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*** Proċedura ta' approvazzjoni
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***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa.
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-Impriża Konġunta tal-Industriji 
b'bażi bijoloġika
(COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2013)0496),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 187 u l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 188 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7-0257/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-0000/2013),

1. Japprova l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex timmodifika l-proposta tagħha konsegwentement, skont l-
Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

3. Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-
Parlament;

4. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa’ jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-
Kummissjoni b’mod sostanzjali;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal Regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- … 
2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 – Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020)20 għandu l-għan 
li jkollu impatt ikbar fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni billi jikkombina l-Programm 
Qafas Orizzont 2020 u fondi tas-settur 
privat fi sħubijiet pubbliċi-privati f’oqsma 

(3) Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-… 
2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 – Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020)20 għandu l-għan 
li jkollu impatt ikbar fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni billi jikkombina l-Programm 
Qafas Orizzont 2020 u fondi tas-settur 
privat fi sħubijiet pubbliċi-privati f’oqsma 
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ewlenin fejn ir-riċerka u l-innovazzjoni 
jistgħu jikkontribwixxu għall-għanijiet usa’ 
fil-kompetittività tal-Unjoni u jgħinu biex 
jingħelbu sfidi soċjetali. L-involviment tal-
UE f’dawn is-sħubijiet jista’ jieħu l-forma 
ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji għal 
intrapriżi konġunti stabbiliti abbażi tal-
Artikolu 187 tat-Trattat taħt id-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE.

ewlenin fejn ir-riċerka u l-innovazzjoni 
jistgħu jikkontribwixxu għall-għanijiet usa’ 
fil-kompetittività tal-Unjoni, 
jimmobilizzaw l-investiment privat u 
jgħinu biex jingħelbu sfidi soċjetali. Dawk 
is-sħubijiet għandhom ikunu msejsa fuq 
impenn fit-tul, inkluża kontribuzzjoni 
bbilanċjata mis-sħab kollha, ikunu 
responsabbli għall-kisba tal-miri tagħhom 
u jkunu allinjati mal-għanijiet strateġiċi 
tal-Unjoni relatati mar-riċerka, l-iżvilupp 
u l-innovazzjoni. Il-governanza u l-
funzjonament ta' dawk is-sħubijiet 
għandhom ikunu miftuħa, trasparenti, 
effettivi u effiċjenti u jagħtu l-opportunità 
lil medda wiesgħa ta' partijiet interessati 
attivi fl-oqsma speċifiċi tagħhom li 
jipparteċipaw. L-involviment tal-UE 
f’dawn is-sħubijiet jista’ jieħu l-forma ta’ 
kontribuzzjonijiet finanzjarji għal intrapriżi 
konġunti stabbiliti abbażi tal-Artikolu 187 
tat-Trattat taħt id-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE.

__________________ __________________
20 ĠU … [H2020 FP] 20 ĠU … [H2020 FP]

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tenfasizza l-prinċipji importanti li sar ftehim dwarhom waqt in-negozjati 
Orizzont 2020 rigward l-ITKs u x'għandhom jipprovdu. Konformi mal-Premessa 40 tal-
Programm qafas.

Emenda 2

Proposta għal Regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Skont id-Deċiżjoni (UE) Nru …/2013 
tal-Kunsill ta’ … 2013 li tistabbilixxi l-
Programm Speċifiku li jimplimenta 
Orizzont 2020 (2014-2020)21 għandu 
jingħata iktar appoġġ lill-impriżi konġunti 

(4) Skont ir-Regolament (UE) 
Nru …/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-… 2013 li jistabbilixxi 
Orizzont 2020 u d-Deċiżjoni (UE) 
Nru …/2013 tal-Kunsill ta’ …  2013 li 
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kif stabbilit fil-Programm Qafas 
Orizzont 2020 taħt il-kundizzjonijiet 
speċifikati f'dik id-Deċiżjoni.

tistabbilixxi l-Programm Speċifiku li 
jimplimenta Orizzont 2020 (2014-2020)21

għandu jingħata iktar appoġġ lill-impriżi 
konġunti kif stabbilit fil-Programm Qafas 
Orizzont 2020 taħt il-kundizzjonijiet 
speċifikati f'dak ir-Regolament u f'dik id-
Deċiżjoni, partikolarment fl-Artikolu 25 
tal-Programm qafas.

__________________ __________________
21 ĠU … [H2020 SP] 21 ĠU … [H2020 SP]

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi inkluża referenza mhux biss għall-Programm Speċifiku, iżda wkoll għall-
Programm Qafas, li hija importanti biex turi konformità mal-Artikolu 25 tal-Programm Qafas 
u l-prinċipji ddikjarati fih.

