Il-Kummissjoni tħejji relattivament ftit pjanijiet ta’ implimentazzjoni (bejn wieħed u 
erbgħa kull sena matul il-perjodu 2014-2016 li jkopru tliet oqsma ta' politika). Xi wħud 
mid-direttorati ġenerali jipproduċu wkoll pjanijiet ta’ implimentazzjoni interni. B’mod 
ġenerali, id-direttorati ġenerali u l-Istati Membri kklassifikaw il-livell ta’ effettività 
tagħhom bħala “medju”. Filwaqt li fil-biċċa l-kbira mill-Istati Membri li rrispondew 
(10/18) ma kinux favur użu akbar tal-pjanijiet ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni, ftit 
mill-Istati Membri li sabuhom effettivi kienu favur li jiżdied l-użu tagħhom. 

Fir-rigward tal-punti pożittivi, id-direttorati ġenerali rrikonoxxew ir-rwol li l-pjanijiet ta’ 
implimentazzjoni għandhom f’li jikkontribwixxu għall-antiċipar ta’ problemi u l-ġestjoni 
ta’ azzjonijiet ta’ appoġġ multipli. L-Istati Membri osservaw b’mod divers li huma kienu 
utli f’xi oqsma, għenu biex issir implimentazzjoni effiċjenti, ippromovew l-impenn tal-
Istati Membri, iffaċilitaw il-fehim komuni, u pprovdew skeda ta’ żmien għall-
implimentazzjoni. 

Fir-rigward tal-limitazzjonijiet, id-direttorati ġenerali osservaw li xi kultant dawn il-
pjanijiet kienu qed jitħejjew kmieni wisq u mbagħad kienu jkollhom jiġu aġġornati, 
spiss ma kinux jinvolvu biżżejjed impenn mill-Istati Membri, u kienu jimponu piż 
amministrattiv fuq l-Istati Membri. Dawn tal-aħħar enfasizzaw ukoll b’mod divers li l-
pjanijiet ta’ implimentazzjoni mhux dejjem kienu jieħdu kont tad-differenzi bejn l-Istati 
Membri, illimitaw id-diskrezzjoni tagħhom, u ppromovew il-konformità b’mod indirett 
biss. 

Linji gwida 
Il-Kummissjoni tipprovdi gwida bil-miktub lill-Istati Membri u/jew lill-partijiet 
ikkonċernati dwar kif jimplimentaw u japplikaw ċerti strumenti legali tal-UE. Il-linji 
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gwida fihom interpretazzjoni tad-dritt tal-UE li hija vinkolanti għall-Kummissjoni. Huma 
jridu jiġu adottati mill-Kummissjoni. 

Il-linji gwida huma fost l-għodod li l-aktar jintużaw ta’ spiss. Id-direttorati ġenerali 
rrappurtaw li huma jipproduċu linji gwida prinċipalment fejn jantiċipaw sfidi fl-
implimentazzjoni iżda wkoll f’xi każijiet b’rispons għal diffikultajiet fl-implimentazzjoni 
jew fuq talba tal-Istati Membri. Kemm id-direttorati ġenerali kif ukoll l-Istati Membri 
kklassifikaw il-linji gwida bħala fost l-aktar għodod effettivi. 

Fir-rigward tal-punti pożittivi, id-direttorati ġenerali semmew li dawn jippromwovu l-
fehim komuni, jikkjarifikaw id-dispożizzjonijiet legali, u jidentifikaw problemi speċifiċi. 
L-Istati Membri rrappurtaw li l-gwida hija partikolarment utli għal-leġiżlazzjoni 
kumplessa. Huma enfasizzaw b’mod divers ir-rwol benefiċjarju tal-linji gwida f’li 
jispjegaw il-perspettiva tal-Kummissjoni, jikkjarifikaw kwistjonijiet relatati mal-
implimentazzjoni, jikkontribwixxu għaċ-ċertezza legali, jiffaċilitaw it-traspożizzjoni, u 
jnaqqsu r-riskju ta’ prattiki diverġenti fl-Istati Membri. 

