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1. DEFINIZZJONI TAL-PROBLEMA 

1.1. Kuntest tal-politika 
Fit-8 ta’ Mejju 2012, il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni dwar il-Modernizzazzjoni tal-Għajnuna 
mill-Istat (SAM), li tistipula l-għanijiet ta’ riforma ambizzjuża tal-kontroll tal-għajnuna mill-Istat u 
tfittex li tikkontribwixxi għal aġenda usa’ tat-tkabbir tal-UE. Il-politika tal-għajnuna mill-Istat 
għandha tiffaċilita għajnuna mfassla-tajjeb immirata lejn fallimenti fis-suq u objettivi ta' interess 
Ewropew. Il-Kummissjoni għandha l-għan li: 

• tiffoka l-isforzi tagħha tal-infurzar fuq il-każijiet li għandhom l-ikbar impatt fuq is-
suq intern; 

• tissimplifika r-regoli; u  

• tieħu deċiżjonijiet aktar malajr.  
Ir-rieżami tar-Regolament de minimis hu marbut direttament mal-għan ta’ prijoritizzazzjoni u 
għalhekk jirrappreżenta element importanti fl-inizjattiva SAM. 

Skont ir-Regolament de minimis, miżuri ta' għajnuna taħt ċertu limitu massimu huma kkunsidrati bħala 
li ma għandhomx impatt fuq il-kompetizzjoni u/jew ma jaffetwawx il-kummerċ fis-suq intern; 
għalhekk m'għandhomx ikunu notifikati skont l-Artikolu 108(3) TFUE. Sa mid-dħul tiegħu fis-seħħ fl-
1 ta’ Jannar 2007 u fid-dawl tal-esperjenza tal-applikazzjoni tar-Regolament preċedenti, l-iżviluppi fl-
inflazzjoni u l-prodott domestiku gross bejn l-2000 u l-2006 u l-iżviluppi probabbli li mexjin ’il 
quddiem, ir-Regolament preżenti għolla dan il-limitu massimu de minimis minn EUR 100 000 għal 
EUR 200 000 għal kull impriża matul kwalunkwe perjodu ta’ tliet snin fiskali. Minħabba li l-medja 
tad-daqs tal-impriżi tat-trasport bit-triq hi żgħira (li qabel kienu esklużi mill-kamp tal-applikazzjoni 
tar-Regolament), ġie ffissat limitu massimu ta' EUR 100 000 għal dan is-settur. 

Ir-Regolament ukoll: 

• jeskludi mill-kamp tal-applikazzjoni tiegħu ċerti setturi u attivitajiet1 u ditti 
f’diffikultà; 

• jistabbilixxi r-regoli dwar strumenti ta’ għajnuna permissibbli2;  

• jinkludi regoli ta' 'żona ta' sikurezza' li jippermettu kalkolu aktar faċli tal-ekwivalenti 
tal-għotja gross għal garanziji;  

• jeskludi 'kumulu' ma' għajnuna mill-Istat jekk l-ammont aggregat fir-rigward tal-
istess kostijiet eliġibbli jaqbeż l-intensità ta’ għajnuna stabbilita bir-regolament ta’ 
eżenzjoni ta’ kategorija rilevanti jew Deċiżjoni tal-Kummissjoni; u 

• jippermetti lill-Istati Membri biex jagħżlu biex jissorveljaw il-konformità mal-limitu 
massimu permezz ta’: 

(a) sistema ta’ dikjarazzjonijiet minn kumpaniji fuq għajnuna de minimis 
riċevuta matul is-sena attwali u s-sentejn ta’ qabel; jew  

                                                            
1 Ara Artikolu 1 tar-Regolament, eskluża l-għajnuna ta' kopertura fis-setturi tas-sajd u l-akkwakultura, 

għall-produzzjoni primarja agrikola (fejn japplikaw Regolamenti speċifiċi de minimis b'limiti aktar 
baxxi), għajnuna għall-esportazzjoni u għajnuna għall-akkwist ta' vetturi tat-trasport tal-merkanzija. 

