
AL\1014483MT.doc PE526.132v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Affarijiet Legali
Il-President

17.12.2013

Is-Sinjura Amalia Sartori
President
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
BRUSSELL

Suġġett: Opinjoni dwar il-bażi legali tal-Proposta għal Regolament ta-Kunsill dwar l-
Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (COM(2013)0495 –
C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))

Għażiża,

Fil-laqgħa tiegħu tas-17 ta' Diċembru 2013, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali ddeċieda li 
jieħu f'idejh fuq inizjattiva tiegħu stess, skont l-Artikolu 37(3) tar-Regoli ta' Proċedura tal-
Parlament, il-kwistjoni dwar jekk il-bażi ġuridika tal-proposta għal l-Impriża Konġunta tal-
Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 għandhiex titħalla kif inhi jew jekk il-bażi ġuridika 
għandhiex tinbidel biex issir l-Artikoli 168(5), 183 u 184 TFUE, kif propost fl-Emenda 63 tal-
abbozz ta' rapport tal-kumitat tiegħek.

I. Sfond

Fl-10 ta' Lulju 2013 il-Kummissjoni ppubblikat proposta għal Regolament dwar l-Impriża 
Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI2). Il-proposta hija parti mill-
implimentazzjoni ta' Orizzont 2020, il-programm ta' qafas tal-UE għar-riċerka u l-
innovazzjoni li jkopri l-perjodu 2014-2020

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija bħalissa qed jistudja l-proposta u tressqet 
emenda għall-abbozz ta' rapport tal-kumitat biex tinbidel il-bażi ġuridika tar-Regolament 
propost biex minflok l-Artikoli 187 u 188 TFUE tkun l-Artikoli 168(5), 183 u 184 TFUE.
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1. Il-proposta
Ir-Regolament propost jistabbilixxi impriża konġunta għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 2014 sal-
31 ta' Diċembru 2024 għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta tal-
Mediċini Innovattivi 2 fil-kuntest tal-programm ta' qafas Orizzont 2020 għar-riċerka.

L-IMI2 huwa maħsub bħal suċċessur għall-IMI1, Inizjattiva Teknoloġika Konġunta mwaqqfa 
taħt is-7 Programm ta' Qafas, iżda, kif irrimarka r-rapporteur tal-ITRE, "bi skop differenti: 
mir-riċerka bijomedika prekompetittiva l-enfasi se tkun fuq is-saħħa pubblika. B'dan il-mod, 
l-IMI2 se twessa' l-aġenda tagħha biex tinkludi ċ-ċiklu sħiħ ta' innovazzjoni, filwaqt li jiġu 
involuti industriji oħra tax-xjenzi tal-ħajja, u filwaqt li tkopri mhux biss ir-riċerka, iżda anke l-
kummerċjalizzazzjoni ta' mediċini innovattivi."  

L-Artikolu 1 tal-proposta jistabbilixxi l-IMI2 bħala impriża konġunta u jgħid kif ġej:

Artikolu 1
L-istabbiliment
1. Għall-implimentazzjoni tal-Impriża Teknoloġika Konġunta tal-Mediċini Innovattivi, ġiet 
stabbilita impriża konġunta skont it-tifsira tal-Artikolu 187 tat-Trattat (minn hawn 'il quddiem 
''Impriża Konġunta tal-IMI2''), għall-perijodu mill-1 ta' Jannar 2014 sal-
31 ta' Diċembru 2024.

2. L-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tieħu post u tiġi wara l-Impriża Konġunta tal-IMI 
kif stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 73/2008.

3. L-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tikkostittwixxi korp responsabbli mill-
implimentazzjoni ta' sħubija pubblika-privata msemmija fl-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.

4. L-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandu jkollha personalità legali. F'kull Stat Membru, din 
għandu jkollha l-iktar kapaċità legali estensiva mogħtija lill-persuni legali skont il-liġijiet ta' 
dawk l-Istati Membri. B'mod partikolari, din tista', tikseb jew tiddisponi minn proprjetà 
mobbli jew immobbli u tista' tkun parti għal proċeduri legali.