Fir-rigward tal-limitazzjonijiet, id-direttorati ġenerali osservaw li l-kompetenzi legali 
tal-Kummissjoni fl-interpretazzjoni tad-dritt tal-UE huma limitati, li l-Istati Membri 
mhux dejjem kienu lesti li jsegwu l-linji gwida tal-Kummissjoni, u li l-linji gwida jistgħu 
jkunu jeħtieġu ammont ta’ xogħol konsiderevoli biex jitħejjew u jistgħu jkunu twal wisq 
jew jiġu pprovduti tard wisq. L-Istati Membri osservaw b’mod divers li l-linji gwida ma 
jipprovdux interpretazzjoni definittiva tad-dritt tal-UE. Huma ssottolinjaw ukoll il-fatt li 
l-linji gwida mhux dejjem ipprovdew il-livell meħtieġ ta’ dettall jew irriflettew biżżejjed 
iċ-ċirkustanzi tal-Istati Membri individwali. Barra minn hekk, f’xi każijiet, il-linji gwida 
llimitaw id-diskrezzjoni tal-Istati Membri, naqqsu l-flessibbiltà tal-Kummissjoni li 
tirrispondi għal ċirkustanzi imprevisti, u ma kinux ibbażati fuq konsultazzjoni suffiċjenti 
mal-Istati Membri. B’rispons għall-mistoqsijiet tagħna, il-KtR osserva wkoll li l-
inċertezza dwar l-istatus legali tal-gwida u l-kuntradizzjonijiet bejn il-leġiżlazzjoni tal-UE 
u d-dokumenti ta’ gwida xi kultant ħawdu lill-awtoritajiet lokali u dawk reġjonali. 

B’mod ġenerali, l-Istati Membri kienu aktar pożittivi milli negattivi fir-rigward taċ-
ċarezza, il-puntwalità, l-ambitu u l-livell ta’ dettall tal-linji gwida. Il-biċċa l-kbira mill-
Istati Membri qiesu li għandu jsir użu akbar mil-linji gwida (12/20). 

Dokumenti ta’ spjegazzjoni 
L-Istati Membri jistgħu jipproduċu dokumenti li jispjegaw ir-relazzjoni bejn il-
komponenti tad-direttiva u l-partijiet korrispondenti tal-istrumenti nazzjonali ta’ 
traspożizzjoni tagħhom. Id-dokumenti ta’ spjegazzjoni jakkumpanjaw in-notifika li 
tintbagħat mill-Istati Membri dwar il-miżuri ta’ traspożizzjoni tagħhom. Dawn jistgħu 
jkunu meħtieġa fl-att legali. Il-Kummissjoni tivvaluta l-istrumenti legali u tipproponi 
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jekk ikunux meħtieġa dokumenti ta’ spjegazzjoni. Hija normalment ma tipproponix li 
dawn ikunu meħtieġa għal direttivi bi ftit obbligi legali f’setturi ta’ politika delimitati 
sew li mhumiex regolati b’mod qawwi fil-livell nazzjonali. Id-dokumenti ta’ spjegazzjoni 
jistgħu jinkludu - jew jieħdu l-forma ta’ - tabelli ta’ korrelazzjoni.  

Direttivi kumplessi jistgħu jirrikjedu li l-Istati Membri jipprovdu dokumenti ta’ 
spjegazzjoni lill-Kummissjoni dwar il-miżuri nazzjonali ta' traspożizzjoni tagħhom. Id-
direttorati ġenerali kollha li għandhom għadd sinifikanti ta’ direttivi kklassifikaw id-
dokumenti ta’ spjegazzjoni li kienu jinkludu tabelli ta’ korrelazzjoni bħala effettivi 
ħafna. Huma qiesu wkoll li d-dokumenti ta’ spjegazzjoni mingħajr tabelli ta’ 
korrelazzjoni kienu konsiderevolment inqas effettivi. Il-biċċa l-kbira mill-Istati Membri 
(18/23) ikklassifikaw id-dokumenti ta’ spjegazzjoni b’tabelli ta’ korrelazzjoni bħala 
effettivi, għalkemm ftit mill-Istati Membri ma qablux ma’ dan (5/23).  

Ħafna mill-Istati Membri jħejju tabelli ta’ korrelazzjoni, jew xi ħaġa simili, għall-
iskopijiet proprji tagħhom. Għall-Istati Membri l-oħra, it-tħejjija ta’ tabelli ta’ 
korrelazzjoni tirrappreżenta piż amministrattiv addizzjonali konsiderevoli. Il-biċċa l-
kbira mill-Istati Membri rrappurtaw li normalment iħejju tabelli ta’ korrelazzjoni jekk 
jintalbu jipprovdu dokumenti ta’ spjegazzjoni (17/23).  