2 'Għajnuna trasparenti', jiġifieri għajnuna li għaliha hu possibbli li jiġi kkalkolat bi preċiżjoni l-
ekwivalenti tal-għotja gross tal-għajnuna ex ante mingħajr ma jkun hemm bżonn valutazzjoni tar-riskju. 
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(b) reġistru ċentrali li jkun fih informazzjoni sħiħa dwar l-għajnuna kollha de 
minimis mogħtija minn kwalunkwe awtorità fi ħdan l-Istat Membru. 

1.2. Kwistjonijiet ewlenin 
Ir-Regolament de minimis għandu l-għan li jsib bilanċ bejn is-simplifikazzjoni fuq naħa waħda u li ma 
ssirx distorsjoni tal-kompetizzjoni fis-suq intern fuq in-naħa l-oħra. Prattika tal-infurzar u 
konsultazzjoni pubblika identifikaw il-kwistjonijiet li ġejjin: 

• fir-rigward ta' simplifikazzjoni: diversi Stati Membri u partijiet interessati talbu 
limitu massimu ogħla, definizzjonijiet aktar ċari u sempliċi, u dispożizzjonijiet ta' 
żona ta' sikurezza lil hinn mir-regola kurrenti għall-garanziji; u 

• fir-rigward tan-non distorsjoni tal-kompetizzjoni: il-biċċa l-kbira tal-Istati Membri 
ma kinux kapaċi jipprovdu lill-Kummissjoni b'dejta aggregata fuq l-użu tar-
Regolament, li tagħmilha diffiċli ħafna biex wieħed jevalwa l-effetti fuq il-kummerċ 
u l-kompetizzjoni u biex jiffissa limitu massimu addattat. Barra minn hekk, hemm 
bżonn ta’ analiżi dwar jekk is-sistema attwali tal-monitoraġġ hijiex biżżejjed biex 
tiżgura konformità mal-limitu massimu. 

It-tweġiba għal mistoqsija ewlenija — 'x'inhuwa l-limitu massimu t-tajjeb?’ — għandha taċċerta liema 
huma l-miżuri ta’ għajnuna li jistgħu jitqiesu li ma jkollhom l-ebda effett fuq il-kummerċ u l-
kompetizzjoni, u li għalhekk mhumiex soġġetti għal regoli dwar l-għajnuna mill-Istat. 
Ir-Regolament huwa mfassal biex jippermetti ammont żgħir ta’ għajnuna li għandu jingħata taħt 
kondizzjonijiet minimi li jiżguraw li l-użu tagħha huwa sempliċi u legalment fiż-żgur. Għalhekk 
għandu jkun fih definizzjonijiet u kondizzjonijiet li huma faċilment applikabbli. 
Bosta Stati Membri u partijiet interessati enfasizzaw problemi oħrajn bl-applikazzjoni tar-Regolament, 
li l-aktar komuni minnhom jistgħu jinġabru fil-qosor kif ġej: 

(1) Inċertezza dwar l-interpretazzjoni ta’ 'impriża' (partikolarment importanti peress li l-
limitu massimu japplika għal kull impriża). Id-definizzjoni attwali issegwi d-
definizzjoni ġenerali fil-liġi tal-kompetizzjoni, li tuża kriterji pjuttost ekonomiċi milli 
legali u għalhekk tqis entitajiet differenti bħala impriża waħda f’każijiet ta’ kontroll 
komuni; 

(2) Inċertezza dwar l-interpretazzjoni ta’ 'impriżi f’diffikultà' esklużi mill-kamp ta’ 
applikazzjoni tar-Regolament u li l-kwistjoni dwar jekk din l-esklużjoni għadhiex 
iġġustifikata; 

(3) Inċertezza dwar x’jikkostitwixxi ‘fis-settur tat-trasport bit-triq' u d-dubji dwar il-
ġustifikazzjoni għal limitu massimu aktar baxx; 

(4) Inċertezza dwar kif tapplika r-regoli tal-kumulu; 

(5) Titlob iktar gwida dwar id-distinzjoni bejn għajnuna trasparenti3 u mhux trasparenti. 
(eż. nuqqas ta' żona ta' sikurezza għal ċerti forom ta' għajnuna); u 

(6) Mistoqsijiet dwar kif l-aħjar li wieħed jiżgura monitoraġġ u trasparenza4.  

