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ANNEXES 1 to 4 

  

ANNESSI 

għar- 

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru …/.. 

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew 

għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-
dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 

Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-
Sajd 

 



MT 2   MT 

 

ANNESS I 

Perjodi ta' referenza kif imsemmija fl-Artikolu 15(2) 
 

Settur Perjodu ta' referenza (snin) 

Ferroviji 30 

Provvista tal-ilma u s-sanità 30 

Toroq 25-30 

Immaniġġjar tal-iskart 25-30 

Portijiet u ajruporti 25 

Trasport urban 25-30 

Enerġija 15-25 

Riċerka u innovazzjoni 15-25 

Broadband 15-20 

Infrastruttura tan-negozji  10-15 

Setturi oħra  10-15 
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ANNESS II 

Kriterji għal analiżi tal-kwalità ta' proġetti ewlenin imsemmija fl-Artikolu 24 

 

1. Kriterji tal-analiżi tal-kwalità għar-rekwiżiti ta' informazzjoni tal-
Artikolu 101(a) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill1  
Evidenza ta' kapaċità teknika, legali, finanzjarja u amministrattiva suffiċjenti għall-
ġestjoni tal-proġett fil-fażi tal-implimentazzjoni u dik operattiva.  

2. Kriterji tal-analiżi tal-kwalità għar-rekwiżiti ta' informazzjoni tal-
Artikolu 101(b) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013  
Evidenza tal-eliġibbiltà għall-finanzjament tal-proġett fuq il-bażi ta' ħtiġijiet relatati 
marbuta mal-post jew iż-żona tal-proġett.  

3. Kriterji tal-analiżi tal-kwalità għar-rekwiżiti ta' informazzjoni tal-
Artikolu 101(c) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013  

3.1. Il-korrettezza tal-kalkolu tal-ispejjeż totali u l-ispiża eliġibbli totali, billi jitqiesu r-
rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 61 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, u s-
suffiċjenza ta' dettall, u l-adegwatezza tal-bażi loġika applikata għall-kalkolu tal-
ispejjeż kemm f'termini tal-ispiża globali tagħha biex jinkisbu l-għanijiet mistennija 
kif ukoll f'termini ta' spejjeż għal kull unità, fejn applikabbli. 

3.2. Evidenza tal-eliġibbiltà għall-għajnuna mill-Fond Ewropew tal-Iżvilupp Reġjonali 
(ERDF) jew il-Fond ta' Koeżjoni, kif applikabbli, u finanzjament previst biss għal 
dawk l-elementi li jikkonformaw mar-regoli tal-eliġibbiltà stabbiliti fir-Regolament 
(UE) Nru 1303/2013, ir-Regolament (UE) Nru 1301/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill2 u r-Regolament (UE) Nru 1300/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill3, u mar-regoli tal-eliġibbiltà stabbiliti mill-Istat Membru. 

3.3. Evidenza li s-sostenn pubbliku għall-proġett ma jikkostitwixxix għajnuna mill-Istat 
jew fil-każ ta' għajnuna mill-Istat, li ġie kkunsidrat fil-kalkolu tal-kontribuzzjoni 
pubblika totali għall-proġett. 

4. Kriterji tal-analiżi tal-kwalità għar-rekwiżiti ta' informazzjoni tal-
Artikolu 101(d) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013  

                                                 
1 Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li 

jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u 
tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi 
u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320). 

2 Ir-Regolament (UE) Nru 1301/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 
dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw l-
Investiment li għandu fil-mira t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 
1080/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 289). 

3 Ir-Regolament (UE) Nru 1300/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 
dwar il-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1084/2006 (ĠU L 347, 
20.12.2013, p. 281). 
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4.1. Il-kredibbiltà tal-analiżi tad-domanda (jew tal-pjan tan-negozju f'każ ta' investiment 
produttiv), abbażi ta' stimi realistiċi u skont ix-xejriet u l-iżviluppi demografiċi 
ewlenin fis-settur rispettiv li tiġġustifika l-ħtieġa tal-proġett u tal-kapaċità ġenerali 
tal-faċilitajiet tal-proġett. 

4.2. L-adegwatezza tal-kwalità tal-analiżi tal-għażliet biex tappoġġa l-konklużjoni tal-
Istat Membru li l-alternattivi prinċipali ġew analizzati u li l-aħjar għażla ġiet 
magħżula għall-implimentazzjoni, inkluża ġustifikazzjoni tal-għażla meħuda. 

4.3. L-adegwatezza tat-teknoloġija proposta għall-proġett u l-kapaċità tal-benefiċjarju 
finali li jiżgura s-sostenibbiltà tiegħu jew, fil-każ ta' kapaċità insuffiċjenti tal-
benefiċjarju finali, biżżejjed provvedimenti previsti biex iżidu din il-kapaċità għal-
livelli meħtieġa. 

4.4. Il-korrettezza tal-konklużjoni li l-proġett huwa vijabbli u li jista' jiġi implimentat fil-
perjodu ppjanat għall-proġett jew sa mhux aktar tard mit-tmiem tal-perjodu ta' 
eleġibilità kif definit fl-Artikolu 65(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013. 

5. Kriterji tal-analiżi tal-kwalità għar-rekwiżiti ta' informazzjoni tal-
Artikolu 101(e) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013  

5.1. L-analiżi tal-ispejjeż u tal-benefiċċji segwiet il-metodoloġija rekwiżita msemmija fl-
Artikolu 101 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, u applikat b'mod korrett il-
metodu għall-kalkolu ta' dħul nett kif imsemmi fl-Artikolu 61 tar-Regolament (UE) 
Nru 1303/2013 u fl-Artikoli minn 15 sa 19 ta' dan ir-Regolament. 