Il-biċċa l-kbira mid-direttorati ġenerali kienu favur li l-Istati Membri jsegwu mudell 
standard (li jinkludi tabelli ta’ korrelazzjoni) fit-tħejjija ta’ dokumenti ta’ spjegazzjoni. 
Filwaqt li xi wħud mill-Istati Membri (7/23) qablu li jkun aktar probabbli li huma jħejju 
dokumenti ta’ spjegazzjoni b’tabelli ta’ korrelazzjoni jekk ikollhom mudell standard, ftit 
minnhom li ma jipproduċux dokumenti ta’ spjegazzjoni b’tabelli ta’ korrelazzjoni ma 
qablux ma’ dan (3/5). 

Fir-rigward tal-punti pożittivi, id-direttorati ġenerali enfasizzaw li dokumenti ta’ 
spjegazzjoni mħejjija sew ipprovdew perspettiva utli tal-miżuri nazzjonali għall-
implimentazzjoni li jużaw l-Istati Membri. Huma osservaw b’mod divers li dan il-fatt 
għen lill-Kummissjoni biex tifhem il-kwistjonijiet legali fi Stati Membri speċifiċi u biex 
tagħmel tqabbil bejn l-Istati Membri. Id-direttorati ġenerali qiesu li dokumenti ta’ 
spjegazzjoni mħejjija sew għenu wkoll kemm lill-Istati Membri kif ukoll lill-Kummissjoni 
biex jiżguraw traspożizzjoni kompleta u preċiża, u f’xi każijiet naqqsu l-ħtieġa li d-
direttorati ġenerali jesternalizzaw il-kontrolli. L-Istati Membri rrikonoxxew b’mod 
divers ir-rwol tad-dokumenti ta’ spjegazzjoni f’li jgħinu kemm lill-Istati Membri kif ukoll 
lill-Kummissjoni. Huma enfasizzaw ukoll il-kontribut pożittiv tad-dokumenti ta’ 
spjegazzjoni għaċ-ċertezza legali u għat-trasparenza dwar il-miżuri nazzjonali ta’ 
implimentazzjoni.  

Fir-rigward tal-limitazzjonijiet, id-direttorati ġenerali enfasizzaw b’mod divers li l-Istati 
Membri ma kinux meħtieġa jipproduċu dokumenti ta’ spjegazzjoni u li mhux dejjem 
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kienu lesti jipproduċuhom. Huma osservaw ukoll li l-kwalità tad-dokumenti ta’ 
spjegazzjoni tal-Istati Membri kienet tvarja b’mod konsiderevoli, b’mod partikolari fir-
rigward taċ-ċarezza, il-kompletezza u l-utilità tal-informazzjoni pprovduta. L-Istati 
Membri ġibdu l-attenzjoni għall-piż amministrattiv involut, in-nuqqas ta’ fokus fuq ir-
riżultati intenzjonati tal-leġiżlar, u l-ħtieġa li d-dokumenti ta’ spjegazzjoni jiġu aġġornati 
biex jieħdu kont ta’ bidliet sussegwenti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 

Il-biċċa l-kbira mill-Istati Membri (13/19) qiesu li jkun xieraq li d-dokumenti ta’ 
spjegazzjoni jintalbu biss għal direttivi kumplessi ħafna. Filwaqt li l-biċċa l-kbira mill-
Istati Membri kienu tal-fehma li ma jkunx hemm bidla fil-livell ta’ użu tad-dokumenti 
ta’ spjegazzjoni (11/21), aktar Stati Membri kienu favur li l-użu tagħhom jiżdied 
pjuttost milli jonqos. L-Istati Membri li kienu tal-fehma li l-użu jonqos x’aktarx kienu 
dawk li l-inqas użaw id-dokumenti ta’ spjegazzjoni (4/5). L-Istati Membri qiesu li l-piż 
amministrattiv relatat mal-produzzjoni ta’ dokumenti ta’ spjegazzjoni b’tabelli ta’ 
korrelazzjoni kien relattivament għoli meta mqabbel ma’ għodod oħra, u ogħla mill-
produzzjoni ta’ dokumenti ta’ spjegazzjoni mingħajr tabelli ta’ korrelazzjoni.  

