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Corrigendum għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/972/KE tad-19 ta' Diċembru 2006 dwar il-Programm Speċifiku:
“Ideat” li jimplimenta s-Seba' Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għal attivitajiet ta' riċerka, żvilupp
teknoloġiku u dimostrazzjoni (2007 – 2013)
(Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea L 400, 30 ta' Diċembru 2006)

Id-Deċiżjoni 2006/972/KE għandha taqra hekk:

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL
tad-19 ta' Diċembru 2006
dwar il-Programm Speċifiku: “Ideat” li jimplimenta s-Seba' Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea
għal attivitajiet ta' riċerka, żvilupp teknoloġiku u dimostrazzjoni (2007 – 2013)
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2006/972/KE)

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

(3)

Dan il-Programm Speċifiku għandu jsegwi approċċ
''immexxi mill-investigatur'': huwa għandu jappoġġa
''riċerka fil-fruntieri'' mmexxija minn riċerkaturi fuq
suġġetti ta' l-għażla tagħhom. Dan għandu jiġi implimentat
b'mod flessibbli u faċli biex jużah l-utent, fi spirtu ta' onestà
fir-rigward ta' l-atturi rilevanti kollha, u b'kont meħud talprattiki xjentifiċi rilevanti.

(4)

Proposti għal ''riċerka fil-fruntieri'' għandhom jiġu evalwati
abbażi ta' l-unika kriterju ta' eċċellenza kif ġudikat mirreviżjoni tal-pari u għandhom jitfgħu enfażi fuq proġetti
inter- u multidixxiplinari, proġetti pijonjieri b'riskju għoli
u gruppi ġodda u riċerkaturi tal-ġenerazzjoni l-ġdida kif
ukoll gruppi stabbiliti.

(5)

Dan il-Programm Speċifiku għandu jiġi implimentat skond
il-prinċipji ta' eċċellenza xjentifika, awtonomija, effiċjenza,
trasparenza, u rendikont, permezz ta' Kunsill tar-Riċerka
Ewropew (ERC) li jikkonsisti f'Kunsill Xjentifiku indipendenti li huwa magħmul minn xjentisti, inġinieri u akkademiċi ta' l-ogħla reputazzjoni, li jirrappreżentaw il-komunità
tar-riċerka Ewropea fl-istruttura kollha tagħha, appoġġat
minn struttura ta' implimentazzjoni effiċjenti u kosteffettiva dedikata li tkun tiġi stabbilita bħala Aġenzija
Eżekuttiva skond ir-Regolament tal-Kunsill Nru 58/2003
tad-19 ta' Diċembru 2002 li jistabbilixxi l-istatut għal
aġenziji eżekuttivi li għandhom jiġu fdati b'ċertu kompiti
fil-maniġġar tal-programmi Komunitarji (4).

(6)

Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għall-implimentazzjoni ta' dan il-Programm Speċifiku u għandha
taġixxi bħala l-garanti ta' l-awtonomija u l-integrità talKunsill tar-Riċerka Ewropew, kif ukoll l-effikaċja funzjonali
tiegħu.

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,
u b'mod partikolari l-Artikolu 166(4) tiegħu,
Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,
Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1)

,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Ewropew (2),
Billi:
(1)

(2)

Skond l-Artikolu 166(3) tat-Trattat, id-Deċiżjoni Nru 1982/
2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat18 ta' Diċembru 2006 dwar is-Seba' Programm Kwadru
tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta' riċerka, l-iżvilupp
teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni, (2007 – 2013) (3) (minn
hawn 'il quddiem imsemmi bħala 'l-Programm Kwadru')
għandha tiġi implimentata permezz ta' Programmi Speċifiċi
li jiddefinixxu regoli dettaljati għall-implimentazzjoni
tagħhom, jistabbilixxu tulhom u jipprovdu għall-mezzi li
jitqiesu meħtieġa.
Il-Programm Kwadru huwa strutturat f'erba' tipi ta'
attivitajiet: kooperazzjoni transnazzjonali fuq temi definiti
bħala politika (''Kooperazzjoni''), riċerka mmexxija minn
investigaturi msejsa fuq inizjattivi tal-komunità tar-riċerka
(''Ideat''), appoġġ għat-taħriġ u l-iżvilupp tal-karriera tarriċerkaturi (''Nies''), u appoġġ għall-kapaċitajiet ta' riċerka
(''Kapaċitajiet''). Attivitajiet taħt ''Ideat'', fir-rigward ta'
azzjonijiet indiretti għandhom jiġu implimentati permezz
ta' dan il-Programm Speċifiku.

(1) Opinjoni mgħotija nhar it-30 ta' Novembru 2006 (għadha mhix
ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).
(2) ĠU C 185, 8.8.2006, p. 10.
(3) ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1.

(4) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
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(7)

Biex tiggarantixxi l-awtonomija ta' l-ERC, il-Kummissjoni
għandha tiżgura li l-pożizzjonijiet tal-Kunsill Xjentifiku
dwar l-orjentazzjoni xjentifika u l-aspetti ta' l-implimentazzjoni tal-programm jiġu rispettati, u li l-istruttura ta'
implimentazzjoni dedikata ssegwi strettament, b'mod
effiċjenti u bil-flessibbiltà meħtieġa, l-objettivi u l-ħtiġiet
ta' dan il-Programm Speċifiku.

Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 tarRegolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali talKomunitajiet Ewropej (1) u r-Regolament tal-Kummissjoni
(KE, Euratom) Nru 2342/2002 (2) li jistabbilixxu regoli
dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament Finanzjarju u kull emenda futura.

(8)

Biex tiggarantixxi l-integrità ta' l-ERC, il-Kummissjoni
għandha tiżgura li dan il-Programm Speċifiku jiġi implimentat skond l-objettivi stabbiliti.

(15) Għandhom jittieħdu miżuri xierqa – b'mod proporzjonali

(9)

Ir-regoli għall-parteċipazzjoni ta' l-intrapriżi, ċentri ta'
riċerka u universitajiet u għat-tixrid tar-riżultati tar-riċerka,
għall-Programm Kwadru (minn hawn 'il quddiem imsejħa
'r-regoli għall-parteċipazzjoni u t-tixrid') għandhom japplikaw għal dan il-programm.