5. Is-sede tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandha tkun fi Brussell, il-Belġju.

6. L-Istatuti tal-Impriża Konġunta tal-IMI2 huma stabbiliti fl-Anness.

L-Artikolu 2 tal-proposta jistabbilixxi l-objettivi tal-IMI2 kif ġej:

Artikolu 2
L-objettivi

L-Impriża Konġunta tal-IMI2 għandu jkollha dawn l-għanijiet:

(a)  tgħin fl-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru […]/2013/UE [il-Programm 
Qafas Orizzont 2020], b'mod partikolari l-parti … tad-Deċiżjoni (UE) Nru […]/2013/UE [il-
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Programm Speċifiku li jimplimenta l-Programm Qafas Orizzont 2020] u b'mod partikolari 
biex jitjiebu s-saħħa u l-benesseri taċ-ċittadini Ewropej.

(b) tgħin ħalli jintlaħqu l-għanijiet tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta tal-Mediċini 
Innovattivi, b'mod partikolari biex: i) iżżid ir-rata ta' suċċess fil-provi kliniċi tal-mediċini ta' 
prijorità li tidentifika l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa;

ii) tnaqqas iż-żmien biex tinstab prova klinika ta' kunċett fl-iżvilupp tal-mediċina bħal 
dik għal mard immunoloġiku, respiratorju, newroloġiku u newrodeġenerattiv;

iii) tiżviluppa terapiji ġodda għal mard bi ħtieġa kbira mhux indirizzata, bħall-marda 
tal-Alzheimer u inċentivi limitati tas-suq, bħar-reżistenza kontra l-mikrobi;

iv) tiżviluppa bijomarkaturi dijanjostiċi u ta' trattament għal mard relatat biċ-ċar 
mar-rilevanza klinika u approvat mir-regolaturi;

v) tnaqqas ir-rata ta' falliment tat-tilqimiet kandidati fil-provi kliniċi tal-fażi III 
permezz ta' bijomarkaturi ġodda għall-verifiki tal-bidu tal-effikaċja u s-sikurezza;

vi) ittejjeb il-proċess attwali tal-iżvilupp fil-mediċini billi tappoġġa l-iżvilupp ta' 
għodod, standards u approċċi li jivvalutaw l-effikaċja, is-sikurezza u l-kwalità ta' 
prodotti tas-saħħa regolati.

2. Il-bażijiet ġuridiċi proposti

(a) Il-bażi ġuridika tal-proposta

Il-bażi ġuridika tal-proposta hija l-Artikolu 188(1) TFUE, li skontu l-Kunsill, fuq proposta 
mill-Kummissjoni u wara li jiġi kkonsultat il-Parlament Ewropew, jista' jadotta 
dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 187 TFUE. L-Artikolu 187 jipprevedi li l-Unjoni 
tista' twaqqaf impriżi konġunti għall-iskop li jiġu implimentati l-programmi ta' riċerka tal-
Unjoni. L-Artikoli 187 u 188 TFUE jaqraw kif ġej:

Artikolu 187 
(ex Artikolu 171 TKE) 

L-Unjoni tista’ toħloq impriżi komuni jew kull struttura oħra neċessarja għall-esekuzzjoni 
effiċjenti tal-programmi tar-riċerka ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimonstrazzjoni tal-Unjoni. 

Artikolu 188 
(ex Artikolu 172 TKE) 

Il-Kunsill fuq proposta mill-Kummissjoni u wara li jikkonsulta l-Parlament Ewropew u l-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali, għandu jadotta d-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 187. 