Kumitati, netwerks, gruppi ta’ esperti u sessjonijiet ta’ ħidma 
Fir-rigward tal-għodod ta’ konsultazzjoni prinċipali, il-Kummissjoni tagħmel użu minn 
kumitati, netwerks, gruppi ta’ esperti u sessjonijiet ta’ ħidma biex tippromwovi l-
implimentazzjoni tajba tad-dritt tal-UE fl-oqsma ta’ politika kollha b’għadd sinifikanti 
ta’ direttivi: 

o Kumitati – Id-direttivi jistgħu jipprevedu l-istabbiliment ta’ kumitati biex jassistu 
lill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tagħhom. Dawn huma magħmula minn 
rappreżentanti tal-Istati Membri u huma ppreseduti mill-Kummissjoni. Ir-
rappreżentanti jistgħu jinkludu esperti li jagħtu pariri u li jieħdu sehem 
f’evalwazzjoni bejn il-pari. Il-Kumitati jipprovdu opinjonijiet formali dwar il-
proposti għal atti ta’ implimentazzjoni. 

o Netwerks – Biex issaħħaħ il-kooperazzjoni, il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
netwerks informali ta’ rappreżentanti tal-Istati Membri inkarigati mill-
implimentazzjoni ta’ liġi speċifika tal-UE. Ir-rappreżentanti nazzjonali jieħdu 
sehem fin-netwerks b’mod volontarju. In-netwerks jistgħu jinkludu wkoll 
rappreżentanti tal-partijiet ikkonċernati.  

o Gruppi ta’ esperti – Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi gruppi ta’ esperti biex 
jagħtuha parir dwar l-implimentazzjoni tad-dritt tal-UE.  

o Sessjonijiet ta’ ħidma – Il-Kummissjoni torganizza sessjonijiet ta’ ħidma biex 
tikkonsulta mal-Istati Membri kif ukoll biex tiffaċilita u tippromwovi l-
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implimentazzjoni tal-istrumenti legali tal-UE. Is-sessjonijiet ta’ ħidma jistgħu jiġu 
organizzati f’livell tekniku jew f’livell politiku għoli (bl-involviment ta’ Kummissarju 
u/jew ta’ uffiċjali ta’ grad għoli mill-Istati Membri).  

Id-direttorati ġenerali u l-Istati Membri kklassifikaw il-livell ta’ effettività ta’ dawn l-
għodod bħala minn medju sa għoli, fejn il-klassifikazzjoni tal-Istati Membri kienet ftit 
ogħla minn dik tad-direttorati ġenerali. Bħala medja, l-Istati Membri u d-direttorati 
ġenerali kklassifikaw il-gruppi ta’ esperti bħala kemxejn aktar effettivi mit-tliet għodod 
l-oħra  

Mill-erba’ għodod, id-direttorati ġenerali jużaw il-gruppi ta’ esperti l-aktar ta’ spiss 
segwiti mis-sessjonijiet ta’ ħidma. Il-biċċa l-kbira mid-direttorati ġenerali jużaw ukoll ta’ 
spiss in-netwerks u s-sessjonijiet ta’ ħidma. Filwaqt li l-kumitati jintużaw mill-inqas xi 
kultant fil-biċċa l-kbira mill-oqsma ta’ politika, f’xi ftit mill-oqsma dawn rarament 
jintużaw (5/15). Il-biċċa l-kbira mid-direttorati ġenerali kkonċernati rrappurtaw li jużaw 
sistematikament il-kumitati u l-gruppi ta’ esperti għal-leġiżlazzjoni fl-oqsma ta’ politika 
tagħhom. B’kuntrast ma’ dan, huma rrappurtaw it-tendenza li jużaw biss in-netwerks u 
s-sessjonijiet ta’ ħidma f’każijiet biss fejn huma jantiċipaw li jiltaqgħu ma’ diffikultajiet 
fl-implimentazzjoni. Il-biċċa l-kbira mill-Istati Membri kienu favur li dawn l-għodod 
jintużaw biss meta l-Kummissjoni tantiċipa diffikultajiet fl-implimentazzjoni jew 
b’rispons għal talbiet mill-Istati Membri. Kienu biss ftit l-Istati Membri li qiesu li l-
Kummissjoni għandha tużahom sistematikament għad-direttivi jew għall-politiki l-
ġodda kollha. 