(10) Il-Programm Kwadru għandu jikkumplimenta l-attivitajiet

imwettqa fl-Istati Membri kif ukoll azzjonijiet Kommunitarji oħrajn li huma meħtieġa għall-isforz strateġiku globali
għall-implimentazzjoni ta' l-objettivi ta' Liżbona, b'mod
partikolari, dawk dwar il-fondi strutturali, l-agrikoltura, ledukazzjoni, it-taħriġ, il-kultura, il-kompetittività u l-innovazzjoni, l-industrija, is-saħħa, il-ħarsien tal-konsumatur, limpjiegi, l-enerġija, it-trasport u l-ambjent.

(11) L-implimentazzjoni tal-Programm Kwadru tista' twassal

għall-programmi supplimentari li jinvolvu l-parteċipazzjoni
ta' ċertu Stati Membri biss, il-parteċipazzjoni tal-Komunità
fi programmi mwettqa minn diversi Stati Membri, jew ilħolqien ta' impenji konġunti jew arranġamenti oħra skond
it-tifsira ta' l-Artikoli 168, 169 u 171 tat-Trattat.

(12) Kif previst taħt l-Artikolu 170 tat-Trattat, il-Komunità

kkonkludiet numru ta' ftehim internazzjonali fil-qasam tarriċerka u għandhom isiru sforzi sabiex tissaħħaħ ilkooperazzjoni internazzjonali fir-riċerka bl-għan li jkun
hemm aktar integrazzjoni tal-Komunità fil-komunità internazzjonali tar-riċerka. Għalhekk, dan il-Programm Speċifiku għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni minn pajjiżi
li kkonkludew il-ftehim meħtieġ għal dan l-effett u għandu
jkun miftuħ ukoll fuq livell ta' proġett, u fuq il-bażi ta'
benefiċċju reċiproku, għall-parteċipazzjoni ta' entitajiet
minn pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali għal
kooperazzjoni xjentifika.

(13) Attivitajiet ta' riċerka mwettqa fi ħdan dan il-programm

għandhom jirrispettaw il-prinċipji ta' l-etika fundamentali,
inklużi dawk li huma riflessi fil-Karta tad-Drittijiet
Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea.

(14) Għandha tiġi żgurata tmexxija finanzjarja soda tal-

Programm Kwadru u l-implimentazzjoni tiegħu bl-aktar
mod effettiv u aċċessibbli possibbli, filwaqt li tiġi żgurata ċċertezza legali u l-aċċessibbiltà tal-programm għall-parteċipanti kollha, f'konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE,

għall-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej – sabiex
jiġu monitorati kemm l-effikaċja ta' l-appoġġ finanzjarju
mogħti kif ukoll l-effikaċja ta' l-użu ta' dawn il-fondi sabiex
jiġu evitati rregolaritajiet u frodi, u għandhom jittieħdu lpassi meħtieġa biex jiġu rkuprati fondi mitlufa, imħallsa
indebitament jew użati skorrettament skond ir-Regolament
tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru
1995 dwar il-protezzjoni ta' l-interessi finanzjarji talKomunitajiet Ewropej (3), Regolament tal-Kunsill (Euratom,
KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 dwar ilkontrolli u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa millKummissjoni sabiex tħares l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra (4) u rRegolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill tal-25 ta' Mejju 1999 dwar investigazzjonijiet
immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi
(OLAF) (5).

(16) Peress illi l-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din

id-Deċiżjoni huma essenzjalment miżuri ta' maniġġar,
dawn għandhom għalhekk jiġu adottati mill-proċedura ta'
konsulenza jew ta' maniġġar prevista fl-Artikolu 3 u 4 tadDeċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999, li
jistabbilixxu l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta'
implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (6). Min naħa
l-oħra riċerka li tinvolvi l-użu ta' embrijoni tal-bniedem
u ċelloli staminali ta' l-embrijoni tal-bniedem iqajmu
kwistjonijiet speċifiċi etiċi, kif deskritti fl-Artikolu 3 ta'
din id-Deċiżjoni, għaldaqstant, miżuri għall-finanzjament
ta' tali proġetti għandhom jiġu adottati bil-proċedura
regolatorja prevista fl-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni 1999/468/
KE.

(17) L-implimentazzjoni u l-ġestjoni ta' l-attività taħt dan il-

Programm Speċifiku ser jiġu riveduti u evalwati fuq bażi
kontinwa sabiex jiġu vvalutati l-kisbiet tagħha u sabiex jiġu
aġġustati u mtejba l-proċeduri abbażi ta' l-esperjenza. Firrigward ta' l-istrutturi u l-mekkaniżmi ta' l-ERC, ir-reviżjoni
ta' nofs it-term tas-Seba' Programm Kwadru, ibbażata fuq
reviżjoni indipendenti fuq l-isfond tal-kriterji ta' eċċellenza
xjentifika, awtonomija, effiċjenza u trasparenza u blinvolviment sħiħ tal-Kunsill Xjentifiku, jistgħu juru l-ħtieġa
għal aktar titjib li jeħtieġu emendi xierqa.
(1) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(2) ĠU L 357, 31.12.2002, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar mirRegolament (KE, Euratom) Nru 1248/2006 (ĠU L 227, 19.8.2006,
p. 3).
(3) ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1.
(4) ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2.
(5) ĠU L 136, 31.5.1999, p. 1.
(6) ĠU L 184, 17.7.1999 p. 23. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni
2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).
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Artikolu 2

(18) Il-Programm Speċifiku ''Ideat'' għandu jkollu sezzjoni tal-

baġit għalih fil-Baġit Ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej.

(19) L-importanza ta' dan il-Programm Speċifiku hija rikonox-

xuta bħala mezz ta' prijorità globali biex jinkisbu l-objettivi
ta' eċċellenza, simplifikazzjoni ta' ġestjoni u valur miżjud
Ewropew fir-''riċerka fil-fruntieri'' kkontribut mir-riċerka
Komunitarja flimkien ma' l-isforzi diġà meħuda fuq livell
nazzjonali.