Emenda 3

Proposta għal Regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-BIC hija organizzazzjoni bla skop ta' 
qligħ li twaqqfet biex tirrappreżenta l-
grupp indurstrijali li jappoġġja l-Inizjattiva 
Teknoloġika Konġunta dwar l-Industriji 
b'bażi bijoloġika. Il-membri tagħha jkopru 
l-katina ta' valur b'bażi bijoloġika kollha u 
jikkonsistu minn industriji kbar, intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju (SMEs), 
raggruppamenti reġjonali, 
assoċċjazzjonijiet Ewropej tal-kummerċ, u 
Pjattaformi Ewropej Teknoloġiċi. L-għan 
tal-BIC huwa li jiżgura u jippromwovi l-
iżvilupp teknoloġiku u ekonomiku tal-
industriji b'bażi bijoloġika fl-Ewropa. 
Kwalunkwe parti interessata tul il-katina ta' 
valur b'bażi bijoloġika tista' tapplika għas-
sħubija. Il-BIC japplika l-prinċipji ġenerali 
ta' ftuħ u trasparenza għal sħubija li tiżgura 
involviment industrijali wiesa'.

(7) Il-BIC hija organizzazzjoni bla skop ta' 
qligħ li twaqqfet biex tirrappreżenta l-
grupp indurstrijali li jappoġġja l-Inizjattiva 
Teknoloġika Konġunta dwar l-Industriji 
b'bażi bijoloġika. Il-membri tagħha jkopru 
l-katina ta' valur b'bażi bijoloġika kollha u 
jikkonsistu minn industriji kbar, intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju (SMEs), 
raggruppamenti reġjonali, assoċjazzjonijiet 
Ewropej tal-kummerċ, u Pjattaformi 
Ewropej Teknoloġiċi. L-għan tal-BIC 
huwa li jiżgura u jippromwovi l-iżvilupp 
teknoloġiku u ekonomiku tal-industriji 
b'bażi bijoloġika fl-Ewropa. Kwalunkwe 
parti interessata tul il-katina ta' valur b'bażi 
bijoloġika tista' tapplika għas-sħubija. Il-
BIC japplika l-prinċipji ġenerali kif 
stabbiliti fil-Programm Qafas ta' ftuħ u 
trasparenza għal sħubija li tiżgura l-aktar 
involviment industrijali u ta' SMEs wiesa' 
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possibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tenfasizza l-prinċipji importanti li sar ftehim dwarhom waqt in-negozjati ta' 
Orizzont 2020 rigward l-ITKs u dak li għandhom jipprovdu, partikolarment rigward l-
Artikolu 25, iżda wkoll rigward l-Artikolu 14 dwar it-twessiegħ tal-parteċipazzjoni u l-
Artikolu 25, paragrafu 3 dwar l-SMEs.

Emenda 4

Proposta għal Regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tikseb l-impatt massimu, l-
Impriża Konġunta tal-Industriji b'bażi 
bijoloġika għandha tiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ambjent, il-
kompetittività u l-SMEs, u mal-fondi tal-
Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika dwar l-
Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament fit-tisħiħ tal-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni.

(16) Bi qbil mal-Prinċipji Ġenerali tal-
Programm qafas u sabiex tikseb l-impatt 
massimu, l-Impriża Konġunta tal-Industriji 
b'bażi bijoloġika għandha tiżviluppa 
sinerġiji mill-qrib ma' programmi oħrajn 
tal-Unjoni f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-
ambjent, il-kompetittività u l-SMEs, u mal-
fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika 
dwar l-Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament fit-tisħiħ tal-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformi mal-Artikolu 20 u 21 tal-Programm Qafas.

Emenda 5

Proposta għal Regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Biex tilħaq l-għanijiet tagħha, l-
Impriża Konġunta BBI għandha tipprovdi 

(20) Biex tilħaq l-għanijiet tagħha, l-
Impriża Konġunta BBI għandha tipprovdi 
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appoġġ finanzjarju prinċipalment f’forma 
ta’ għotjiet lill-parteċipanti wara sejħiet 
miftuħa u kompetittivi għall-proposti.