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skond il-proċedura leġislattiva ordinarja u wara 
li jikkonsultaw lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, għandhom jadottaw id-dispożizzjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 183, 184 u 185. L-adozzjoni tal-programmi supplimentari teħtieġ il-
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ftehim ta' l-Istati Membri kkonċernati.

b) Il-bidla proposta għall-bażi ġuridika

L-Emenda 64 mressqa minn Michèle Rivasi għall-Abbozz ta' Rapport ta' Teresa Riera 
Madurell fil-Kumitat għall-Indistrija, ir-Riċerka u l-Enerġija tfittex li tissostitwixxi l-bażi 
ġuridika proposta mill-Kummissjoni bl-Artikolu 168(5) TFUE, li jipprevedi l-adozzjoni ta' 
miżuri ta' inċentiv għall-protezzjoni u t-titjib tas-saħħa tal-bniedem, u bl-Artikoli 183 u 184 
TFUE, li jikkonċernaw l-implimentazzjoni ta' programmi ta' qafas pluriennali u programmi 
supplimentari għal dawn il-programmi ta' qafas, rispettivament. Dawn l-artikoli jgħidu hekk:
Artikolu 168
(ex Artikolu 152 TKE)
5. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja u 
wara konsultazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u mal-Kumitat tar-Reġjuni, jistgħu 
jadottaw ukoll miżuri ta' inċentiva għall-protezzjoni u t-titjib tas-saħħa tal-bniedem b'mod 
partikolari għall-ġlieda kontra l-ikbar flaġelli transkonfinali għas-saħħa, miżuri li 
jikkonċernaw il-monitoraġġ ta' theddid transkonfinali serju għas-saħħa, l-allert fuq dan it-
theddid u l-ġlieda kontrih, kif ukoll miżuri li għandhom bħala objettiv dirett il-protezzjoni tas-
saħħa pubblika fir-rigward tat-tabakk u l-abbuż tal-alkoħol, bl-esklużjoni ta' kull 
armonizzazzjoni tal-liġijiet u r-regolamenti tal-Istati Membri.

Artikolu 183 
(ex Artikolu 167 TKE) 

Sabiex timplimenta il-programm qafas pluriennali, l-Unjoni għandha: 
— tiddetermina r-regoli applikabbli għall-parteċipazzjoni ta' impriżi, ċentri ta' riċerka u 
universitajiet; 
— tipprovdi regoli dwar id-disseminazzjoni tar-riżultati ta' riċerka. 

Artikolu 184 

(ex Artikolu 168 TKE) 

Fl-implimentazzjoni tal-programm ta’qafas pluriennali jistgħu jiġu deċiżi programmi 
supplimentari li jinvolvu l-parteċipazzjoni biss ta' ċerti Stati Membri, li jkunu jiffinanzjawhom 
suġġetti għall-parteċipazzjoni possibli mill-Kommunita. 
L-Unjoni għandha tadotta r-regoli applikabli għall-programmi supplimentari, partikolarment 
dwar it-tixrid ta' konoxxenzi u aċċess minn Stati Membri oħra.

II. Nota ta’ analiżi 

1. Il-prinċipji stabbiliti mill-Qorti

Il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja rigward l-għażla tal-bażi ġuridika korretta hija 
stabbilita fis-sod. Il-Qorti enfasizzat li l-għażla hija ta’ importanza kostituzzjonali fid-dawl 
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tal-konsegwenzi tal-bażi ġuridika f’dak li jirrigwarda l-kompetenza u l-proċedura1. B’hekk, 
skont l-Artikolu 1 (2) TUE, kull istituzzjoni għandha taġixxi fi ħdan il-limiti tal-poteri 
konferiti lilha mit-Trattat2. 