(20) Huwa jirrispondi għar-rakkomandazzjonijiet tar-rapport

minn ERCEG (1) stabbilit mill-Kunsill Ewropew ta' Kopenħagen (Novembru 2002), imtenni minn Kunsill suċċessivi
(Novembru 2003, 11 ta' Marzu 2004, 25-26 ta' Marzu
2004, 26 ta' Novembru 2004) u endorsjat mill-Parlament
Ewropew (2). Dan il-Programm Speċifiku huwa konformi
ma' l-istrateġija ta' Liżbona u l-Kunsill Ewropew ta'
Barċellona li stabbilixxa l-mira li l-isforzi ta' riċerka Ewropej
jiżdiedu għal 3 % tal-GDP ta' l-UE.

(21) Fl-implimentazzjoni ta' dan il-Programm Speċifiku għandha

tingħata attenzjoni xierqa għall-integrazzjoni tas-sessi, kif
ukoll, inter alia, għall-kondizzjonijiet tax-xogħol, it-trasparenza tal-proċess tar-reklutaġġ, u l-iżvilupp tal-karriera firrigward tar-riċerkaturi ingaġġati fuq proġetti u programmi
ffinanzjati taħt l-azzjonijiet ta' dan il-programm, li
għalihom ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal11 ta' Marzu 2005 dwar il-Karta Ewropea għar-Riċerkaturi
u dwar il-Kodiċi ta' Kondotta għar-Reklutaġġ tar-Riċerkaturi
joffru qafas ta' referenza, filwaqt li jirrispettaw in-natura
volontarja tagħhom.

ADOTTA DIN ID-DECIZJONI:

Artikolu 1

1. Il-Programm Speċifiku “Ideat” għal attivitajiet Komunitarji
fil-qasam ta' “riċerka fil-fruntiera tat-tagħrif”, minn issa 'l quddiem
il-“Programm Speċifiku”, huwa b'dan adottat għall-perijodu mill1 ta' Jannar 2007 sal-31 ta' Diċembru 2013.

2. Il-Programm Speċifiku għandu jkun “immexxi minn riċerkaturi”, li jagħti appoġġ għar-riċerka mwettqa fl-oqsma kollha
minn timijiet nazzjonali jew transnazzjonali f'kompetizzjoni fillivell Ewropew. L-objettivi dettaljati u d-deskrizzjonijiet ġenerali
ta' dawk l-attivitajiet huma mniżżla fl-Anness I.
(1) ERCEG – European Research Council Expert Group; L-ERCEG ġie
stabbilit fuq inizjattiva tal-Ministeru Daniż għax-Xjenza, it-Teknoloġija u l-Innovazzjoni, matul il-Presidenza Daniża ta' l-UE, Diċembru
2003.
(2) Rapport dwar il-Linji Gwida għax-Xjenza u t-Teknoloġija għallPolitika ta' l-Unjoni Ewropea biex tiġi appoġġata r-riċerka, A6-0046/
2005, 28.2.2005.

Skond l-Anness II tal-Programm Kwadru, l-ammont meqjus
meħtieġ għall-eżekuzzjoni tal-Programm Speċifiku għandu jkun
EUR 7 510 miljun, li minnu mhux inqas minn 5 % għandu jkun
għall-ispejjeż amministrattivi tal-Kummissjoni (3).
Artikolu 3
1. L-attivitajiet kollha ta' riċerka mwettqa taħt il-Programm
Speċifiku għandhom jitwettqu b'konformità mal-prinċipji etiċi
fundamentali.
2. L-oqsma ta' riċerka li ġejjin m'għandhomx jiġu ffinanzjati
taħt dan il-programm:
—

attività ta' riċerka mmirata lejn il-klonazzjoni umana għal
skopijiet riproduttivi,

—

attività ta' riċerka maħsuba għall-modifika tal-wirt ġenetiku
tal-bnedmin li tista' tagħmel tali bidliet ereditabbli (4),

—

attivitajiet ta' riċerka maħsuba biex joħolqu embrijuni
umani għall-għan waħdieni tar-riċerka jew għall-produzzjoni ta' ċelloli staminali, inkluż permezz tat-trasferiment
tan-nukleu ta' ċelloli somatiċi.

3. Ir-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali tal-bniedem, kemm adulti
kif ukoll embrijoniċi, tista' tiġi ffinanzjata skond il-kontenut talproposta xjentifika u l-qafas legali ta' l-Istat jew Stati Membri
involuti.
Kwalunkwe applikazzjoni għall-finanzjament ta' riċerka fuq iċċelluli staminali tal-embrijoni tal-bniedem għandha tinkludi,
skond il-każ, id-dettalji tal-liċenzja u tal-miżuri ta' kontroll li
jkunu ser jittieħdu mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri
kif ukoll id-dettalji ta' l-approvazzjoni(jiet) etiċi li jkunu ser jiġu
pprovduti.
Fir-rigward tad-derivazzjoni taċ-ċelloli staminali embrijoniċi talbniedem, l-istituzzjonijiet, l-organizzazzjonijiet u r-riċerkaturi
għandhom ikunu soġġetti għal liċenzjar u kontroll stretti skond
il-qafas legali ta' l-Istat(i) Membri involuti.
4. L-oqsma tar-riċerka kif imniżżlin fil-paragrafu 2 għandhom
ikunu riveduti għat-tieni fażi ta' dan il-programm (2010-2013)
fid-dawl ta' l-avvanzi xjentifiċi.
Artikolu 4
1. Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għall-implimentazzjoni tal-Programm Speċifiku.
2. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi Kunsill Ewropew għarRiċerka (KER), li għandu jkun il-mezz għall-implimentazzjoni talProgramm Speċifiku.
(3) Inklużi l-ispejjeż amministrattivi tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka.
(4) Riċerka dwar it-trattament tal-gonadi kontra l-kanser tista' tkun
iffinanzjata.
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3. Il-Kunsill Ewropew għar-Riċerka għandu jkun magħmul
minn Kunsill xjentifiku indipendenti, appoġġat minn struttura ta'
implimentazzjoni speċjalizzata, kif deskritt fl-Anness I. Huwa se
jopera skond il-prinċipji ta' eċċellenza xjentifika, awtonomija,
effiċjenza, trasparenza u responsabbiltà.
4. Il-Kummissjoni għandha taġixxi bħala l-garanti ta' lawtonomija u l-integrità tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka,
tiżgura l-eżekuzzjoni xierqa tal-kompiti fdati lilu u tipprovdi
rapport annwali lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar loperazzjonijiet ta' l-KER u t-twettiq ta' l-objettivi mniżżla filProgramm Speċifiku.
Artikolu 5
1. Il-Kunsill Xjentifiku għandu jkun magħmul minn xjenzjati,
inġiniera u akkademiċi ta' l-ogħla reputazzjoni u kompetenza
xierqa, filwaqt li jiżgura diversità ta' oqsma tar-riċerka, li jaġixxu
fil-kapaċità personali tagħhom, indipendenti minn interessi
estranji.
Il-Kummissjoni għandha taħtar il-membri tal-Kunsill Xjentifiku
skond proċedura indipendenti u trasparenti għall-identifikazzjoni
tagħhom bi ftehim mal-Kunsill Xjentifiku inkluża konsultazzjoni
mal-komunità xjentifika u rapport lill-Parlament Ewropew u lillKunsill (1).
Il-mandat tagħhom ser ikun limitat għal erba' snin, li jista'
jiġġedded darba, abbażi ta' sistema ta' rotazzjoni li ser tiżgura lkontinwità tal-ħidma tal-Kunsill Xjentifiku.
2. Il-Kunsill Xjentifiku għandu jaġixxi skond il-mandat imniżżel fl-Anness I.
3. Il-Kunsill Xjentifiku għandu jistabbilixxi:
(a)