5.2. Il-korrettezza tal-konklużjoni li l-proġett huwa ekonomikament u finanzjarjament 
vijabbli u għandu effetti soċjo-ekonomiċi pożittivi li jiġġustifikaw il-livell ta' appoġġ 
sa fejn previst taħt il-FEŻR jew il-Fond ta' Koeżjoni. 

6. Kriterji tal-analiżi tal-kwalità għar-rekwiżiti ta' informazzjoni tal-
Artikolu 101(f) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013  

6.1. Kontribuzzjoni ppruvata għall-objettivi tal-politiki ambjentali u dawk relatati mat-
tibdil fil-klima, partikolarment, il-miri marbuta mal-istrateġija Ewropa 2020 u 
evidenza li qed jitqiesu r-riskji relatati mat-tibdil fil-klima, u l-ħtiġijiet tal-
adattament għalih u l-mitigazzjoni tiegħu, ir-reżiljenza għad-diżastri u li miżuri 
xierqa jkunu implimentati jew previsti sabiex tiġi żgurata r-reżiljenza tal-proġett 
għall-varjabbiltà tat-tibdil fil-klima. 

6.2. Evidenza li l-prinċipju ta' min iniġġes iħallas u l-prinċipju tal-azzjoni preventiva, 
ikunu ġew applikati korrettement. 

6.3. Il-konformità tal-proġett mad-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill4 għal proġetti elenkati fl-Anness I ta' dik id-Direttiva, u għal proġetti 
elenkati fl-Anness II ta' dik id-Direttiva, li għalihom l-awtoritajiet kompetenti jkunu 
kkonkludew permezz tal-analiżi stipulata fl-Artikolu 4 li hija meħtieġa proċedura 
tal-EIA bħalma hu l-każ għal proġetti elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 2011/92/UE: 

(a) is-sommarju mhux tekniku tar-rapport tal-EIA huwa skont l-Artikolu 5 u l-
Anness IV tad-Direttiva 2011/92/UE u kien soġġett għal konsultazzjonijiet 
pubbliċi; kif ukoll 

                                                 
4 Id-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar l-istima 

tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (ĠU L 26, 28.1.2012, p. 1). 
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(b) konsultazzjonijiet mal-awtoritajiet ambjentali, mal-pubbliku, u jekk 
applikabbli, ma' Stati Membri oħrajn, twettqu skont l-Artikoli 6 u 7 tad-
Direttiva 2011/92/UE; kif ukoll 

(c) id-deċiżjoni tal-awtorità kompetenti nħarġet skont l-Artikoli 8 u 9 tad-Direttiva 
2011/92/UE; jew 

(d) fil-każijiet fejn il-proċedura tal-EIA tkun intemmet b'deċiżjoni legalment 
vinkolanti, sakemm jinħareġ il-kunsens tal-iżvilupp skont l-Artikoli 8 u 9 tad-
Direttiva 2011/92/UE, id-disponibbiltà ta' impenn bil-miktub mill-Istati 
Membri għal azzjoni f'waqtha biex jiġi żgurat li l-kunsens għall-iżvilupp 
jinħareġ sa mhux aktar tard minn qabel il-bidu tax-xogħlijiet. 

6.4. Il-konformità tal-proġett mad-Direttiva 2011/92/UE għal proġetti elenkati fl-
Anness II ta' dik id-Direttiva, li għalihom l-awtoritajiet kompetenti jkunu 
kkonkludew, permezz tal-analiżi stipulata mill-Artikolu 4, li l-ebda proċedura EIA 
ma kienet meħtieġa: 

(e) id-determinazzjoni tal-analiżi tal-awtoritajiet kompetenti ġiet maħruġa u 
magħmula disponibbli għall-pubbliku; kif ukoll 

(f) fejn id-determinazzjoni tal-analiżi ma tkunx tirreferi għall-kriterji elenkati fl-
Anness III tad-Direttiva 2011/92/UE, l-informazzjoni rilevanti skont l-
Artikolu 4 u l-Anness III ta' dik id-Direttiva tkun ġiet ipprovduta. 

6.5. Fejn xieraq, ebda applikabbiltà pruvata tad-Direttiva 2011/92/UE. 

6.6. Jekk il-proġett jirriżulta minn pjan jew programm (soġġetti għar-rekwiżiti tad-
Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill5) għajr il-programm 
operattiv, prova tal-konsistenza tal-proġett mal-pjan jew programm. 

6.7. F'każ ta' nuqqas li tiġi ssodisfata l-kundizzjonalità ex ante ġenerali dwar il-
leġiżlazzjoni ambjentali u kwalunkwe, skont il-każ, kundizzjonalitajiet tematiċi 
rilevanti ex ante għas-setturi tal-iskart u tal-ilma, u s-settur tat-trasport (ir-rekwiżiti 
SEA) kif stipulat fl-Artikolu 19 u fl-Anness XI tar-Regolament (UE) 
Nru 1303/2013, ir-rabta mal-pjan ta' azzjoni miftiehem għandha tiġi ppruvata. 

6.8. Il-konformità tal-proġett mad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE6: 

(g) fil-każ ta' proġett li x'aktarx ikollu effetti sinifikanti fuq sit(i) Natura2000 
(skont l-Artikolu 6(3)) li twettqet valutazzjoni xierqa u li din saret qabel 
inħareġ il-kunsens għall-żvilupp għall-proġett; 

(h) fil-każ ta' proġett b'effetti negattivi sinifikanti fuq sit(i) Natura 2000, ir-
rekwiżiti tal-Artikolu 6(4) tad-Direttiva 92/43/KEE, inkluża n-notifika lill-
Kummissjoni jew l-opinjoni mingħandha, ikunu ġew issodisfati. 