Fir-rigward tal-parteċipazzjoni, il-biċċa l-kbira mill-Istati Membri rrappurtaw li huma 
pparteċipaw, mill-inqas xi kultant, f’kumitati, netwerks, gruppi ta’ esperti u sessjonijiet 
ta’ ħidma (18/27). Madankollu, ftit mill-Istati Membri rrappurtaw li huma dejjem 
ipparteċipaw (2/27). Il-livell ta’ parteċipazzjoni tal-partijiet ikkonċernati, għajr il-
Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tal-Istati Membri (eż. is-SAIs tal-Istati Membri, ir-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili eċċ.) f’kumitati, f’netwerks u fi gruppi ta’ esperti, 
ivarja.  

Il-biċċa l-kbira mid-direttorati ġenerali jorganizzaw sessjoniiet ta’ ħidma (10/16) ftit ta’ 
żmien wara l-adozzjoni tal-istrument legali, iżda, jekk ikun meħtieġ, dawn jistgħu jiġu 
organizzati qabel l-adozzjoni jew aktar tard. Il-biċċa l-kbira mill-Istati Membri qiesu li s-
sessjonijiet ta’ ħidma kienu l-aktar utli jekk isiru ftit ta’ żmien wara l-adozzjoni tal-
istrument legali (12/17) jew ftit xhur aktar tard biex tkun tista’ ssir l-ewwel valutazzjoni 
tad-diffikultajiet fit-traspożizzjoni (4/12). Xi ftit mill-Istati Membri (4/17) qiesu li dawn 
is-sessjonijiet kienu aktar utli matul it-tħejjija jew l-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni. 

Filwaqt li l-partijiet ikkonċernati esterni xi kultant jipparteċipaw fil-kumitati f’xi ftit 
mill-oqsma (4), huma jipparteċipaw aktar ta’ spiss f’netwerks u fi gruppi ta’ esperti għal 
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firxa usa’ ta’ oqsma ta’ politika. Il-parteċipazzjoni tvarja wkoll minn Stat Membru għal 
ieħor. Il-biċċa l-kbira mill-Istati Membri li rrispondew (14/27) irrappurtaw li l-partijiet 
ikkonċernati mill-Istat Membru tagħhom jipparteċipaw xi kultant jew rarament u żewġ 
Stati Membri biss irrappurtaw li l-partijiet ikkonċernati jipparteċipaw aktar ta’ spiss. 

Fir-rigward tal-punti pożittivi, id-direttorati ġenerali rrikonoxxew l-opportunità li l-
erba’ għodod kollha pprovdew għat-trawwim ta’ kooperazzjoni, diskussjoni ta’ 
kwistjonijiet speċifiċi mal-Istati Membri u promozzjoni ta’ fehim komuni tal-
leġiżlazzjoni, skambju tal-esperjenzi u sottolinjar ta’ prattiki tajba. Id-direttorati 
ġenerali ġibdu l-attenzjoni speċifikament għall-kontribut tal-kumitati fil-proċess tat-
teħid ta’ deċiżjonijiet infurmati u għar-rwol tal-gruppi ta’ esperti fl-iżvilupp ta’ gwida. L-
Istati Membri osservaw b’mod divers l-istess punti pożittivi ġenerali, filwaqt li għamlu 
enfasi fuq l-opportunità li dawn l-għodod ipprovdew biex jiġu esplorati sfidi u 
soluzzjonijiet komuni għall-problemi relatati mal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE. B’mod 
speċifiku, l-Istati Membri ssottolinjaw ukoll l-aċċess għall-kompetenzi li l-kumitati u l-
gruppi ta’ esperti pprovdew kif ukoll l-opportunità li n-netwerks taw biex issir 
konsultazzjoni inqas formali. 

Fir-rigward tal-limitazzjonijiet, id-direttorati ġenerali enfasizzaw b’mod divers in-
natura mhux vinkolanti ta’ kwalunkwe soluzzjoni, il-ħtieġa li jingħata segwitu għar-
riżultati tal-laqgħat, in-nuqqas ta’ rieda min-naħa tal-Istati Membri li jipparteċipaw f’xi 
wħud mill-każijiet, il-kwalità tal-kompetenzi tal-parteċipanti, u r-riżorsi involuti. L-Istati 
Membri enfasizzaw b’mod divers il-fatt li l-punti ttrattati fil-laqgħat spiss ma kinux 
rilevanti għall-Istati Membri l-oħra, il-ħtieġa li fil-laqgħat jieħdu sehem il-persuni adatti, 
ir-riskju ta’ duplikazzjoni bejn dawn l-għodod, nuqqas ta’ trasparenza fl-użu tagħhom, u 
l-lok għar-razzjonalizzazzjoni tal-użu kumplessiv tagħhom.  