l-istrateġija ġenerali għall-ERC;

(b)

il-programm ta' ħidma għall-implimentazzjoni tal-Programm Speċifiku, li għandu jiġi adottat skond l-Artikolu 6
(1);

(ċ)

il-metodi u l-proċeduri għal reviżjoni bejn pari u evalwazzjoni ta' proposta li abbażi ta' dawn ser jiġu determinati lproposti li jridu jiġu ffinanzjati;

(d)

il-pożizzjoni tiegħu dwar kwalunkwe kwistjoni li minn
perspettiva xjentifika tista' ttejjeb il-kisbiet u l-impatt talProgramm Speċifiku, u l-kwalità tar-riċerka mwettqa.

(e)

kodiċi ta' kondotta li tindirizza, inter alia, l-evitar ta'
konflitti ta' interess.

4. Il-Kunsill Xjentifiku għandu jaġixxi esklussivament flinteress li jinkisbu l-objettivi xjentifiċi, teknoloġiċi u akkademiċi
tal-Programm Speċifiku, skond il-prinċipji mniżżla fl-Artikolu 4
(3).
(1) L-involviment tal-Kunsill Xjentifiku mhux applikabbli għall-proċess
ta' l-għażla tal-membri li stabbilixxew il-Kunsill Xjentifiku.
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Artikolu 6

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-programm ta' ħidma
għall-implimentazzjoni tal-Programm Speċifiku, li jistabbilixxi
f'aktar dettall l-objettivi u l-prijoritajiet xjentifiċi u teknoloġiċi li
jinsabu fl-Anness I, il-finanzjament assoċjat, u l-iskeda ta' żmien
għall-implimentazzjoni.
2. Il-programm ta' ħidma għandu jieħu kont ta' l-istat taxxjenza u t-teknoloġija fl-Ewropa u jantiċipa żviluppi. Huwa
għandu jiġi aġġornat kif u meta xieraq.
3. Il-programm ta' ħidma għandu jispeċifika l-kriterji li fuqhom
għandhom jiġu evalwati l-proposti taħt l-iskemi ta' finanzjament
u jintgħażlu l-proġetti. Għal proġetti individwali għandu jkun
applikabbli l-kriterju uniku ta' eċċellenza. Għal azzjonijiet ta'
koordinazzjoni u appoġġ, jistgħu jkunu applikabbli kriterji
relatati ma' proġett.
4. Il-programm ta' ħidma jista' jidentifika:
(a)

organizzazzjonijiet li jirċievu sottoskrizzjonijiet fil-forma ta'
ħlas għal sħubija;

(b)

azzjonijiet ta' appoġġ għall-attivitajiet ta' entitajiet legali
speċifiċi.

5. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-implimentazzjoni talProgramm Speċifiku hija konformi mal-prinċipji mniżżla flArtikolu 4(3) kif ukoll ma' l-istrateġija ġenerali msemmija flArtikolu 5(3)(a) u l-programm ta' ħidma msemmi fl-Artikolu 5
(3)(b) u l-metodi u l-pożizzjonijiet stabbiliti mill-Kunsill
Xjentifiku kif definit taħt l-Artikolu 5(3)(ċ) u 5(3)(d). IlKummissjoni għandha tiżgura li l-istruttura ta' implimentazzjoni
speċifika ssegwi b'mod strett, effettiv u bil-flessibbiltà meħtieġa,
l-objettivi u l-ħtiġiet ta' dan il-Programm Speċifiku biss.
6. Rigward il-kompiti mniżżla fl-Artikolu 5(3), il-Kummissjoni
m'għandhiex tastjeni milli ssegwi l-pożizzjoni tal-Kunsill Xjentifiku ħlief meta tikkunsidra li d-dispożizzjonijiet ta' dan ilProgramm Speċifiku ma jkunux ġew rispettati. F'dan il-każ, ilKummissjoni tista' tadotta miżuri biex tinżamm il-kontinwità flimplimentazzjoni tal-programm speċifiku u l-kisba ta' l-objettivi
tiegħu, waqt li timmotiva debitament tali miżuri.
7. Il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 8(2)
għandha tapplika għall-adozzjoni tal-programm ta' ħidma
msemmi fl-Artikolu 6(1).
8. Il-proċedura ta' ġestjoni msemmija fl-Artikolu 8(3) għandha
tapplika għall-adozzjoni tal-programm ta' ħidma meta hemm
differenza ta' sustanza mal-pożizzjoni tal-Kunsill Xjentifiku
skond l-Artikolu 6(6).
9. Il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 8(4) għandha
tapplika għall-adozzjoni ta' azzjonijiet ta' riċerka u żvilupp
teknoloġiku (RŻT) li jinvolvu l-użu ta' embriji tal-bniedem
u ċelloli staminali embrijoniċi tal-bniedem.
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Artikolu 7