6.9. L-adegwatezza tal-informazzjoni dwar il-miżuri addizzjonali ta' integrazzjoni 
ambjentali bħal awditu ambjentali, ġestjoni ambjentali u monitoraġġ ambjentali 
speċifiku, li turi l-adegwatezza tagħhom fir-rigward tal-ħtiġijiet identifikati. 

                                                 
5 Id-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2001 dwar l-istima tal-

effetti ta' ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent (ĠU L 197, 21.7.2001, p. 30). 
6 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u 

tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7). 
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6.10. L-adegwatezza tal-istima tal-ispiża tal-miżuri meħuda biex jiġu indirizzati l-impatti 
negattivi ambjentali. 

6.11. Konformità tal-proġett mad-direttivi ambjentali settorjali rilevanti jekk applikabbli, 
b'mod partikolari: 

(i) Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill7 għal proġetti li 
jaffettwaw korpi tal-ilma (fejn applikabbli, għal proġetti suġġetti għall-
eżenzjonijiet skont l-Artikolu 4(7) ta' dik id-Direttiva, il-verifika tal-
valutazzjoni); 

(j) Id-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE8 għal proġetti fis-settur tal-ilma urban 
mormi; 

(k) Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill9 u d-direttivi 
rilevanti applikabbli bħad-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE10 għal proġetti 
relatati ma' skart solidu; kif ukoll  

(l) Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill11 għal proġetti li 
jeħtieġu l-għoti ta' permess skont din id-Direttiva. 

7. Kriterji tal-analiżi tal-kwalità għar-rekwiżiti ta' informazzjoni tal-
Artikolu 101(g) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013  

7.1. Konsistenza u adegwatezza tal-objettivi tal-proġett mal-objettivi speċifiċi definiti 
skont l-assi prijoritarji rilevanti tal-programmi operattivi kkonċernati. 

7.2. L-adegwatezza tal-kontribuzzjoni mistennija tal-proġett għall-indikaturi tar-riżultati 
u l-output tal-assi prijoritarju. 

7.3. L-adegwatezza tal-kontribuzzjoni mistennija tal-proġett għall-iżvilupp soċjo-
ekonomiku. 

7.4. Evidenza li benefiċjarju ħa l-miżuri meħtieġa biex jiżgura l-aħjar użu tal-
infrastruttura fil-fażi operattiva. 

8. Kriterji tal-analiżi tal-kwalità għar-rekwiżiti ta' informazzjoni tal-
Artikolu 101(h) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013  

8.1. Ir-riżorsi finanzjarji totali ġġustifikati u ppjanati u s-sostenn iġġustifikat u ppjanat 
mill-Fondi ppreżentati b'mod korrett fil-pjan ta' finanzjament.  

8.2. L-adegwatezza tal-pjan ta' finanzjament fejn dan jipprova l-vijabilità finanzjarja 
tiegħu għall-ħtiġijiet finanzjarji annwali għall-implimentazzjoni tal-proġett. 

                                                 
7 Id-Direttiva Nru 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li 

tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, 
p. 1). 

8 Id-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE tal-21 ta' Mejju 1991 dwar it-trattament tal-ilma urban mormi (ĠU 
L 135, 30.5.1991, p. 40). 

9 Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart 
u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3). 

10 Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta' April 1999 dwar ir-rimi ta' skart f'terraferma (ĠU L 182, 
16.7.1999, p. 1). 

11 Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 dwar l-
emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis) (ĠU L 334, 17.12.2010, 
p. 17). 
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8.3. L-adegwatezza u l-verifikabbiltà tal-indikaturi fiżiċi u finanzjarji għall-monitoraġġ 
tal-progress, b'kont meħud tar-riskji identifikati. 

9. Kriterji tal-analiżi tal-kwalità għar-rekwiżiti ta' informazzjoni tal-
Artikolu 101(i) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013  

9.1. L-istabbiltà u l-fattibilità tal-kalendarju propost għall-implimentazzjoni tal-proġett 
ewlieni filwaqt li jittieħed kont tar-riskji identifikati. 

9.2. Fil-każ li l-implimentazzjoni tal-proġett tkun itwal mill-perjodu tal-ipprogrammar, l-
adegwatezza tal-fażijiet identifikati u l-format ottimali mill-perspettiva tal-effettività 
u l-effiċjenza. 
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ANNESS III 

Lista tad-dejta li trid tiġi rreġistrata u maħżuna f'forma kompjuterizzata fis-sistema ta' monitoraġġ (imsemmija fl-Artikolu 24) 

Id-dejta hija meħtieġa għall-operazzjonijiet appoġġati mill-FSE, il-FEŻR, il-Fond ta' Koeżjoni u l-EMFF sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor 
fit-tieni kolonna. 