Ħafna mill-Istati Membri osservaw ukoll li dawn l-għodod kienu relattivament onerużi 
f’termini ta’ ħin, spejjeż u persuni involuti. B’mod ġenerali, l-Istati Membri kklassifikaw 
il-piż amministrattiv impost minn dawn l-erba’ għodod ta’ konsultazzjoni bħala ta’ 
livell “medju” u li s-sessjonijiet ta’ ħidma jimponu piż ogħla mit-tliet l-għodod l-oħra.  

Minkejja l-piż involut, il-biċċa l-kbira mill-Istati Membri (12/20) taw parir lill-
Kummissjoni biex isir użu akbar mill-għodod ta’ konsultazzjoni. L-ebda Stat Membru 
ma qies li l-użu ta’ dawn l-għodod għandu jitnaqqas. 

Laqgħat pakkett 
Il-Kummissjoni torganizza laqgħat “pakkett” mar-rappreżentanti ta’ Stat Membru mil-
livell nazzjonali, reġjonali jew lokali biex issolvi għadd ta’ problemi relatati mal-
konformità (jiġifieri diffikultajiet fit-traspożizzjoni, fajls EU pilot u każijiet ta’ ksur). 
Normalment, dawn jiġu organizzati skont il-qasam ta’ politika fuq bażi ad hoc. 
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Għall-kuntrarju ta’ għodod ta’ konsultazzjoni oħra, huma biss ftit mid-direttorati 
ġenerali li jagħmlu użu sistematiku mil-laqgħat pakkett (5/15). Dawn huma wħud mid-
direttorati ġenerali li għandhom l-ogħla livelli ta’ każijiet ta’ ksur miftuħa (5/7 ta’ dawk 
b’aktar minn 100 każ miftuħ). Żewġ direttorati ġenerali rrappurtaw li jużaw alternattivi 
għal-laqgħat pakkett: id-DĠ GROW irrapporta li stabbilixxa djalogi ta’ konformità ma’ 
tliet Stati Membri; u d-DĠ CNECT irrapporta li organizza missjonijiet annwali ta’ ġbir ta’ 
informazzjoni fl-Istati Membri kollha f’qasam ta’ politika definit.  

Id-direttorati ġenerali li jużaw il-laqgħat pakkett qisuhom effettivi ħafna. Kważi l-Istati 
Membri kollha li rrispondew qiesu li l-laqgħat pakkett kienu effettivi (22/23). Minkejja 
li l-biċċa l-kbira mill-Istati Membri tawhom klassifikazzjoni għolja (12/23), b’mod 
ġenerali, huma kklassifikaw il-laqgħat pakkett f’livell aktar baxx mill-għodod ta’ 
konsultazzjoni l-oħra. Xi wħud mill-Istati Membri, iżda mhux l-Istati Membri kollha, 
jieħdu l-opportunità biex jipparteċipaw fil-laqgħat pakkett. 

Fir-rigward tal-punti pożittivi, id-direttorati ġenerali rrappurtaw b’mod divers li l-
laqgħat pakkett ipprovdew opportunità biex jiddiskutu kwistjonijiet relatati ma’ Stat 
Membru speċifiku, jifhmu aħjar id-diffikultajiet li Stat Membru jkollu, u jiskopru l-
iżviluppi l-aktar reċenti fi Stat Membru kif ukoll biex titrawwem il-kooperazzjoni u l-
fiduċja mal-awtoritajiet nazzjonali. L-Istati Membri jissottolinjaw b’mod divers li l-
laqgħat pakkett ipprovdew fehim approfondit dwar il-fehmiet tal-Kummissjoni, 
iffaċilitaw il-komprensjoni reċiproka, u ppermettew li jsir skambju ta’ fehmiet dwar 
bosta każijiet. L-Istati Membri qiesu wkoll li l-laqgħat pakkett huma mod tajjeb biex jiġu 
ttrattati ħafna kwistjonijiet u każijiet f’daqqa, inluż dawk ta’ natura trasversali. 