                                                            
3 Ir-Regolament de minimis japplika biss għall-għajnuna li għaliha huwa possibbli li jista' jiġi kkalkulat 

b'mod preċiż l-ekwivalenti tal-għotja gross tal-għajnuna ex ante mingħajr il-ħtieġa ta' valutazzjoni tar-
riskju ('għajnuna trasparenti'). 

4 Il-biċċa l-kbira tal-Istati Membri joperaw xi sistema ta’ dikjarazzjoni. Huma biss disgħa (CZ, EE, EL, 
HR, LT, PL, PT, SK u SL) li attwalment għandhom reġistru ċentrali. Ċipru issostitwixxa r-reġistru 
tiegħu b'sistema ta' dikjarazzjoni fl-2009: il-problema prinċipali kienet it-tfassil ta' reġistru tal-impriżi li 
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1.3. Xenarju ta’ referenza 
Ix-xenarju ta' referenza jinvolvi l-estensjoni tar-Regolament attwali sal-2020, jiġifieri ż-żamma tal-
limiti massimi de minimis (EUR 200 000 b’mod ġenerali u EUR 100 000 għas-settur tat-trasport bit-
triq) u d-dispożizzjonijiet l-oħra kollha kif inhuma.  

Il-problemi ta’ ċertezza legali msemmija fit-taqsima 1.2 hawn fuq ma jkunux riżolti. L-inċertezza 
attwali dwar l-interpretazzjoni ta’ ‘impriża’ u ‘impriżi f’diffikultà’, b’mod partikolari, u fir-rigward 
tal-applikazzjoni tal-kumulu r-regoli jistgħu jwasslu l-awtorità pubblika biex bi żball: 

• tagħti aktar għajnuna de minimis milli huwa provdut fir-Regolament; 

• tiċħad l-għajnuna lill-impriżi li huma eliġibbli; jew 

• tagħti l-għajnuna lill-impriżi li mhumiex eliġibbli. 

1.4. L-azzjoni mill-UE hija ġustifikata? (il-prinċipju tas-sussidjarjetà) 
Il-finanzjament mill-Istat li jissodisfa l-kriterji tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE jikkostitwixxi għajnuna 
mill-Istat u l-Kummissjoni trid tiġi nnotifikata dwar dan skont l-Artikolu 108(3). Skont l-Artikolu 109, 
madankollu, il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni5 biex tistabbilixxi limitu massimu li taħtu l-miżuri 
ta’ għajnuna jitqiesu li ma jkunux jilħqu l-kriterji kollha u għalhekk huma eżentati mill-proċedura ta’ 
notifika. Peress li r-regoli tal-għajnuna mill-Istat dwar l-għajnuna de minimis għalhekk jaqgħu taħt il-
kompetenza tal-Kummissjoni u l-UE tgawdi l-kompetenza esklussiva f’dan il-qasam6, din l-inizjattiva 
mhijiex soġġetta għal test ta’ sussidjarjetà7. 

2. L-OBJETTIVI 
L-objettiv ġenerali tar-rieżami huwa marbut direttament mal-objettivi SAM ta’ trawwim tat-tkabbir 
f’suq intern imsaħħaħ, dinamiku u kompetittiv, l-iffukar tal-infurzar fuq każijiet li għandhom l-akbar 
impatt fuq is-suq intern, u s-simplifkazzjoni u l-iċċarar tar-regoli d-deċiżjonijiet jittieħdu malajr. 

Dan jista’ jinkiseb billi jsir iffokar fuq l-għanijiet speċifiċi li ġejjin: 

(a) Simplifikazzjoni: il-limitu massimu u l-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni 
tiegħu huma sempliċi kemm jista’ jkun mingħajr ma jaffettwaw il-kummerċ u 
l-kompetizzjoni fis-suq intern jew hemm lok għal aktar simplifikazzjoni jew 
kjarifika? 