Entrati tad-dejta Indikazzjoni ta' Fondi li 
għalihom id-dejta mhix 

meħtieġa 

Dejta dwar il-benefiċjarju1213 

1. L-isem jew identifikatur uniku ta' kull benefiċjarju   

2. Informazzjoni dwar jekk il-benefiċjarju huwiex korp tal-liġi pubblika jew korp tal-liġi privata   

3. Informazzjoni dwar jekk il-VAT fuq l-infiq imġarrab mill-benefiċjarju huwiex irrekuperabbli skont 
il-leġiżlazzjoni tal-VAT nazzjonali 

 

4. Id-dettalji ta' kuntatt tal-benefiċjarju   

Dejta dwar l-operazzjoni 

5. Isem jew identifikatur uniku tal-operazzjoni   

6. Deskrizzjoni qasira tal-operazzjoni   

7. Id-data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni għall-operazzjoni  

8. Id-data tal-bidu kif indikata fid-dokument li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-appoġġ  

9. Id-data tat-tmiem kif indikata fid-dokument li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-appoġġ  
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10. Id-data attwali meta l-operazzjoni tkun fiżikament ikkompletata jew implimentata kompletament  

11. Il-korp li joħroġ id-dokument li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-appoġġ  

12. Id-data tal-ħruġ tad-dokument li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-appoġġ  

13. Informazzjoni dwar jekk l-operazzjoni hijiex proġett ewlieni u CCI Mhux applikabbli għall-
FSE u l-FEMS 

14. Informazzjoni dwar jekk l-operazzjoni hijiex pjan ta' azzjoni konġunta u CCI Mhux applikabbli għall-
FEMS 

15. Informazzjoni dwar jekk l-operazzjoni tinkludix finanzjament taħt l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-
Żgħażagħ (YEI) 

Mhux applikabbli għall-
FEŻR, il-Fond ta' 

Koeżjoni u l-FEMS 

16. Informazzjoni dwar jekk l-appoġġ pubbliku għall-operazzjoni hux se jikkostitwixxi għajnuna mill-
Istat 

 

17.  Informazzjoni dwar jekk l-operazzjoni hijiex implimentata taħt struttura ta' sħubijiet pubbliċi-
privati 

Mhux applikabbli għall-
FEMS 

18. Il-munita tal-operazzjoni  

19. CCI tal-programm li minnu l-operazzjoni hija appoġġata  

20. Prijorità jew prijoritajiet tal-programm(i) li minnu/hom l-operazzjoni hija appoġġata  

21. Il-fond(i) li minnu/hom l-operazzjoni hija appoġġata  

22. Kategorija tar-reġjun ikkonċernat Mhux applikabbli għall-
Fond ta' Koeżjoni u l-



 

MT 10   MT 

FEMS 

Dejta dwar kategoriji ta' intervent 

23. Kodiċi(jiet) għall-qasam tal-intervent Mhux applikabbli għall-
FEMS 

24. Kodiċi(jiet) għall-forma tal-finanzjament Mhux applikabbli għall-
FEMS 

25. Kodiċi(jiet) għat-tip ta' territorju  Mhux applikabbli għall-
FEMS 

26.  Kodiċi(jiet) għal mekkaniżmi ta' twassil territorjali Mhux applikabbli għall-
FEMS 

27. Kodiċi(jiet) għall-objettiv tematiku Mhux applikabbli għall-
FSE u l-FEMS 

28. Kodiċi(jiet) għat-tema sekondarja tal-FSE Mhux applikabbli għall-
FEŻR, il-Fond ta' 

Koeżjoni u l-FEMS 

29. Kodiċi(jiet) għall-attività ekonomika Mhux applikabbli għall-
FEMS 

30. Kodiċi(jiet) għall-post Mhux applikabbli għall-
FEMS 

Dejta dwar indikaturi 
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31. L-isem u l-identifikatur uniku għal kull wieħed mill-indikaturi komuni u speċifiċi għall-programmi 
rilevanti għall-operazzjoni jew fejn meħtieġ mir-regoli speċifiċi għall-Fondi, l-isem u l-identifikatur 
uniku għal kull indikatur komuni tal-output imqassma skont is-sess għall-parteċipanti. 

 

32. Unità ta' kejl għal kull indikatur tal-output   

33. Il-valur mira għall-indikatur tal-output imqassam skont is-sess fejn applikabbli  

34. Il-livell tal-kisba ta' kull indikatur tal-output għal kull sena kalendarja, fejn applikabbli analizzati 
skont is-sess 

 

35. L-isem u l-identifikatur uniku għal kull wieħed mill-indikaturi tar-riżultati komuni u speċifiċi għall-
programmi14 rilevanti għall-operazzjoni jew fejn meħtieġ mir-regoli speċifiċi għall-Fondi, l-isem u 
l-identifikatur uniku għal kull indikatur komuni tar-riżultati mqassma skont is-sess fejn applikabbli. 

 

36. Unità ta' kejl għal kull indikatur tar-riżultati  

37. Valur bażi għal kull indikatur tar-riżultat ipprovdut Mhux applikabbli għall-
FSE 

38. Valur immirat għall-indikatur tar-riżultati pprovdut, fejn applikabbli mqassam skont is-sess  Mhux applikabbli għall-
FEŻR u l-Fond ta' 

Koeżjoni 

39. Unità ta' kejl għal kull mira u valur ta' bażi tar-riżultati  

40. Il-livell tal-kisba ta' kull indikatur tar-riżultati pprovdut għal kull sena kalendarja, fejn applikabbli 
mqassma skont is-sess  

Mhux applikabbli għall-
FEŻR u l-Fond ta' 

Koeżjoni 

Dejta finanzjarja dwar kull operazzjoni (fil-munita applikabbli għall-operazzjoni) 



 

MT 12   MT 

41. L-ammont tal-ispiża totali eliġibbli tal-operazzjoni approvata fid-dokument li jistabbilixxi l-
kundizzjonijiet għall-appoġġ 

 

42. L-ammont totali ta' spejjeż eliġibbli li jikkostitwixxu nefqa pubblika kif definita fl-Artikolu 2 (15) 
tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 

 

43. L-ammont tal-appoġġ pubbliku, kif indikat fid-dokument li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-
appoġġ 

 

Dejta dwar pretensjonijiet ta' ħlasijiet mill-benefiċjarju  
(fil-munita applikabbli għall-operazzjoni) 