Fir-rigward tal-limitazzjonijiet, id-direttorati ġenerali osservaw b’mod divers ir-riskju li 
ma jinstabux soluzzjonijiet, il-piż amministrattiv relatat mat-tħejjija u l-organizzazzjoni 
ta’ laqgħat, id-dipendenza fuq l-attendenza tal-persuni adatti mill-Istat Membru, u n-
nuqqas ta’ trasparenza tal-proċessi. B’mod simili, l-Istati Membri osservaw li l-laqgħat 
pakkett jistgħu jirrappreżentaw piż amministrattiv sinifikanti u jiddependu fuq li jkunu 
jistgħu jitlaqqgħu l-persuni rilevanti kollha, ħaġa li tista’ tkun diffiċli jekk ikun hemm 
aktar minn dipartiment wieħed tal-gvern involut. L-Istati Membri osservaw ukoll li l-
laqgħat pakkett ma kinux qed jiġu organizzati b’mod regolari biżżejjed - jekk tabilħaqq 
kienu qed jiġu organizzati - f’xi wħud mill-oqsma ta’ politika, xi kultant ippruvaw 
jittrattaw għadd kbir wisq ta’ kwistjonijiet kumplessi f’daqqa, u mhux dejjem wasslu 
għal soluzzjonijiet rapidi. 

Bħall-għodod ta’ konsultazzjoni l-oħra, il-biċċa l-kbira mill-Istati Membri kklassifikaw il-
livell tal-piż amministrattiv impost mil-laqgħat pakkett bħala medju. 

Il-biċċa l-kbira mill-Istati Membri li rrispondew taw parir lill-Kummissjoni biex 
torganizza aktar laqgħat pakkett (12/20). Ħafna mill-Istati Membri taw parir biex ma 
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jinbidel xejn fl-użu tal-laqgħat pakkett. Stat Membru wieħed biss, li rrapporta 
frekwenza għolja ta’ laqgħat pakkett, ta parir biex jitnaqqas ħafna l-użu tal-laqgħat 
pakkett. 

Tabelli ta’ valutazzjoni 
Il-Kummissjoni tista’ tippubblika t-tabelli ta’ valutazzjoni jew (barometri) biex il-
pubbliku jkun jista’ jqabbel il-prestazzjoni tal-Istati Membri fil-ksib ta’ għanijiet 
speċifiċi, inkluż dwar l-applikazzjoni korretta u f’waqtha tad-dritt tal-UE f’oqsma ta’ 
politika partikolari. 

Minkejja li l-Kummissjoni tippubblika għadd ta’ tabelli ta’ valutazzjoni36, l-SMS biss 
tinkludi indikaturi u informazzjoni dwar it-traspożizzjoni ta’ direttivi, il-fajls EU pilot u l-
każijiet ta’ ksur37. L-SMS tkopri d-direttivi li jitqiesu li jkollhom impatt fuq il-
funzjonament tas-Suq Uniku. Dawn jinkludu direttivi li jkunu direttament relatati mal-
libertà tal-moviment ta’ persuni, oġġetti, servizzi u kapital bejn il-frunitieri fl-UE, kif 
ukoll direttivi li jkollhom impatt dirett fuq is-Suq Uniku. Id-direttivi huma relatati ma’ 
oqsma ta’ politika bħat-tassazzjoni, l-impjiegi, il-politika soċjali, l-edukazzjoni, il-
kultura, is-saħħa pubblika, il-protezzjoni tal-konsumatur, l-enerġija, it-trasport, l-
ambjent38, is-soċjetà tal-informazzjoni u l-midja. 

Bħala medja, id-direttorati ġenerali kkonċernati kklassifikaw il-livell ta’ effettività tat-
tabella ta’ valutazzjoni bħala “medju” u li tipprovdi livell moderat ta’ motivazzjoni lill-
Istati Membri biex jikkonformaw mad-dritt tal-UE. L-Istati Membri kklassifikaw f’livell 
aktar għoli l-effettività tat-tabelli ta’ valutazzjoni u l-motivazzjoni li dawn jipprovdu 
għat-titjib tal-konformità. 

Fir-rigward tal-punti pożittivi, id-direttorati ġenerali rrappurtaw li t-tabelli ta’ 
valutazzjoni pprovdew stampa ġenerali dwar il-prestazzjoni li hija faċli biex tintuża, 
ippermettew li jsir tqabbil bejn l-Istati Membri fuq tul ta’ żmien, u sfruttaw il-pressjoni 
mill-pari filwaqt li ppromwovew it-trasparenza, is-sensibilizzazzjoni u l-involviment tal-
pubbliku. L-Istati Membri ġibdu l-attenzjoni b’mod divers għal benefiċċji simili. Huma 
osservaw ukoll ir-rwol li t-tabelli ta’ valutazzjoni jista’ jkollhom biex jgħinu lill-Istati 
Membri jidentifikaw fejn għandhom jiffukaw l-isforzi tagħhom biex itejbu l-konformità.  