l-kontribuzzjoni tal-UE għall-azzjonijiet 
permezz ta' proċeduri miftuħa u 
trasparenti prinċipalment f’forma ta’ 
għotjiet lill-parteċipanti wara sejħiet 
miftuħa u kompetittivi.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal Regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Id-deroga prevista mir-Regolament 
(UE) Nru ... /2013 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-… 2013 li 
jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni 
u d-disseminazzjoni f'"Orizzont 2020 - il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020), tidher 
ġustifikata għall-ħtiġijiet ta' operazzjoni 
speċifiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur diġà jixtieq jiddikjara, f'dan l-istadju, li d-deroga prevista tidher aċċettabbli. 
Biex tipproduċi livell ottimali ta' effett ta' ingranaġġ fuq l-investiment privat, l-Impriża 
Konġunta BBI għandha tillimita l-finanzjament mill-Unjoni għal azzjonijiet fil-qasam tal-
industiji b'bażi bijoloġika minbarra l-azzjonijiet innovattivi għal dawn it-tipi ta' parteċipanti 
li ġejjin biss: l-SMEs; stabbilimenti ta' edukazzjoni sekondarja u għolja; entitajiet legali 
mingħajr profitt, inkluż dawk li jwettqu riċerka jew żvilupp teknoloġiku bħala wieħed mill-
objettivi ewlenin tagħhom; il-JRC (Ċentru Konġunt tar-Riċerka); organizzazzjonijiet 
internazzjonali b'interessi Ewropej.

Emenda 7

Proposta għal Regolament
Premessa 28a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) L-Impriża Konġunta BBI għandha 
topera b'mod trasparenti filwaqt li 
tipprovdi l-informazzjoni disponibbli 
rilevanti għall-korpi adegwati tagħha, kif 
ukoll tippromwovi l-attivitajiet tagħha b' 
dan il-mod.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 
Nru .../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-... 2013 li jistabbilixxu l-
Programm Qafas Orizzont 2020 u b'mod 
partikolari parti ... mid-Deċiżjoni Nru ... 
/2013 tal-UE tal-Kunsill ta' ... 2013 li 
tistabbilixxi l-Programm Speċifiku 
Orizzont 2020.

(a) li tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 
Nru .../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-... 2013 li jistabbilixxu l-
Programm Qafas Orizzont 2020 u b'mod 
partikolari tindirizza l-prijoritajiet tar-
riċerka u l-innovazzjoni stabbiliti fil-parti 
II.1 u III.2 tad-Deċiżjoni Nru ... /2013 tal-
UE tal-Kunsill ta' ... 2013 li tistabbilixxi l-
Programm Speċifiku Orizzont 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Żidiet sabiex ikun aktar espliċitu l-fatt li l-ITK għandha ssegwi l-objettivi tar-riċerka u l-
innovazzjoni stabbiliti f'Orizzont 2020.

Emenda 9

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni, 
inkluż l-approprjazzjonijiet tal-EFTA 

1. Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni, 
inkluż l-approprjazzjonijiet tal-EFTA 
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għall-Impriża Konġunta BBI biex tkopri l-
kostijiet u l-kostijiet operattivi għandha 
tkun EUR 1 000 miljun. Il-kontribuzzjoni 
għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet 
rilevanti fil-baġit ġenerali tal-Unjoni 
allokat lill-Programm Speċifiku Orizzont 
2020 li jimplimenta l-Programm Qafas 
Orizzont 2020 skont l-Artikolu 58(1)(c)(iv) 
u l-Artikoli 60 u 61 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 għall-korpi 
msemmija fl-Artikolu 209 ta’ dak ir-
Regolament.

għall-Impriża Konġunta BBI biex tkopri l-
kostijiet u l-kostijiet operattivi għandha 
tkun EUR 1 000 miljun. Il-kontribuzzjoni 
għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet 
rilevanti fil-baġit ġenerali tal-Unjoni 
allokat lill-Programm Qafas Orizzont 2020 
u partikolarment minn approprjazzjonijiet 
allokati għall-objettivi speċifiċi "Tmexxija 
fit-teknoloġiji abilitanti u industrijali" u 
"Sigurtà tal-ikel, agrikoltura u foresterija 
sostenibbli, riċerka tal-baħar, marittima u 
tal-ilmijiet interni, u l-bijoekonomija" 
skont l-Artikolu 58(1)(c)(iv) u l-Artikoli 60 
u 61 tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 għall-korpi msemmija fl-
Artikolu 209 ta’ dak ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Żidiet sabiex ikun aktar espliċitu minn fejn filfatt jiġu l-approprjazzjonijiet, ara d-
Dikjarazzjoni finanzjarja.

Emenda 10

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Membri tal-Impriża Konġunta BBI 
minbarra l-Unjoni għandhom jirrappurtaw 
kull sena sal-31 ta’ Jannar lill-Bord ta' 
Tmexxija tal-Impriża Konġunta BBI 
rigward il-valur tal-kontribuzzjonijiet li 
hemm referenza għalihom fil-paragrafu 2 li 
saru f’kull sena finanzjarja preċedenti.