1. Ir-Regoli għall-Parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni għandhom japplikaw għal dan il-Programm Speċifiku.
2. Il-Programm Speċifiku għandu jiġi implimentat permezz ta'
l-iskemi ta' finanzjament definiti fl-Anness III tal-Programm
Kwadru.
Artikolu 8
1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn Kumitat.
2. Fejn qed issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom
japplikaw l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.
3. Fejn qed issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom
japplikaw l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.
Il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE
għandu jkun ta' xahrejn.
4. Fejn qed issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom
japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.
Il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE
għandu jkun ta' xahrejn.
5. Il-Kummissjoni għandha tinforma regolarment lill-Kumitat
dwar il-progress ġenerali ta' l-implimentazzjoni tal-Programm
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Speċifiku, u għandha tipprovdilu l-informazzjoni f'waqtha dwar
l-azzjonijiet kollha proposti jew iffinanzjati taħt dan il-programm
kif speċifikat fl-Anness II.
6. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.
Artikolu 9
Il-Kummissjoni għandha tagħmel arranġamenti għall-monitoraġġ, il-valutazzjoni u r-reviżjoni indipendenti previsti flArtikolu 7 u fl-Anness I Taqsima II (“Ideat”) tal-Programm
Kwadru li għandhom jitwettqu fir-rigward ta' l-attivitajiet koperti
mill-Programm Speċifiku.
Artikolu 10
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara lpubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.
Artikolu 11
Din id-Deċiżjoni hi indirizzata lill-Istati Membri.
Magħmul fi Brussel, 19 ta' Diċembru 2006.
Għall-Kunsill
Il-President
K. KORKEAOJA
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ANNESS I
OBJETTIVI XJENTIFIĊI U DESKRIZZJONI ĠENERALI TA' L-ATTIVITAJIET

“Ir-riċerka ta' fruntiera” immexxija minn investigaturi fi ħdan il-qafas ta' attivitajiet komunement mifhuma bħala “riċerka
bażika”, hija mutur ċentrali tal-prosperità u l-progress soċjali, minħabba li tiftaħ opportunitajiet ġodda għall-avvanz
xjentifiku u teknoloġiku, u hija strumentali fil-produzzjoni ta' għarfien ġdid li jwassal għal applikazzjonijiet u swieq futuri.
Minkejja d-diversi kisbiet u livell għoli tar-riżultati f’għadd kbir ta’ oqsma, l-Ewropa mhijiex qed tisfrutta bl-aħjar mod ilpotenzjal tar-riċerka u r-riżorsi tagħha, u teħtieġ b’urġenza kapaċità msaħħa biex jiġi ġġenerat l-għarfien u biex tali għarfien
jissarraf f’valur u tkabbir ekonomiku u soċjali.

Objettivi
L-objettiv tal-Programm Speċifiku “Ideat” huwa li jsaħħaħ l-eċċellenza, id-dinamiżmu u l-kreattività fir-riċerka Ewropea u li
jtejjeb l-attrazzjoni ta' l-Ewropa għall-aħjar riċerkaturi minn pajjiżi Ewropej kif ukoll minn pajjiżi terzi, kif ukoll għal
investiment fir-riċerka industrijali, billi jipprovdi mekkaniżmu ta' finanzjament kompetittiv fl-Ewropa kollha, minbarra
u mhux minflok il-finanzjament nazzjonali, għal “riċerka fil-fruntieri tat-tagħrif” mwettqa minn timijiet individwali. Ilkomunikazzjoni u d-disseminazzjoni tar-riżultati ta' riċerka huma aspett importanti ta' dan il-programm.
Għall-implimentazzjoni tiegħu, Kunsill Ewropew għar-Riċerka (KER), magħmul minn Kunsill Xjentifiku indipendenti
u struttura ta' implimentazzjoni speċifika mingħajr ħela u kost-effettiva għandu jinħoloq mill-Kummissjoni taħt dan ilProgramm Speċifiku. Il-KER ser jopera skond il-prinċipji ta' eċċellenza xjentifika, awtonomija, effiċjenza, trasparenza
u responsabbiltà, u ser jappoġġa proġetti f'“riċerka fil-fruntieri tat-tagħrif” immexxija minn riċerkaturi, imwettqa minn
timijiet individwali li jikkompetu fil-livell Ewropew, fi ħdan u fl-oqsma kollha ta' riċerka.
Permezz tal-promozzjoni ta' “riċerka fil-fruntieri tat-tagħrif” fl-UE kollha, il-Programm Speċifiku ser jimmira biex iqiegħed
ir-riċerka Ewropea f'pożizzjoni minn ta' quddiem, filwaqt li tiftaħ it-triq lejn il-ħolqien ta' riżultati xjentifiċi u teknoloġiċi
ġodda u ta' spiss mhux mistennija u oqsma ġodda għal riċerka. Dan ser jistimola ċ-ċirkolazzjoni ta' ideat u ser jippermetti
lill-Ewropa tisfrutta aħjar l-assi ta' riċerka tagħha u tippromwovi l-innovazzjoni fl-ispinta lejn soċjetà bbażata fuq l-għarfien,
b'benefiċċji għall-perijodu fit-tul għall-kompetittività ta' l-ekonomiji u l-benesseri Ewropej.

Implimentazzjoni tal-Programm
Għall-implimentazzjoni ta' dan il-Programm Speċifiku, il-Kummissjoni ser tistabbilixxi, fil-bidu, iż-żewġ komponenti
strutturali prinċipali tal-KER – Kunsill Xjentifiku indipendenti u struttura ta' implimentazzjoni speċifika.
L-ispejjeż amministrattivi u tal-persunal għall-KER li għandhom x'jaqsmu mal-Kunsill Xjentifiku u struttura implimentattiva
dedikata ser ikunu konsistenti mal-ġestjoni modesta u effettiv fl-infiq; in-nefqa amministrattiva ser tinżamm għal minimu,
b'mod konsistenti ma' l-iżgurar tar-riżorsi meħtieġa għal implimentazzjoni ta' kwalità għolja, sabiex jiġi massimizzat ilfinanzjament għal riċerka fil-fruntieri (1).