44. Data tal-irċevuta ta' kull pretensjoni ta' pagament mingħand il-benefiċjarju  

45. Data ta' kull pagament lill-benefiċjarju abbażi ta' pretensjoni ta' pagament  

46. Ammont ta' nefqa eliġibbli fi pretensjoni ta' pagament li tifforma l-bażi għal kull pagament lill-
benefiċjarju 

 

47. Ammont ta' nefqa pubblika kif definita fl-Artikolu 2(15) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 li 
jikkorrispondi man-nefqa eliġibbli li tifforma l-bażi għal kull ħlas  

 

48. Ammont ta' kull pagament lill-benefiċjarju abbażi ta' pretensjoni ta' pagament  

49. Dħul nett iġġenerat mill-operazzjoni waqt l-implimentazzjoni tagħha li ma tqiesx fid-dokument li 
jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-appoġġ u li jitnaqqas mill-ispiża eliġibbli  

 

50. Id-data tal-bidu tal-verifiki fuq il-post tal-operazzjoni mwettqa skont l-Artikolu 125(5)(b) tar-
Regolament (UE) Nru 1303/2013 

 

51. Data ta' awditjar fuq il-post tal-operazzjoni skont l-Artikolu 127(1) tar-Regolament (UE) 
Nru 1303/2013 u l-Artikolu 28 ta' dan ir-Regolament 

 

52. Il-korp li jagħmel l-awditjar jew il-verifika  
Dejta dwar l-infiq fi pretensjoni ta' pagament minn benefiċjarju bbażata fuq l-ispejjeż reali (fil-

munita applikabbli għall-operazzjoni) 
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53. L-ispiża eliġibbli ddikjarata lill-Kummissjoni stabbilita fuq il-bażi ta' spejjeż realment imġarrba u 
mħallsa, flimkien ma' kontribuzzjonijiet in natura u deprezzament, fejn applikabbli  

 

54. L-infiq pubbliku kif iddefinit fl-Artikolu 2(15) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 li 
jikkorrispondi għan-nefqa eliġibbli ddikjarata lill-Kummissjoni stabbilita fuq il-bażi tal-ispejjeż fil-
fatt irrimborżati u mħallsa, flimkien ma' kontribuzzjonijiet in natura u deprezzamenti, fejn 
applikabbli  

 

55. It-tip ta' kuntratt jekk l-għoti tal-kuntratt ikun suġġett għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
2004/17/KE15 jew id-Direttiva 2004/18/KE16 (xogħlijiet/forniment ta' servizzi/forniment ta' oġġetti) 
jew id-Direttiva […] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill+17 

 

56. L-ammont tal-kuntratt jekk l-għoti tal-kuntratt ikun suġġett għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
2004/17/KE jew id-Direttiva 2004/18/KE jew id-Direttiva […]+ 

 

57. L-ammont eliġibbli mġarrab u mħallas ibbażat fuq kuntratt jekk il-kuntratt ikun suġġett għad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/17/KE jew id-Direttiva 2004/18/KE jew id-Direttiva […]+ 

 

58. Il-proċedura tal-akkwist użata jekk l-għoti tal-kuntratt ikun suġġett għad-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2004/17/KE jew id-Direttiva 2004/18/KE jew id-Direttiva […]+ 

 

59. L-isem jew l-identifikatur uniku tal-kuntrattur jekk l-għoti tal-kuntratt ikun suġġett għad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/17/KE jew id-Direttiva 2004/18/KE jew id-Direttiva […]+ 

 

Dejta dwar l-infiq fi pretensjoni ta' pagament minn benefiċjarju bbażata fuq skali standard ta' 
spejjeż għal kull unità (ammonti fil-munita applikabbli għall-operazzjoni) 

60. L-ammont tan-nefqa eliġibbli ddikjarata lill-Kummissjoni stabbilita fuq il-bażi ta' skali standard ta' 
spejjeż għal kull unità 

 

61. L-infiq pubbliku kif iddefinit fl-Artikolu 2(15) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 li 
jikkorrispondi għan-nefqa eliġibbli ddikjarata lill-Kummissjoni stabbilita fuq il-bażi ta' skali 
standard ta' spejjeż għal kull unità  

 

62. Definizzjoni ta' unità li tintuża għall-finijiet tal-iskala standard ta' spejjeż għal kull unità  
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63. Numru ta' unitajiet mogħtija kif indikat fil-pretensjoni ta' pagament għal kull element ta' unità  

64. Spejjeż tal-unità għal unità waħda, f'kull element ta' unità  

Dejta dwar l-infiq fil-pretensjoni ta' pagament minn benefiċjarju bbażata fuq ħlasijiet ta' somom 
f'daqqa (ammonti fil-munita applikabbli għall-operazzjoni) 

65. L-ammont tan-nefqa eliġibbli ddikjarata lill-Kummissjoni stabbilit fuq il-bażi ta' somom f'daqqa   

66. L-infiq pubbliku kif iddefinit fl-Artikolu 2(15) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 li 
jikkorrispondi għan-nefqa eliġibbli ddikjarata lill-Kummissjoni stabbilita fuq il-bażi ta' somom 
f'daqqa 

 

67. Għal kull somma f'daqqa, riżultati tanġibbli (outputs jew riżultati) miftiehma fid-dokument li 
jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-appoġġ bħala l-bażi għall-iżborż ta' ħlasijiet ta' somom f'daqqa  

 

68. Għal kull somma f'daqqa, l-ammont maqbul fid-dokument li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-
appoġġ  

 