3. Il-Membri tal-Impriża Konġunta BBI 
minbarra l-Unjoni għandhom jirrappurtaw 
kull sena sal-31 ta’ Jannar lill-Bord ta' 
Tmexxija tal-Impriża Konġunta BBI 
rigward il-valur tal-kontribuzzjonijiet li 
hemm referenza għalihom fil-paragrafu 2 li 
saru f’kull sena finanzjarja preċedenti. Il-
Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati 
għandu jiġi infurmat ukoll f'waqtu.

Or. en
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Emenda 11

Proposta għal Regolament
Anness I – parti 11 – punt 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-istatus ta’ programmi ta’ riċerka u 
innovazzjoni nazzjonali jew reġjonali u l-
identifikazzjoni ta’ oqsma potenzjali ta’ 
kooperazzjoni, inkluż l-użu effettiv 
tagħhom;

(a) l-istatus ta’ programmi ta’ riċerka u 
innovazzjoni nazzjonali jew reġjonali u l-
identifikazzjoni ta’ oqsma potenzjali ta’ 
kooperazzjoni, inkluż l-użu effettiv 
tagħhom biex jippermetti s-sinerġiji u 
jevita d-duplikazzjonijiet;

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-Rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għal regolament tal-Kunsill dwar Impriża 
Konġunta tal-Industriji b'Bażi Bijoloġika bħala parti importanti mill-Pakkett għall-
Investiment fl-Innovazzjoni taħt Orizzont 2020. Din l-Impriża Konġunta tibni fuq l-esperjenza 
tas-snin tal-passat fejn l-UE ffinanzjat firxa wiesgħa ta' proġetti li jikkontribwixxu għall-
avvanz tal-industriji b'bażi bijoloġika. In-natura transnazzjonali u kumplessa ta' din l-isfida 
kbira tar-riċerka u l-innovazzjoni teħtieġ il-ġbir ta' għarfien kumplimentari u riżorsi finanzjarji 
tul is-setturi u l-fruntieri. L-ITK proposta se tippermetti l-koordinazzjoni rikjesta tal-aġenda u 
r-riżorsi.

Rigward l-emendi pjuttost orizzontali, ir-rapporteur huwa tal-fehma li l-implimentazzjoni ta' 
Orizzont 2020 permezz ta' sħubijiet pubbliċi privati bbażati fuq l-Artikolu 187, għandha tkun 
miftuħa, trasparenti, effettiva u effiċjenti u tagħti opportunità lil firxa wiesgħa ta' partijiet 
interessati attivi fl-oqsma speċifiċi tagħhom li jipparteċipaw.  Ir-rapporteur, għalhekk, 
enfasizza l-importanza li jiġu rispettati l-prinċipji li sar ftehim dwarhom waqt in-negozjati tal-
Orizzont 2020 rigward is-sħubijiet pubbliċi privati u dak li għandhom jipprovdu. Dan huwa 
partikolarment importanti rigward il-ftuħ u t-trasparenza.

L-Impriża Konġunta BBI, bħala miżura ta' implimentazzjoni ta' Orizzont 2020, għandha 
ovvjament tkun konformi mal-prijoritajiet ta' riċerka u innovazzjoni ta' Orizzont 2020, kif 
stabbiliti fil-partijiet "Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u industrijali" u "Sigurtà tal-ikel, 
agrikoltura u foresterija sostenibbli, riċerka tal-baħar, marittima u tal-ilmijiet interni, u l-
bijoekonomija". Ir-rapporteur, permezz tal-emendi, wera din il-konnessjoni diretta. 

Finalment, ir-rapporteur jixtieq isemmi li din l-Impriża Konġunta se tiġi implimentata skont 
ir-Regoli ta' Parteċipazzjoni ta' Orizzont 2020 b'deroga waħda. Biex tipproduċi livell ottimali 
ta' effett ta' ingranaġġ fuq l-investiment privat, l-Impriża Konġunta BBI għandha tillimita l-
finanzjament mill-Unjoni għal azzjonijiet fil-qasam tal-industiji b'bażi bijoloġika minbarra l-
azzjonijiet innovattivi għal dawn it-tipi ta' parteċipanti li ġejjin biss: l-SMEs; stabbilimenti ta' 
edukazzjoni sekondarja u għolja; entitajiet legali mingħajr profitt, inkluż dawk li jwettqu 
riċerka jew żvilupp teknoloġiku bħala wieħed mill-objettivi ewlenin tagħhom; il-JRC (Ċentru 
Konġunt ta' Riċerka); organizzazzjonijiet internazzjonali b'interessi Ewropej. Mingħajr ma 
jantiċipa l-proċedura formali dwar atti delegati, ir-rapporteur diġà jixtieq jiddikjara, f'dan l-
istadju, li din id-deroga tidher aċċettabbli.