Barra minn hekk, il-Qorti tal-Ġustizzja enfasizzat li , “l-għażla tal-bażi ġuridika ta’ att [tal-
Unjoni] għandha tkun ibbażata fuq elementi oġġettivi li jistgħu jkunu soġġetti għal stħarriġ 
ġudizzjarju, fosthom, b’mod partikolari, l-għan u l-kontenut tal-att”.3 Jekk att  għandu żewġ 
objettivi jew għandu żewġ komponenti, u jekk wieħed minn dawn huwa identifikabbli bħala l-
objettiv jew il-komponent ewlieni jew predominanti, filwaqt li l-ieħor kulma hu inċidentali, l-
att għandu jissejjes fuq bażi ġuridika waħda, jiġifieri dik rikjesta mill-objettiv jew komponent 
ewlieni jew predominanti.4

Bażi ġuridika doppja tista' tintuża biss jekk miżuri għandha simultanjament bosta objettivi jew 
għandha bosta komponenti marbutin, mingħajr ma l-ebda minnhom ikunu sekondarji jew 
indiretti b'rabta mal-oħrajn,5 bil-kundizzjoni li l-proċeduri stabbiliti għal kull bażi ġuridika ma 
jkunux inkompatibbli.6

2. Il-bażi ġuridika magħżula mill-Kummissjoni

In-nota spjegattiva, taħt l-intestatutra "Bażi ġuridika", tgħid li "il-proposta hija bbażata fuq l-
Artikolu 187 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea". Filwaqt li l-Artikolu 187 
TFUE, b'mod strett, ma jistax iservi bħala bażi ġuridika, billi ma jipprevedi l-ebda proċedura 
għall-adozzjoni ta' atti legali, jidher ċar mill-ewwel ċitazzjoni tal-proposta li l-bażi ġuridika 
proċedurali maħsuba hija l-Artikolu 188(1) TFUE, li jippermetti t-twaqqif ta' impriżi konġunti 
msemmija fl-Artikolu 187. Barra minn hekk, l-Artikolu 1 tar-regolament propost jgħid b'mod 
ċar li hija mwaqqfa impriża konġunta skont it-tifsira tal-Artikolu 187 tat-Trattat. 

Din il-bażi ġuridika tikkorrispondi għall-bażi ġuridika tal-IMI1, jiġifieri l-Artikoli 171 u 172 
tat-Trattat li jwaqqaf l-Unjoni Ewropea, u dawn l-Artikoli ġew sostitwiti b'kontenut identiku 
bl-Artikoli 187 u 188(1) TFUE.7

3. Il-bażijiet ġuridiċi alternattivi proposti

Billi jitqies li l-miżura li għandha tiġi adottata hija 'impriża konġunta', wieħed għandu 
jikkonkludi li la l-Artikolu 183 TFUE u lanqas l-Artikolu 184 TFUE ma jidhru adegwati 
bħala referenzi. Miżuri adottati taħt l-Artikolu 183 TFUE jissupplimentaw, u mhux jipprovdu 
alternattiva għal, impriżi konġunti stabbiliti b'referenza għall-Artikolu 187 TFUE.  L-Artikolu 

                                               
1 Opinjoni 2/00 Protokoll ta’ Cartagena [2001] Ġabra I-9713, paragrafu 5; Kawża C-370/07 il-Kummissjoni v. Il-
Kunsill [2009] E.C.R. I-8917, punti 46-49; Opinjoni 1/08, Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi 
[2009], Ġabra I-11129, paragrafu 110.
2 Kawża C-403/05 il-Parlament v. Il-Kummissjoni [2007] E.C.R. I-9045, punt 49, u l-każistika msemmija fih.
3 L-iktar riċentement, ara l-Kawża C-137/12, il-Kummissjoni v. il-Kunsill, sentenza (Grand Chamber) tat-22 ta' 
Ottubru 2013. 
4  Ara l-punt 53, u l-każistika ċċitata fih.
5 Kawża C-411/06 il-Kummissjoni v il-Parlament u l-Kunsill, [2009] ECR I-07585, punt 47.
6   Kawża C-300/89 Kummissjoni v Kunsill (“Diossidu tat-Titanju”) [1991] ECR I-2867, punti 17-25.
7 Ara r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2008 ta' l- 20 ta' Diċembru 2007 li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta 
għall-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta dwar il-Mediċini Innovattivi, L 30, 4.2.2008, p. 38.
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184 TFUE jikkonċerna "programmi supplimentari", "li jinvolvu l-parteċipazzjoni ta' ċerti Stati 
Membri biss", li l-Istati Membri a priori jiffinanzjaw huma stess. Mhemm xejn, minbarra l-
Emenda 64 li tfittex li tissostitwixxi l-bażi ġuridika, ma jissuġġerixxi li l-proposta, jew l-
emendi mressqa għaliha, għandhom l-għan li jwaqqfu "programm supplimentari" ta' dan it-tip.