                                                      
36 Eż. it-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja, it-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Innovazzjoni Ewropea, u t-

Tabella ta' Valutazzjoni tal-Għajnuna mill-Istat. 

37 Ir-Rapport Annwali tal-Kummissjoni dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE jinkludi 
wkoll ir-riżultati tal-attivitajiet ta’ sorveljanza tal-Kummissjoni mill-Istati Membri. 

38 Ħlief il-protezzjoni tan-natura. 
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Fir-rigward tal-limitazzjonijiet, id-direttorati ġenerali ssottolinjaw b’mod divers ir-rieda 
tal-Istati Membri li jikkonformaw, in-nuqqas ta’ speċifiċità politika, l-ispejjeż u l-piżijiet 
relatati mat-tħejjija, u r-riskju li l-Istati Membri jirreaġixxu b’mod negattiv. L-Istati 
Membri osservaw b’mod divers li t-tabelli ta’ valutazzjoni pprovdew valutazzjonijiet 
issimplifikati żżejjed, kienu jinkludu xi indikaturi qarrieqa, ma ħadux kont tal-fatt li 
ħafna problemi kienu relatati ma’ biċċiet speċifiċi ta’ leġiżlazzjoni, u ma kinux jirriflettu 
b’mod ġust li l-Istati Membri għandhom punti tat-tluq u sistemi legali differenti. L-Istati 
Membri osservaw ukoll li l-effettività tal-SMS kienet limitata minħabba d-dewmien fil-
pubblikazzjoni tad-data, mill-fatt li l-perjodu ta’ rappurtar ma kienx allinjat mas-sena 
kalendarja, u min-nuqqas ta’ sanzjonijiet għal prestazzjoni baxxa. 

Il-biċċa l-kbira mill-Istati Membri li rrispondew ma kinux tal-fehma li jiżdied jew 
jitnaqqas il-livell ta’ użu li jsir mit-tabelli ta’ valutazzjoni (15/18). Żewġ Stati Membri 
biss kienu favur iż-żieda fl-użu tat-tabelli ta’ valutazzjoni u Stat Membru wieħed biss 
kien tal-fehma li jitnaqqas l-użu tagħhom. B’mod ġenerali, l-Istati Membri li rrispondew 
għall-istħarriġ tagħna ma kinux favur li l-Kummissjoni żżid l-użu tat-tabelli ta’ 
valutazzjoni. 
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Akronimi u abbrevjazzjonijiet 
BUDG: Id-Direttorat Ġenerali għall-Baġit 

DĠ: Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea. Fl-Anness I tingħata lista sħiħa tad-
direttorati ġenerali involuti fl-istħarriġ tagħna. 

ETS: Skema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet 

EUR-LEX: Ir-reġistru pubbliku uffiċjali tad-dritt tal-Unjoni Ewropea 

FSIE: Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej  

KESE: Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

KtR: Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni 

PE: Il-Parlament Ewropew 

QEA: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri 

QĠUE: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 

SAI: Istituzzjoni Suprema tal-Awditjar 

SĠ: Segretarjat Ġenerali tal-Kummissjoni 

SMS: Tabella ta' Valutazzjoni tas-Suq Uniku 

TFUE: Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

TUE: Trattat dwar l-Unjoni Ewropea 

UE: L-Unjoni Ewropea 
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It-tim li wettaq l-analiżi panoramika 
Din l-analiżi panoramika twettqet mill-Awla V tal-Awditjar – immexxija minn Lazaros S. 
Lazarou, Membru tal-QEA - li tiffoka fuq l-oqsma ta’ finanzjament u amministrazzjoni 
tal-Unjoni.  

L-analiżi tmexxiet minn Leo Brincat, Membru tal-QEA, li ngħata appoġġ minn Neil Kerr, 
Kap tal-Kabinett u Annette Farrugia, Attaché tal-Kabinett; Alberto Gasperoni, Maniġer 
Prinċipali; James McQuade, Kap tal-Kompitu; Michael Spang, Attila Horvay-Kovacs u 
Jitka Benesova, Awdituri.  

 
Mix-xellug għal-lemin: Annette Farrugia, Alberto Gasperoni, Leo Brincat, Neil Kerr,  
Jitka Benesova, James McQuade, Attila Horvay-Kovacs. 
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