Il-Kunsill Xjentifiku
Il-kompiti tal-Kunsill Xjentifiku kif stabbiliti fl-Artikolu 5, ser ikunu kif ġej:
1.

(1)

Strateġija xjentifika
—

Li jistabbilixxi strateġija xjentifika ġenerali għall-programm, fid-dawl ta' opportunitajiet xjentifiċi u ħtiġijiet
xjentifiċi Ewropej.

—

Fuq bażi permanenti, skond l-istrateġija xjentifika, jiżgura l-istabbiliment tal-programm ta' ħidma u modifiki
meħtieġa, inklużi sejħiet għal proposti u kriterji u, skond kif meħtieġ, id-definizzjoni ta' suġġetti speċifiċi jew
gruppi ta' mira (per eżempju timijiet żgħażagħ/emerġenti).

Biex tiġi faċilitata l-implimentazzjoni tal-programm, għal kull laqgħa tal-kumitat tal-programm kif hu definit fl-aġenda, il-Kummissjoni
ser tirrimborża, skond il-linji gwida stabbiliti tagħha, l-ispejjeż ta' rappreżentant wieħed għal kull Stat Membru, kif ukoll espert/konsulent
għal kull Stat Membru għal dawk il-punti fl-aġenda fejn Stat Membru jirrikjedi kompetenza xierqa.
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Ġestjoni xjentifika, monitoraġġ u kontroll tal-kwalità ta' l-implimentazzjoni tal-programm
—

Kif xieraq, minn perspettiva xjentifika, jistabbilixxi pożizzjonijiet dwar l-implimentazzjoni u l-ġestjoni ta' sejħiet
għal proposti, kriterji ta' evalwazzjoni, proċessi tar-reviżjoni bejn pari inkluża l-għażla ta' esperti u l-metodi
għar-reviżjoni bejn pari u evalwazzjoni tal-proposti, li abbażi ta' dan jiġi determinat liema proposta tiġi
ffinanzjata taħt is-superviżjoni tal-Kunsill Xjentifiku; kif ukoll kwalunkwe kwistjoni oħra li taffettwa l-kisbiet u limpatt tal-Programm Speċifiku, u l-kwalità tar-riċerka mwettqa.

—

Jagħmel monitoraġġ ta' operazzjonijiet u jevalwa l-implimentazzjoni tal-programm u l-kisbiet u jagħmel
rakkomandazzjonijiet għal azzjonijiet korrettivi jew futuri.

Komunikazzjoni u disseminazzjoni
—

Jassigura komunikazzjoni mal-komunità xjentifika u partijiet interessati ewlenin dwar l-attivitajiet u l-kisbiet talprogramm u d-deliberazzjonijiet ta' l-ERC.

—

Jirrapporta b'mod regolari lill-Kummissjoni dwar l-attivitajiet tiegħu.

Il-Kunsill Xjentifiku għandu jassumi awtorità sħiħa fuq it-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar it-tip ta’ riċerka li għandha tirċievi lfinanzjament u li jaġixxi bħala garanti tal-kwalità ta’ l-attivitajiet mill-perspettiva xjentifika.
Il-Kunsill Xjentifiku jista' indipendentement jagħżel Segretarju Ġenerali li jaġixxi taħt l-awtorità tiegħu. Is-Segretarju Ġenerali
għandu inter alia jassisti l-Kunsill Xjentifiku fl-iżgurar tar-rabta effettiva tiegħu ma' l-istruttura implimentattiva speċifika
u mal-Kummissjoni, u fil-monitoraġġ ta' l-implimentazzjoni effettiva ta' l-istrateġiji u l-pożizzjonijiet tiegħu kif imwettqin
mill-istruttura implimentattiva dedikata.
Tista' tingħata assistenza amministrattiva lill-President u lill-viċi-presidenti tal-Kunsill Xjentifiku.

Struttura implimentattiva speċifika
L-istruttura implimentattiva speċifika ser tkun responsabbli għall-aspetti kollha ta' l-implimentazzjoni amministrattiva u ttwettiq tal-programm, kif previst fil-programm ta' ħidma annwali. Din għandha, b'mod partikolari, timplimenta l-proċeduri
ta' evalwazzjoni, ir-reviżjoni bejn pari u l-proċess ta' għażla, skond il-prinċipji stabbiliti mill-Kunsill Xjentifiku u tiżgura lġestjoni finanzjarja u xjentifika ta' l-għotjiet. L-istruttura implimentattiva speċifika għandha żżomm lill-Kunsill Xjentifiku
infurmat dwar l-attivitajiet tagħha.
Il-ġestjoni ta' l-ERC għandha tkun eżegwita minn persunal irreklutat apposta, inklużi uffiċjali minn istituzzjonijiet ta’ l-UE,
u għandha tkopri biss il-veri ħtiġijiet amministrattivi sabiex ikunu żgurati l-istabbiltà u l-kontinwità neċessarji għal
amministrazzjoni effettiva.

Rwol tal-Kummissjoni
Il-Kummissjoni ser taġixxi bħala garanti ta' l-awtonomija sħiħa u l-integrità ta' l-ERC. Hija ser tiżgura li l-ERC ser jaġixxi
skond il-prinċipji ta' eċċellenza xjentifika, awtonomija, effiċjenza u trasparenza, u li jsegwi b'mod preċiż l-istrateġija u lmetodoloġija implimentattiva stabbilita mill-Kunsill Xjentifiku. B'mod partikolari l-Kummissjoni ser:
—

Tiżgura l-istabbiliment ta' struttura implimentattiva speċifika u d-delegazzjoni lilha ta' kompiti u responsabbiltajiet.

—

Taħtar id-Direttur u l-Persunal Għoli ta' l-istruttura implimentattiva speċifika b'kont meħud ta' l-opinjonijiet tal-Kunsill
Xjentifiku.

—

Tadotta l-programm ta' ħidma u l-pożizzjonijiet rigward metodoloġija implimentattiva, kif definit mill-Kunsill
Xjentifiku.