Dejta dwar l-infiq fi pretensjoni ta' pagament mill-benefiċjarju bbażata fuq ir-rati fissi (fil-munita 
applikabbli għall-operazzjoni) 

69. L-ammont tan-nefqa eliġibbli ddikjarata lill-Kummissjoni stabbilit fuq il-bażi ta' rata fissa  

70. L-infiq pubbliku kif iddefinit fl-Artikolu 2(15) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 li 
jikkorrispondi għan-nefqa eliġibbli ddikjarata lill-Kummissjoni stabbilita fuq il-bażi ta' rata fissa  

 

Dejta dwar irkupri mill-benefiċjarju 

71. Data ta' kull deċiżjoni ta' rkupru  

72. Ammont ta' appoġġ pubbliku affettwat minn kull deċiżjoni ta' rkupru  
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73. Nefqa totali eliġibbli affettwata minn kull deċiżjoni ta' rkupru  

74. Data tal-irċevuta ta' kull ammont imħallas lura mill-benefiċjarju wara deċiżjoni ta' rkupru   

75. Ammont ta' appoġġ pubbliku mħallas lura mill-benefiċjarju wara deċiżjoni ta' rkupru (mingħajr 
imgħax jew penali)  

 

76. In-nefqa totali eliġibbli li tikkorrispondi mal-appoġġ pubbliku mħallas lura mill-benefiċjarju   

77. Ammont ta' appoġġ pubbliku irrekuperabbli wara deċiżjoni ta' rkupru  

78. In-nefqa totali eliġibbli li tikkorrispondi mal-appoġġ pubbliku irrekuperabbli  

Dejta dwar l-applikazzjonijiet għal pagamenti lill-Kummissjoni (f'EUR) 

79. Data tat-tressiq ta' kull applikazzjoni għal ħlas inkluża n-nefqa eliġibbli mill-operazzjoni   

80. L-ammont totali ta' nefqa eliġibbli mġarrba mill-benefiċjarju u mħallsa fl-implimentazzjoni tal-
operazzjoni inkluża f'kull applikazzjoni għal ħlas  

 

81. L-ammont totali tan-nefqa pubblika kif definit fl-Artikolu 2(15) tar-Regolament (UE) 
Nru 1303/2013 tal-operazzjoni inkluż f'kull applikazzjoni għal ħlas 

 

82. Fejn l-operazzjoni hija strument finanzjarju, l-ammont totali ta' kontribuzzjonijiet tal-programm 
imħallsa għall-istrumenti finanzjarji inklużi f'kull applikazzjoni għal ħlas   

 

83. Fejn l-operazzjoni hija strument finanzjarju, l-ammont totali ta' nfiq pubbliku kif iddefinit fl-
Artikolu 2(15) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 li jikkorrispondi mal-ammont totali ta' 
kontribuzzjonijiet tal-programm imħallsa għall-istrumenti finanzjarji inklużi f'kull applikazzjoni 
għal ħlas  

 

84. Fejn l-operazzjoni hija strument finanzjarju, l-ammont totali ta' kontribuzzjonijiet tal-programm 
effettivament imħallas bħala nefqa eliġibbli fis-sens tal-Artikolu 42(1)(a), (b) u (d) tar-Regolament 
(UE) Nru 1303/2013 inkluż f'kull applikazzjoni għal ħlas 

 

85. Fejn l-operazzjoni hija strument finanzjarju, l-ammont totali tan-nefqa pubblika li tikkorrispondi 
mal-ammont totali ta' kontribuzzjonijiet tal-programm effettivament imħallsa bħala nefqa eliġibbli, 
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fis-sens tal-Artikolu 42(1)(a), (b) u (d) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 inklużi f'kull 
applikazzjoni għal ħlas 

86. Fil-każ ta' għajnuna mill-Istat fejn japplika l-Artikolu 131(5) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, 
l-ammont imħallas lill-benefiċjarju fl-operazzjoni bħala avvanz inkluż f'kull applikazzjoni għal ħlas 

 

87. Fil-każ ta' għajnuna mill-Istat fejn japplika l-Artikolu 131(5) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, 
l-ammont tal-avvanz inkluż f'applikazzjoni għal ħlas li jkun kopert min-nefqa mħallsa mill-
benefiċjarju fi żmien tliet snin minn meta jitħallas l-avvanz   

 

88. Fil-każ ta' għajnuna mill-Istat fejn japplika l-Artikolu 131(5) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, 
l-ammont imħallas lill-benefiċjarju taħt l-operazzjoni bħala avvanz inkluż f'applikazzjoni għal ħlas 
li ma tkunx ġiet koperta min-nefqa mħallsa mill-benefiċjarju u li għaliha l-perjodu ta' tliet snin ma 
jkunx għadu għadda  

 

89. L-ammont ta' nefqa eliġibbli inkluż f'kull applikazzjoni għal ħlas fuq il-bażi tal-Artikolu 14(1) tar-
Regolament (UE) Nru 1304/2013 

Mhux applikabbli għall-
FEŻR, il-Fond ta' 

Koeżjoni u l-FEMS 
90. Ammont ta' nefqa pubblika kif definit fl-Artikolu 2(15) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 inkluż 

f'kull applikazzjoni għal ħlas fuq il-bażi tal-Artikolu 14(1) tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013 
Mhux applikabbli għall-

FEŻR, il-Fond ta' 
Koeżjoni u l-FEMS 

Dejta dwar kontijiet imressqa lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 138 tar-Regolament (UE) 
Nru 1303/2013 (f'EUR) 