(b) Ċertezza legali: regoli ċari huma ċ-ċavetta għaċ-ċertezza legali rigward il-
kriterji li bihom il-miżuri jitqiesu li ma jikkostitwixxux għajnuna mill-Istat;  

(c) Il-prevenzjoni ta' distorsjoni fis-suq intern: mhux biss l-effett ta' miżuri 
individwali huwa relevanti imma wkoll l-effetti aggregati ta' miżuri żgħar fi 
ħdan settur; u 

(d) L-iżgurar tal-konformità: ir-Regolament għandu jinkludi mekkaniżmu ta' 
monitoraġġ effettiv u effiċjenti u regoli sempliċi u ċari biex jiżgura l-
konformità, b'mod partikolari mal-limitu massimu. 

                                                                                                                                                                                          
jkun jista' jiġi faċilment aġġornat jekk tinbidel l-istruttura tal-benefiċjarji. Il-Bulgarija u l-Ungerija 
joperaw iż-żewġ sistemi b’mod parallel. 

5 Ara r-Regolament (KE) Nru 994/98 kif emendat mir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 733/2013 (ĠU 
L 142, 14.5.1998, p. 1). 

6 Ara l-Artikolu 3(1)(b) TFUE. 
7 Ara l-Artikolu 5(3) TUE. 
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3. ALTERNATTIVI TA’ POLITIKA 
L-għażliet varji tal-politika8 jikkonċernaw: 

(i) limitu massimu; 

(ii) dispożizzjonijiet oħra ta' applikazzjoni; u  

(iii) monitoraġġ  

3.1. Limitu massimu 
Minbarra l-alternattiva li ma toffri l-ebda bidla ta’ politika, ġew analizzati erba’ alternattivi f’aktar 
dettall: 

• l-aġġustament tal-limitu massimu biex tiġi kkunsidrata l-inflazzjoni futura; 

• żieda sostanzjali tal-limitu massimu attwali; 

• differenzjazzjoni ulterjuri tal-limitu massimu attwali; u 

• l-introduzzjoni ta’ limitu jew mekkaniżmi oħra sabiex jieħdu ħsieb l-impatt 
kumulattiv tal-għajnuna de minimis. 

L-alternattivi li ġejjin ġew analizzati fis-settur tat-trasport bit-triq, li bħalissa huma suġġetti għal limitu 
massimu aktar baxx (EUR 100 000): 

• approċċ differenzjat, b’limitu massimu ġenerali applikat għat-trasport tal-
passiġġieri u nofs l-ammont applikat għat-trasport tal-merkanzija; u 

• l-applikazzjoni tal-limitu massimu ġenerali għas-settur kollu. 

3.2. Kjarifika u simplifikazzjoni ulterjuri 
Il-kondizzjonijiet l-oħra għall-applikazzjoni tar-Regolament jistgħu jagħtu lok għal diffikultajiet 
prattiċi. Ir-rieżami jfittex li jindirizza dawn u jissimplifika r-regoli kemm jista’ jkun. Dawn huma: 

• id-definizzjoni ta’ 'impriża'; 

• id-definizzjoni ta’ 'impriżi f’diffikultà'; 

• regoli tal-kumulu; u 

• għajnuna trasparenti. 

3.3. Tisħiħ tal-konformità permezz ta’ monitoraġġ 
Ir-rekwiżiti ta’ monitoraġġ għandhom ikunu ċċarati u ssimplifikati, filwaqt li jiżguraw konformità 
mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament, b’mod partikolari l-limitu massimu. L-alternattivi diskusssi 
hawnhekk huma: 

• l-ebda bidla ta’ politika; 

• iż-żamma tar-regola attwali (għażla bejn reġistru ċentrali u sistema ta’ 
dikjarazzjoni) iżda b’monitoraġġ sistematiku aktar strett u infurzar; u 

• l-introduzzjoni ta’ reġistru mandatorju de minimis. 