—

Tiżgura li jinżammu l-proposti, u l-proġetti ffinanzjati, unikament abbażi tal-klassifikazzjoni ta' l-ordni ta' importanza
tagħhom li tirriżulta mir-reviżjoni bejn pari; kwalunkwe tibdil fil-klassifikazzjoni ta' l-ordni ta' importanza għandu
jkun endorsjat b'mod espliċitu mill-Kunsill Xjentifiku.

—

Tinforma regolarment lill-kumitat tal-programm dwar l-implimentazzjoni tal-programm.
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Tfassal, f'kooperazzjoni mal-Kunsill Xjentifiku, rapport annwali dwar l-operazzjonijiet ta' l-ERC u t-twettiq ta' lobjettivi mniżżla fil-Programm Speċifiku u tippreżentah lill-Kunsill u lill-Parlament.

Attivitajiet
Dan il-programm ser jippromwovi “riċerka fil-fruntieri tat-tagħrif” ta' klassi dinjija. It-terminu “riċerka fil-fruntieri tattagħrif” jirrefletti fehim ġdid ta' riċerka bażika. Minn naħa waħda jfisser li riċerka bażika fix-xjenza u t-teknoloġija hija ta'
importanza kritika għall-benesseri ekonomiku u soċjali, u min-naħa l-oħra li r-riċerka fi u lil hinn mill-fruntieri tal-fehim
attwali hija biċċa xogħol intrinsikament riskjuża, li tagħmel progress f'oqsma ta' riċerka ġodda u dawk l-aktar ta' sfida u hija
kkaratterizzata minn nuqqas ta' konfini dixxiplinari.
Il-programm ser jappoġġa proġetti individwali, li jistgħu jitwettqu fi kwalunkwe qasam tar-riċerka xjentifika u teknoloġika
bażika li jaqa' fl-ambitu tar-riċerka Komunitarja taħt dan il-Programm Kwadru, inklużi l-inġinerija, ix-xjenzi soċjoekonomiċi u l-umanistika. Kif xieraq, suġġetti speċifiċi ta' riċerka jew gruppi ta' mira (per eżempju riċerkaturi talġenerazzjoni l-ġdida/timijiet emerġenti) jistgħu jiġu kkunsidrati, skond l-objettivi tal-programm u l-ħtiġijiet għal
implimentazzjoni effiċjenti. Ser tingħata attenzjoni partikolari lil oqsma emerġenti u li qed jikbru malajr fil-fruntiera ta'
l-għarfien, u fejn jiltaqgħu d-dixxiplini.
Ser jiġi segwit approċċ “immexxi minn riċerkaturi”. Dan ifisser li l-programm ser jappoġġa proġetti mwettqa minn
riċerkaturi dwar suġġetti magħżula minnhom fl-ambitu tas-sejħiet għal proposti. Il-proposti ser jiġu evalwati skond ilkriterju uniku ta' eċċellenza kif meqjus mir-reviżjoni bejn pari, b'kont meħud ta' l-eċċellenza f'gruppi ġodda, riċerkaturi talġenerazzjoni l-ġdida, kif ukoll timijiet stabbiliti, u billi tingħata attenzjoni partikolari għal proposti li huma ferm pijuneristiċi
u li korrispondentement jinvolvu riskji xjentifiċi għolja.
Il-programm ser jappoġġa proġetti mwettqa minn timijiet individwali li jistgħu jkunu ta' karattru nazzjonali jew
transnazzjonali. Tim individwali huwa magħmul minn riċerkatur prinċipali individwali u, kif xieraq, individwi oħra, membri
tat-tim. B'konformità mar-Regoli għall-Parteċipazzjoni, mhix eskluża l-parteċipazzjoni ta' aktar minn entità legali waħda.

Reviżjoni
L-implimentazzjoni u l-ġestjoni ta' l-attività ser jiġu riveduti u evalwati fuq bażi kontinwa sabiex jiġu vvalutati l-kisbiet
tiegħu u sabiex jiġu aġġustati u mtejba l-proċeduri abbażi ta' l-esperjenza. Fil-kuntest ta' l-evalwazzjoni interim imsemmija
fl-Artikolu 7(2) tas-Seba' Programm Kwadru, għandha titwettaq reviżjoni indipendenti ta' l-istrutturi u l-mekkaniżmi ta' lERC, bi tqabbil mal-kriterji ta' eċċellenza xjentifika, awtonomija, effiċjenza u trasparenza u bl-involviment sħiħ tal-Kunsill
Xjentifiku. Dan ser jinkludi l-proċess u l-kriterja għall-għażla tal-membri tal-Kunsill Xjentifiku. Ir-reviżjoni ser tara b'mod
espliċitu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' struttura bbażata fuq Aġenzija Esekuttiva u struttura bbażata fuq l-Artikolu 171 tatTrattat. Abbażi ta’ din ir-reviżjoni, dawn l-istrutturi u l-mekkaniżmi jridu jiġu mmodifikati kif xieraq.
Il-Kummissjoni ser tiżgura li l-ħidma preparatorja kollha meħtieġa, inkluża kwalunkwe proposta leġislattiva li hija tqis
meħtieġa, titwettaq u tiġi ppreżentata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, kif mitlub mit-Trattat, bil-ħsieb ta' transizzjoni
għal kwalunkwe struttura modifikata meħtieġa, kemm jista' jkun malajr. Għal dan il-għan il-Programm Kwadru ser jiġi
adattat jew issupplimentat f'kodeċiżjoni skond l-Artikolu 166(2) tat-Trattat. Ir-rapport ta' progress imsemmi fl-Artikolu 7(2)
tal-Programm ta' Qafas, li jippreċedi l-evalwazzjoni interim, ser jagħti s-sejbiet inizjali dwar il-funzjonament ta' l-ERC.