91. Id-data tat-tressiq ta' kull sett ta' kontijiet inkluża n-nefqa fl-operazzjoni    

92. Data tas-sottomissjoni tal-kontijiet li fihom in-nefqa finali tal-operazzjoni hija inkluża wara t-
tlestija tal-operazzjoni (fejn it-total tan-nefqa eliġibbli huwa ta' EUR 1 000 000 jew aktar (l-
Artikolu 140 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013)) 

 

93. Ammont totali ta' nfiq eliġibbli tal-operazzjoni mdaħħal fis-sistemi tal-kontabbiltà tal-awtorità taċ-
ċertifikazzjoni li ġie inkluż fil-kontijiet  

 

94. L-ammont totali tan-nefqa pubblika kif definit fl-Artikolu 2(15) tar-Regolament (UE)  
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Nru 1303/2013 li tkun saret fl-implimentazzjoni tal-operazzjoni li tikkorrispondi mal-ammont totali 
tan-nefqa eliġibbli rreġistrat fis-sistemi tal-kontabbiltà tal-awtorità taċ-ċertifikazzjoni li ġie inkluż 
fil-kontijiet  

95. L-ammont totali tal-ħlasijiet magħmula lill-benefiċjarju skont l-Artikolu 132(1) tar-Regolament 
(UE) Nru 1303/2013 li jikkorrispondi mal-ammont totali tan-nefqa eliġibbli rreġistrat fis-sistemi 
tal-kontabbiltà tal-awtorità taċ-ċertifikazzjoni li ġie inkluż fil-kontijiet 

 

96. In-nefqa totali eliġibbli tal-operazzjoni użata matul is-sena fiskali inkluża fil-kontijiet  

97. Nefqa pubblika totali kif definita fl-Artikolu 2(15) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 li 
tikkorrispondi man-nefqa eliġibbli totali użata matul is-sena fiskali inkluża fil-kontijiet 

 

98. In-nefqa totali eliġibbli tal-operazzjoni rkuprata matul is-sena fiskali inkluża fil-kontijiet   

99. In-nefqa pubblika totali li tikkorrispondi man-nefqa eliġibbli totali tal-operazzjoni rkuprata matul 
is-sena fiskali inkluża fil-kontijiet  

 

100. In-nefqa eliġibbli totali tal-operazzjoni li għandha tiġi rkuprata fi tmiem is-sena fiskali inkluża 
fil-kontijiet 

 

101. In-nefqa pubblika totali tal-operazzjoni li tikkorrispondi man-nefqa eliġibbli totali li għandha 
tiġi rkuprata fi tmiem is-sena fiskali inkluża fil-kontijiet 

 

102. Għall-operazzjoni inkluża f'kull ġabra ta' kontijiet, l-ammont ta' nefqa eliġibbli totali ta' rkupri li 
saru skont l-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 matul is-sena fiskali 

 

103. Għall-operazzjoni inkluża f'kull ġabra ta' kontijiet, in-nefqa pubblika kif definita fl-Artikolu 2 
(15) tar-Regolament (UE) 1303/2013 li tikkorrispondi mal-ammont ta' nefqa eliġibbli totali ta' 
rkupri li saru skont l-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 matul is-sena fiskali 

 

104. L-ammont eliġibbli totali tan-nefqa tal-operazzjoni irrekuperabbli fi tmiem is-sena fiskali inkluż 
fil-kontijiet 

 

105. In-nefqa pubblika totali tal-operazzjoni li tikkorrispondi mal-ammont tan-nefqa irrekuperabbli 
fi tmiem is-sena fiskali inkluża fil-kontijiet 
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Dejta dwar tipi speċifiċi ta' nefqa suġġetti għal limiti massimi 

106. Ammont ta' spejjeż tat-tip FEŻR imġarrba u mħallsa kofinanzjat mill-FSE skont l-
Artikolu 98(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013  

Mhux applikabbli għall-
FEŻR, il-Fond ta' 

Koeżjoni u l-FEMS 

107. Ammont ta' spejjeż tat-tip FSE imġarrba u mħallsa kofinanzjat mill-FEŻR skont l-
Artikolu 98(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 

Mhux applikabbli għall-
FSE, il-Fond ta' Koeżjoni 

u l-FEMS 

108. Ammont ta' nefqa mġarrba u mħallsa li ssir barra miż-żona tal-programm iżda fl-Unjoni, skont 
l-Artikolu 70(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 u l-Artikolu 13(2) tar-Regolament (UE) 
Nru 1304/2013 

 

109. Ammont ta' spejjeż imġarrba u mħallsa barra mill-Unjoni skont l-Artikolu 13(3) tar-
Regolament (UE) Nru 1304/2013 

Mhux applikabbli għall-
FEŻR, il-Fond ta' 

Koeżjoni u l-FEMS 

110. Ammont ta' spejjeż imġarrba u mħallsa barra mill-parti tal-Unjoni taż-żona tal-programm skont 
l-Artikolu 20(2) tar-Regolament (UE) Nru 1299/2013 

Mhux applikabbli għall-
FSE, il-Fond ta' Koeżjoni 

u l-FEMS 

111. Ammont ta' spejjeż imġarrba u mħallsa għax-xiri tal-art skont l-Artikolu 69(3)(b) tar-
Regolament (UE) Nru 1303/2013 

 

112. Ammont ta' kontribuzzjonijiet in natura għall-operazzjoni skont l-Artikolu 69(1) tar-
Regolament (UE) Nru 1303/2013  

 

113. Ammont ta' spejjeż imġarrba u mħallsa f'pajjiżi terzi koperti mill-Istrument għall-Assistenza ta' 
Qabel l-Adeżjoni jew mill-Istrument Ewropew tal-Viċinat għal operazzjonijiet ETC 

Mhux applikabbli għall-
FSE, il-Fond ta' Koeżjoni 

u l-FEMS 
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ANNESS IV 

Rekwiżiti ewlenin tas-sistemi ta' ġestjoni u kontroll u l-klassifikazzjoni tagħhom 
rigward it-tħaddim effettiv tagħhom imsemmija fl-Artikolu 30  

 

Tabella 1: Rekwiżiti ewlenin 

Rekwiżiti ewlenin tas-sistema ta' ġestjoni u 
kontroll 

Korpi/awtoritajiet 
ikkonċernati 

Kamp ta' 
applikazzjoni 

1 Separazzjoni adegwata tal-funzjonijiet u 
sistemi adegwati għar-rappurtar u għall-
monitoraġġ f'każijiet fejn l-awtorità 
responsabbli tafda t-twettiq tal-kompiti lil korp 
ieħor. 