                                                            
8 Li r-Regolament de minimis jitħalla jiġi abbandunat malli jiskadi, ġiet immedjatament skartata bħala 

alternattiva, peress li dan ikun b’mod ċar kontra l-objettivi ta’ simplifikazzjoni u ċertezza legali. 
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4. PIŻ AMMINISTRATTIV 
Ir-Regolament de minimis huwa maħsub biex jippermetti ammonti żgħar ta’ għajnuna li tingħata 
soġġetta għal kundizzjonijiet minimi u għalhekk tinvolvi piż amministrattiv minimu meta mqabbel 
ma’ strumenti oħra tal-għajnuna mill-Istat.  

Skont ir-Regolament attwali, il-piż amministrattiv ewlieni fuq l-awtorità responsabbli mill-għajnuna 
hija li jiġi żgurat li impriża ma tirċevix għajnuna 'il fuq mil-limitu massimu de minimis. Dan jista’ jsir 
jew billi: 

(a) jinkisbu dikjarazzjonijiet ex ante minn impriżi li jkunu rċevew għajnuna 
oħra de minimis; jew 

(b) it-twaqqif, il-manteniment u l-input tad-dejta u l-verifika ta' reġistru 
ċentrali. 

Fil-prinċipju, ir-Regolament ma jimponix piżijiet amministrattivi diretti fuq l-impriżi, inklużi l-SMEs 
u l-mikrointrapriżi. Fil-prattika, madankollu, jidher li hemm xi piżijiet għall-impriżi, partikolarment 
fis-sistema ta’ dikjarazzjoni. Dikjarazzjonijiet korretti jistgħu jsiru biss jekk l-awtoritajiet responsabbli 
mill-għajnuna dejjem jissodisfaw l-obbligu tagħhom li jinfurmaw benefiċjarji ta’: 

• l-fatt li l-ammont irċevut tikkostitwixxi għajnuna de minimis; 

• l-ekwivalenti eżatt tal-għotja; u  

• id-data tal-għotja. 
L-għajnuna lill-mikrointrapriżi m’għandhiex tiġi eżentata mil-limitu massimu minħabba li: 

• l-Artikolu 107(1) TFŻUE japplika għall-impriżi kollha; u 

• il-kompetizzjoni u l-kummerċ jistgħu jiġu distorti minn effetti aggregati ta’ 
għajnuna de minimis fis-setturi b’ħafna impriżi iżgħar. 

5. IMPATT AMBJENTALI U SOĊJALI 
L-impatti ambjentali huma minimi, l-ewwel nett minħabba li l-għajnuna de minimis trid tibqa’ baxxa 
(EUR 200 000 fuq tliet snin) u t-tieni nett għaliex ġeneralment tintuża f’firxa wiesgħa ta’ setturi, bla 
ebda mudell partikolari, u għal firxa wiesgħa ta’ objettivi, jew l-ebda waħda minnhom. Fil-biċċa l-
kbira tal-każijiet, m'hemmx spejjeż eliġibbli jew objettivi speċifiċi marbuta mad-deċiżjoni tal-għotja. 
Għalhekk, l-ebda impatt ambjentali partikolari ma jista' jitkejjel u t-tibdiliet tar-Regolament de 
minimis mhumiex mistennija li jikkawżaw impatti bħal dawn. 

L-impatti soċjali huma wkoll minimi jew ma jistgħux jitkejlu għall-istess raġunijiet. Peress li l-
għajnuna de minimis tista’ tingħata għal firxa wiesgħa ta’ għanijiet li jistgħu jew ma jistgħux ikunu 
‘soċjali’, mhuwiex l-istrument it-tajjeb għall-promozzjoni tax-xogħol u protezzjoni soċjali (l-
Artikolu 9 TFUE). L-impriżi f’ ‘ekonomija soċjali’ ħafna drabi jaqgħu taħt ir-regoli għal Servizzi ta’ 
Interess Ekonomiku Ġenerali (SIEĠ), li għalihom japplika limitu massimu ogħla, u għalhekk 
mhumiex affettwati b’mod partikolari mir-regola ġenerali de minimis. 