Aspetti etiċi
Matul l-implimentazzjoni ta' dan il-Programm Speċifiku u fl-attivitajiet ta' riċerka li jirriżultaw minnu, għandhom jiġu
rispettati l-prinċipji etiċi fundamentali. Dawn jinkludu, inter alia, il-prinċipji riflessi fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' lUE, inklużi dawn li ġejjin: il-protezzjoni tad-dinjità tal-bniedem u tal-ħajja tal-bniedem, il-protezzjoni tad-data personali
u tar-riservatezza, kif ukoll ta' l-annimali u l-ambjent skond il-liġi Komunitarja u l-konvenzjonijiet, il-linji gwida u l-kodiċi ta'
kondotta internazzjonali rilevanti, bħal per eżempju d-Dikjarazzjoni ta' Ħelsinki, il-Konvenzjoni tal-Kunsill ta' l-Ewropa
dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Bijomediċina ffirmata f'Oviedo fl-4 ta' April 1977 u l-Protokolli Addizjonali tagħha, ilKonvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, id-Dikjarazzjoni Universali dwar il-ġenoma uman u d-drittijiet tal-bniedem
adottata mill-UNESCO, il-Konvenzjoni tan-NU dwar Armi Bijoloġiċi u Tossiniċi (BTWC), it-Trattat Internazzjonali dwar
Riżorsi Ġenetiċi tal-Pjanti għall-Ikel u l-Agrikoltura, u r-riżoluzzjonijiet rilevanti ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa
(WHO).
Ser jittieħed ukoll kont ta' l-Opinjonijiet tal-Grupp Ewropew ta' Konsulenti dwar l-Implikazzjonijiet Etiċi tal-Bijoteknoloġija
(1991-1997) u l-Opinjonijiet tal-Grupp Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-Teknoloġiji Ġodda (mill-1998).
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B'mod konformi mal-prinċipju ta' sussidjarjetà u d-diversità ta' approċċi eżistenti fl-Ewropa, il-parteċipanti fi proġetti ta'
riċerka għandhom ikunu konformi mal-leġiżlazzjoni, ir-regolamenti u r-regolamenti etiċi attwali fil-pajjiżi fejn titwettaq irriċerka. Fi kwalunkwe każ, japplikaw id-dispożizzjonijiet nazzjonali u l-ebda riċerka pprojbita fi kwalunkwe Stat Membru
jew pajjiż ieħor partikolari ma tiġi appoġġata mill-finanzjament Komunitarju sabiex titwettaq f'dak l-Istat Membru jew
pajjiż.
Fejn xieraq, dawk li jwettqu proġetti ta' riċerka għandhom ifittxu l-approvazzjoni tal-kumitati etiċi nazzjonali jew lokali
rilevanti qabel ma jinbdew l-attivitajiet ta' riċerka u żvilupp teknoloġiku. Reviżjoni etika ser tiġi wkoll implimentata
sistematikament mill-Kummissjoni għal proposti li jittrattaw ma' kwistjonijiet etikament sensittivi jew fejn aspetti etiċi ma
jkunux ġew indirizzati b'mod adegwat. F'każijiet speċifiċi reviżjoni etika tista' sseħħ matul l-implimentazzjoni ta' proġett.
L-ebda iffinanzjar mhu se jingħata għal attivitajiet ta' riċerka li huma pprojbiti fl-Istati Membri kollha.
Il-Protokoll dwar il-protezzjoni u l-benesseri ta' l-annimali anness għat-Trattat jeħtieġ li l-Komunità tagħti kull rigward lillħtiġiet tal-benesseri ta' l-annimali meta tifformula u timplimenta linji politiċi Komunitarji inkluża r-riċerka. Id-Direttiva talKunsill 86/609/KEE ta' l-24 ta' Novembru 1986 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet
amministrattivi ta' l-Istati Membri dwar il-protezzjoni ta' l-annimali użati għal għanijiet sperimentali u għanijiet oħrajn
xjentifiċi (1) teħtieġ li l-esperimenti kollha jkunu maħsuba b'tali mod li jevitaw dieqa u uġigħ u tbatija mhux meħtieġa għallannimali sperimentali; li jintuża numru minimu ta' annimali; u li jiġu involuti annimali bl-aktar grad baxx ta' sensittività
newropsikoloġika; li jiġu kkawżati l-inqas uġigħ, tbatija, dieqa jew ħsara dejjiema. L-alterazzjoni tal-wirt ġenetiku ta' lannimali u l-klonazzjoni ta' l-annimali jistgħu jiġu kkunsidrati biss jekk l-għanijiet jistgħu jiġi ġġustifikati etikament u lkondizzjonijiet huma tali li l-benesseru ta' l-annimali jiġi ggarantit u jiġu rispettati l-prinċipji ta' bijodiversità.
Matul l-implimentazzjoni ta' dan il-programm, ser ikun hemm monitoraġġ regolari mill-Kummissjoni tal-progress xjentifiku
u d-dispożizzjonijiet nazzjonali u internazzjonali sabiex jittieħed kont ta' kwalunkwe żvilupp.

(1)

ĠU L 358, 18.12.1986, p. 1. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2003/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 230,
16.9.2003, p. 32).
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ANNESS II
Informazzjoni li għandha tiġi mogħtija mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 8(6).

1.

2.

3.

Informazzjoni dwar azzjonijiet, li tippermetti l-monitoraġġ tal-ħajja sħiħa ta' kull proposta, li tkopri partikolarment:
—

proposti sottomessi;

—

riżultati ta' evalwazzjoni għal kull proposta;

—

ftehim ta' għotja;

—

azzjonijiet kompluti.

Informazzjoni dwar l-eżitu ta' kull sejħa u implimentazzjoni ta' azzjonijiet, li tkopri partikolarment:
—

riżultati ta' kull sejħa;

—

konklużjonijiet ta' ftehim ta' għotja;

—

implimentazzjoni ta' azzjonijiet, inklużi data tal-ħlas u eżitu ta' azzjonijiet.

Informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-programm, inkluża informazzjoni rilevanti fil-livell tal-Programm Kwadru
u l-Programm Speċifiku.

Din l-informazzjoni (partikolarment, dwar proposti, l-evalwazzjoni u l-ftehim ta' l-għoti tagħhom) għandha tingħata
f'format strutturat li jista' jinqara u jkun trattat elettronikament permezz ta' sistema ta' l-informazzjoni u tar-rapportar
ibbażata fuq l-IT li tippermetti li ssir analiżi faċli tad-data.
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