4. Possibilità ta' bażi ġuridika doppja

Għad irid jitqies jekk l-Artikolu 188(1) jistax jiġi supplimentat bl-Artikolu 168(5), li 
jipprevedi l-adozzjoni, taħt il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, ta' "miżuri ta' inċentiv għall-
protezzjoni u t-titjib tas-saħħa tal-bniedem b'mod partikolari għall-ġlieda kontra l-ikbar 
flaġelli transkonfinali għas-saħħa, miżuri li jikkonċernaw il-monitoraġġ ta' theddid 
transkonfinali serju għas-saħħa /../." Skont il-każistika stabbilita, dan jirrikjedi analiżi b'mod 
partikolari tal-għan u l-kontenut tal-miżura.

5. L-għan u l-kontenut tar-regolament propost

L-għan immedjat tal-proposta, kif jidher ċar mill-Artikolu 1 tar-Regolament propost, huwa li 
tiġi stabbilita impriża konġunta. Skont l-Artikolu 2, li jistabbilixxi l-objettivi tal-IMI2, l-għan 
tiegħu huwa li jikkontribwixxi "b'mod partikolari biex jitjiebu s-saħħa u l-benesseri taċ-
ċittadini Ewropej". 

Madankollu, għalkemm it-Trattat ta' Lisbona introduċa xi elementi ġodda ta' kompetenza 
għall-Unjoni fil-qasam tas-saħħa pubblika, bħall-Artikolu 168(5) TFUE, għandu jiġi konkluż 
li dan ma jipprovdix bażi ġuridika oħra adegwata għar-regolament propost.  

Filwaqt li d-dispożizzjoni tippermetti l-adozzjoni skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja ta' 
"miżuri ta' inċentiv għall-protezzjoni u t-titjib tas-saħħa tal-bniedem", id-dispożizzjoni 
tispeċifika li dan għandu jseħħ "b'mod partikolari għall-ġlieda kontra l-ikbar flaġelli 
transkonfinali għas-saħħa, miżuri li jikkonċernaw il-monitoraġġ ta' theddid transkonfini serju 
għas-saħħa, l-allert fuq dan it-theddid u l-ġlieda kontrih, kif ukoll miżuri li għandhom bħala 
objettiv dirett il-protezzjoni tas-saħħa pubblika fir-rigward tat-tabakk u l-abbuż ta' l-alkoħol, 
eskluża kull armonizzazzjoni tal-liġijiet u r-regolamenti ta' l-Istati Membri".

III. Konklużjoni u rakkomandazzjoni

Għaldaqstant, fil-laqgħa tiegħu tad-17 ta’ Diċembru 2013, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, 
b’mod unanimu1, iddeċieda li jirrakkomanda dan li ġej: L-Artikolu 187 TFUE u l-Artikolu 
188 TFUE(1) jikkostitwixxu l-bażi legali adegwata għall-proposta għal Regolament dwar l-
Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI2).

                                               
1 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Klaus-Heiner Lehne (President), Evelyn Regner (Viċi 
President), Raffaele Baldassarre (Viċi President), Françoise Castex (Viċi President), Sebastian Valentin Bodu 
(Viċi President), Axel Voss (rapporteur), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos 
Mészáros, Bernhard Rapkay, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia 
Wikström, Tadeusz Zwiefka, u Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne (skont l-Artikolu 187(2)).
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Dejjem tiegħek,

Klaus-Heiner Lehne 