Peress li l-inizjattiva ma għandha l-ebda impatt soċjali jew ambjentali sinifikanti, dawn il-fatturi 
mhumiex se jiġu indirizzati aktar f’dan ir-rapport.  
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6. TQABBIL TAL-ALTERNATTIVI 
L-alternattivi ta’ politika jistgħu jitqabblu billi jiġi vvalutat kemm hu probabbli li jkunu effettivi biex 
jiksbu l-objettivi ta' (a) simplifikazzjoni, (b) ċertezza legali, (c) non distorsjoni tal-kompetizzjoni u (d) 
l-iżgurar tal-konformità. 

L-impatt tal-alternattivi kontra x-xenarju ta' referenza (l-ebda bidla ta’ politika) huwa ppreżentat fil-
qosor fit-tabelli ta’ hawn taħt bl-użu tas-sistema ta’ mmarkar li ġejja: 

+ + / — — impatt pożittiv / negattiv ħafna 

+ / — impatt pożittiv / negattiv 

+/- impatt kemm pożittiv u kemm negattiv, newtrali 

0 l-ebda impatt 

NB: ma' strumenti ta’ għajnuna mill-Istat, huwa impossibbli li jiġi kkwantifikat l-impatt u biex jiġu 
aggregati l-punteġġi, peress li la d-distanza bejn il-punteġġi u lanqas il-peżar tal-objettivi ma huma 
ugwali.  

6.1. Limitu massimu 
Tabella 1: Limitu massimu ġenerali  

Alternattivi Simplifi-
kazzjoni  

Ċertezza 
legali  

Prevenzjoni 
tad-

distorsjoni  

Żgurar tal-
konformità 

1. L-ebda bidla ta’ politika 0 0 0 0 

2. L-aġġustament tal-limitu 
massimu biex tiġi kkunsidrata l-
inflazzjoni futura  

+/- 0 0 0 

3. Żieda sostanzjali tal-limitu 
massimu attwali + -- -- 0 

4. Differenzjazzjoni ulterjuri tal-
limitu massimu attwali -- -- +/- 0 

5. Introduzzjoni ta’ livell massimu 
jew mekkaniżmu ieħor -- -- +/- 0 

L-alternattiva preferuta hija li ma tipproponix il-bidla ta’ politika fuq il-limitu massimu ġenerali, 
peress li l-Kummissjoni ma tara l-ebda raġuni konvinċenti għal żieda tal-livell massimu imma biss 
riskji biss jekk dan isir. L-alternattivi 4 u 5 mhumiex ippreferuti peress li jżidu konsiderevolment il-piż 
amministrattiv. 
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Tabella 2: Limitu għas-settur tat-trasport bit-triq 

Alternattivi 
Simplifi-
kazzjoni  

Ċertezza 
legali  

Prevenzjoni 
tad-
distorsjoni 

Żgurar tal-
konformità 

1. L-ebda bidla ta’ politika 0 0 0 0 

2. Differenzjazzjoni bejn it-trasport 
bit-triq tal-passiġġieri u tal-merkanzija 

+ + + 
0 

3. L-applikazzjoni ta' limitu massimu 
ġenerali għat-trasport kollu bit-triq 

+ -- -- 0 

It-tieni alternattiva hija ppreferuta, peress li tfisser li l-limitu massimu għat-trasport bit-triq tal-
passiġġieri jista’ jkun allineat mal-limitu massimu ġenerali biex jintlaħaq l-objettiv tas-
simplifikazzjoni billi ma għadx hemm raġuni li wieħed jiddevja mil-limitu massimu ġenerali f’dan is-
settur. Din l-alternattiva tippermetti ulterjorment iż-żamma tal-limitu massimu aktar baxx għat-trasport 
tal-merkanzija li għadu kkaratterizzat mid-daqs medju żgħir ħafna tal-impriżi. 