L-awtorità 
maniġerjali Ambjent ta' 

kontroll intern 

2 Għażla xierqa tal-operazzjonijiet. L-awtorità 
maniġerjali 

3 Informazzjoni adegwata għall-benefiċjarji 
dwar il-kundizzjonijiet li japplikaw għall-
operazzjonijiet magħżula.  

L-awtorità 
maniġerjali 

4 Verifiki adegwati tal-ġestjoni L-awtorità 
maniġerjali 

Attivitajiet ta' 
ġestjoni u 
kontroll 

5 Sistema effettiva biex jiġi żgurat li d-
dokumenti kollha dwar in-nefqa u l-
awditjar jinżammu biex ikun żgurat rekord 
adegwat għall-awditjar. 

L-awtorità 
maniġerjali 

6 Sistema kredibbli għall-ġbir, reġistrazzjoni u 
ħażna tad-dejta għall-monitoraġġ, l-
evalwazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja, il-verifika 
u l-awditjar, inklużi kuntatti mal-benefiċjarji 
permezz ta' sistemi tal-iskambju tad-dejta 
elettronika. 

L-awtorità 
maniġerjali 

Attivitajiet ta' 
ġestjoni u 
kontroll / 

Monitoraġġ 

7 L-implimentazzjoni effettiva ta' miżuri 
proporzjonati kontra l-frodi 

L-awtorità 
maniġerjali 

8 Proċeduri xierqa għat-tfassil tad-dikjarazzjoni 
tal-maniġment u s-sommarju annwali tar-
rapporti finali tal-awditjar u tal-kontrolli 
mwettqa. 

L-awtorità 
maniġerjali 

Attivitajiet ta' 
ġestjoni u 
kontroll 

9 Separazzjoni adegwata tal-funzjonijiet u 
sistemi adegwati għar-rappurtar u għall-
monitoraġġ f'każijiet fejn l-awtorità 
responsabbli tafda t-twettiq tal-kompiti lil korp 

L-awtorità taċ-
ċertifikazzjoni Ambjent tal-

kontroll intern 
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Rekwiżiti ewlenin tas-sistema ta' ġestjoni u 
kontroll 

Korpi/awtoritajiet 
ikkonċernati 

Kamp ta' 
applikazzjoni 

ieħor. 

10 Proċeduri xierqa biex jitfasslu u jiġu 
ppreżentati l-applikazzjonijiet għall-ħlas. 

L-awtorità taċ-
ċertifikazzjoni 

Attivitajiet ta' 
ġestjoni u 
kontroll / 

Monitoraġġ 

11 Jinżammu rekords kompjuterizzati xierqa tal-
infiq iddikjarat u l-kontribuzzjoni pubblika 
korrispondenti. 

L-awtorità taċ-
ċertifikazzjoni 

12 Rendikont xieraq u sħiħ ta' ammonti li jistgħu 
jiġu rkuprati, dawk irkuprati u dawk irtirati. 

L-awtorità taċ-
ċertifikazzjoni 

13 Proċeduri xierqa għat-tfassil u ċ-
ċertifikazzjoni tal-kompletezza, l-
akkuratezza u l-veraċità tal-kontijiet 
annwali. 

L-awtorità taċ-
ċertifikazzjoni 

Attivitajiet ta' 
ġestjoni u 
kontroll 

14 Separazzjoni adegwata tal-funzjonijiet u 
sistemi adegwati biex jiżguraw li kwalunkwe 
entità oħra li twettaq awditjar skont l-
istrateġija ta' awditjar tal-programm ikollha l-
indipendenza funzjonali meħtieġa u tqis l-
istandards tal-awditjar aċċettati 
internazzjonalment. 

Awtorità tal-
awditjar 

Ambjent tal-
kontroll intern 

15 Awditi adegwati tas-sistemi. Awtorità tal-
awditjar 

16 Awditi adegwati tal-operazzjonijiet Awtorità tal-
awditjar 

17 Awditi adegwati tal-kontijiet Awtorità tal-
awditjar 

18 Proċeduri adegwati biex tiġi pprovduta 
opinjoni tal-awditjar kredibbli u biex 
jitħejja r-rapport annwali tal-kontroll. 

Awtorità tal-
awditjar 

L-attivitajiet ta' 
kontroll  

 

Tabella 2: Klassifikazzjoni ta' sistemi ta' ġestjoni u kontroll fir-rigward tat-tħaddim 
effettiv tagħhom   

Kategorija 1 Jaħdem sew. Le, jew hemm bżonn biss ta' xi titjib 
minuri  
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Kategorija 2 Xogħlijiet. Huwa meħtieġ xi titjib  

Kategorija 3 Jaħdem parzjalment. Hemm bżonn ta' titjib sostanzjali 

Kategorija 4 Essenzjalment ma jaħdimx. 

 