6.2. Kjarifika u simplifikazzjoni ulterjuri 
Tabella 3: Definizzjoni ta’ 'impriża' 

Alternattivi Simplifi-
kazzjoni  

Ċertezza 
legali  

Prevenzjoni 
tad-

distorsjoni  

Żgurar tal-
konformità 

1. L-ebda bidla ta’ politika 0 0 0 0 

2. Ibdel 'impriża' b’ 'entità legali' ++ -- -- - 

3. Kjarifika u simplifikazzjoni  ++ + ++ ++ 
L-Alternattiva Nru 3 hija ppreferuta. Simplifikazzjoni, ċertezza legali u konformità aħjar jistgħu jiġu 
żgurati permezz ta’ definizzjoni ssimplifikata bbażata fuq il-kriterji ewlenin tad-definizzjoni eżistenti 
ta’ intrapriżi marbuta fil-komunikazzjoni tal-SMEs. It-tieni alternattiva ma jidhirx li hija waħda valida 
peress li la hija legalment possibbli u lanqas ekonomikament iġġustifikata.  

Tabella 4: Esklużjoni ta’ 'impriżi f’diffikultà' 

Alternattivi Simplifika-
zzjoni  

Ċertezza 
legali  

Prevenzjoni 
tad-

distorsjoni  

Żgurar tal-
konformità 

1. L-ebda bidla ta’ politika 0 0 0 0 

2. Kjarifika u simplifikazzjoni  + + + + 

3. Titneħħa l-esklużjoni  ++ +/- -  + 
It-tieni għażla hija ppreferuta. Jidher li għadu meħtieġ li jiġu esklużi impriżi f’diffikultà peress li 
għajnuniet lil impriżi ta’ dan it-tip għandhom jingħataw skont il-Linji Gwida ta’ salvataġġ u 
ristrutturar. Barra minn hekk, iż-żoni ta' sikurezza huma kkalkulati għal impriżi li ma jkunux 
f’diffikultà. Il-kjarifika u s-simplifikazzjoni jistgħu jinkisbu l-aħjar billi jintużaw biss il-kriterji ‘iebsa’ 
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tad-definizzjoni attwali, bħal f’dan ir-regolament ta’ eżenzjoni ta’ kategorija minħabba li dawn huma 
faċli biex jiġu applikati.  

Tabella 5: Ir-regoli ta’ kumulu 

Alternattivi Simplifika-
zzjoni  

Ċertezza 
legali  

Prevenzjoni 
tad-

distorsjoni  

Żgurar tal-
konformità 

1. L-ebda bidla ta’ politika 0 0 0 0 

2. Kjarifika u simplifikazzjoni  + + +/- + 

3. Kumulu ħieles  ++ + - - 
L-alternattiva preferuta hija li tintroduċi kjarifika ulterjuri filwaqt li jinżammu l-prinċipji tar-regola tal-
kumulu biex jiġi limitat ir-riskju li strumenti oħra tal-għajnuna mill-Istat jiġu evitati. 

Tabella 6: Dispożizzjonijiet dwar għajnuna trasparenti 

Alternattivi Simplifika-
zzjoni  

Ċertezza 
legali  

Prevenzjoni 
tad-

distorsjoni  

Żgurar tal-
konformità 

1. L-ebda bidla ta’ politika 0 0 0 0 

2. Tadatta r-regoli għal self u 
garanziji  +  + + + 

3. Titwessa’ l-firxa ta’ strumenti 
ta’ għajnuna  - - - - 

It-tieni għażla hija ppreferuta. Se tkun tinvolvi l-aktar l-introduzzjoni ta’ żona ta' sikurezza għal self, 
filwaqt li tinżamm u tiġi ċċarata dik tal-garanziji. 

6.3. Tisħiħ tal-konformità permezz ta’ monitoraġġ 
Tabella 7: Monitoraġġ 

Alternattivi Simplifika-
zzjoni  

Ċertezza 
legali  

Prevenzjoni 
tad-

distorsjoni  

Żgurar tal-
konformità 

1. L-ebda bidla ta’ politika 0 0 0 0 

2. Is-sistema attwali iżda 
monitoraġġ sistematiku aktar strett 
u infurzar  

- 0 + + 

3. Reġistru mandatorju de minimis  -- ++ ++ ++ 
L-ewwel alternattiva hija ppreferuta għaliex it-tieni waħda ma tintroduċix simplifikazzjonijiet iżda 
toħloq piż amministrattiv addizzjonali għall-SM mingħajr reġistru ċentrali. Filwaqt li reġistru 
mandatorju (it-tielet alternattiva) tista' tiżgura konformità aħjar mar-regoli u għalhekk ikollha effett 
pożittiv fir-rigward ta' ċertezza legali u tipprevjeni d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni; madankollu 
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ġġorr magħha piż amministrattiv sinifikanti b'mod partikolari matul it-twaqqif tar-reġistru. Għalhekk 
hu kkunsidrat aktar prudenti u xieraq li l-ewwel tiġi studjata l-fattibbiltà tiegħu f’aktar dettall.  

7. IL-MONITORAĠĠ U L-EVALWAZZJONI 
Bħalissa, l-Istati Membri huma obbligati biss li jirreġistraw u jiġbru l-informazzjoni kollha dwar 
għajnuna de minimis u m’hemmx għalfejn jibagħtu rapporti lill-Kummissjoni. Dawn ir-reġistri, li 
għandhom jinżammu għal għaxar snin, jagħmluhielhom possibbli li jibagħtu informazzjoni lill-
Kummissjoni meta jkun hemm talba. 

Il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ġew koperti f’din il-valutazzjoni tal-impatt u l-alternattivi ġew 
ikkunsidrati biex jitjiebu d-dispożizzjonijiet rilevanti fir-Regolament il-ġdid. Madankollu, kollox ma’ 
kollox huwa preferibbli li s-sistema ta’ monitoraġġ ma tinbidilx f’dan l-istadju, prinċipalment għal 
raġunijiet ta’ proporzjonalità, fid-dawl tal-piż amministrattiv konsiderevoli dan ikun jinvolvi għal 
ammonti żgħar ħafna ta’ għajnuna.  

Pjuttost, huwa ssuġġerit li l-monitoraġġ fi ħdan is-sistema attwali jiġi msaħħaħ permezz ta’ verifiki 
dettaljati fejn issir referenza għar-Regolament de minimis f’każijiet jew fejn ikun hemm dubji. Se 
jitwettaq studju matul il-perjodu tal-applikazzjoni tar-Regolament (2014-20) biex titħejja t-triq għar-
rieżami tal-politika li jmiss. L-istudju jista’ jinkludi dejta u analiżi dwar il-fattibilità u l-arranġamenti 
dettaljati għall-introduzzjoni tar-reġistru mandatorju fil-livell tal-Istati Membri jew tal-Unjoni 
Ewropea. Jista’ tħares ukoll lejn aktar ġbir ta’ dejta, b’mod partikolari għall-Istati Membri mingħajr 
reġistru ċentrali.  

Huwa previst ukoll li tiġi mnedija evalwazzjoni madwar sentejn qabel tmiem il-perjodu, li tibda 
b’konsultazzjoni tal-pubbliku bbażata fuq kwestjonarju dettaljat dwar l-applikazzjoni tar-regoli varji. 

8. KONKLUŻJONI 
Bħala konklużjoni, fuq il-bażi ta’ din il-valutazzjoni tal-impatt, il-Kummissjoni tippreferi l-alterattivi li 
ġejjin: 

• iż-żamma attwali tal-limiti massimi tal-għajnuna de minimis, ħlief fil-każ tat-
trasport tal-passiġġieri bit-triq, fejn jista' japplika il-limitu massimu ġenerali; 

• l-introduzzjoni ta’ aktar simplifikazzjoni u kjarifika rigward il-kunċetti ta’ 
'impriża' u 'impriżi f’diffikultà'; 

• tiċċara r-regoli tal-kumulu; 

• adattament tar-regoli għall-istrumenti ta' għajnuna trasparenti (self u 
garanziji) sabiex fost l-oħrajn tiġi introdotta żona ta' skurezza għas-self; u 

• fir-rigward tal-monitoraġġ, iż-żamma tal-għażla attwali bejn reġistru ċentrali u 
sistema ta’ dikjarazzjonijiet. 
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