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Vážená paní předsedkyně,

na schůzi dne 17. prosince 2013 se Výbor pro právní záležitosti z vlastního podnětu v souladu 
s čl. 37 odst. 3 jednacího řádu Parlamentu rozhodl zabývat otázkou, zda by měl právní základ 
návrhu, který se týká společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2, zůstat nezměněn, 
nebo by měl být změněn na čl. 168 odst. 5 a články 183 a 184 Smlouvy o fungování Evropské 
unie (SFEU), jak Váš výbor navrhuje v pozměňovacím návrhu 64 k návrhu zprávy.

I. Výchozí informace

Dne 10. července 2013 Komise zveřejnila návrh nařízení o společném podniku iniciativy pro 
inovativní léčiva 2 (IIL 2). Návrh je součástí provádění programu Horizont 2020, tedy 
rámcového programu EU pro výzkum a inovace na období 2014 až 2020.

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) se v současné době tímto návrhem zabývá a 
k návrhu zprávy výboru byl předložen pozměňovací návrh, jehož účelem je změna právního 
základu navrhovaného nařízení z článků 187 a 188 SFEU na čl. 168 odst. 5 a články 183 a 
184 SFEU.

1. Stávající návrh
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Podle navrhovaného nařízení by byl na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2024 za 
účelem provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva a v souvislosti 
s rámcovým programem pro výzkum Horizont 2020 zřízen společný podnik.

Iniciativa IIL 2 má být nástupkyní IIL 1, společné technologické iniciativy zřízené v rámci 
sedmého rámcového programu, ovšem jak zdůrazňuje zpravodajka výboru ITRE „s jinou 
oblastí působnosti: od předkonkurenčního biolékařského výzkumu se důraz přesune na 
veřejné zdraví. Tím iniciativa IIL 2 rozšíří svůj program, tak aby obsáhl celý cyklus inovací a 
zahrnoval další vědy o živé přírodě a nevztahoval se pouze na výzkum, ale také na uvádění 
inovativních léčiv na trh.“

Článek 1 návrhu zřizuje společný podnik IIL 2 a zní takto:

Článek 1
Zřízení
1. Za účelem provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva se zřizuje 
společný podnik ve smyslu článku 187 Smlouvy (dále jen „společný podnik IIL 2“), a to na 
období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2024.

2. Společný podnik IIL 2 nahrazuje společný podnik IIL zřízený nařízením Rady (ES) 
č. 73/2008 a stává se jeho nástupcem.

3. Společný podnik IIL 2 je subjektem, který je pověřen uskutečňováním partnerství veřejného 
a soukromého sektoru stanoveného v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 966/2012.

4. Společný podnik IIL 2 má právní subjektivitu. Ve všech členských státech požívá nejširší 
způsobilosti k právům a právním úkonům, jakou jejich právo přiznává právnickým osobám. 
Zejména může nabývat movitý a nemovitý majetek a nakládat s ním a být stranou soudních 
řízení.

5. Společný podnik IIL 2 má sídlo v Bruselu v Belgii.

6. Stanovy společného podniku IIL 2 jsou stanoveny v příloze.

V článku 2 návrhu jsou stanoveny následující cíle IIL 2:

Článek 2
Cíle

Společný podnik IIL 2 má tyto cíle:

a)  přispívat k provádění nařízení (EU) č. […]/2013/EU [rámcový program 
Horizont 2020], a zejména části … rozhodnutí (EU) č. […]/2013/EU [zvláštní program 
k provedení rámcového programu Horizont 2020], a zejména ke zlepšování zdraví a životních 
podmínek evropských občanů;
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b) přispívat k cílům společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva, a zejména: i) 
zvýšit míru úspěšnosti klinických hodnocení prioritních léků stanovených Světovou 
zdravotnickou organizací,

ii) snížit dobu potřebnou pro klinické ověření koncepcí ve vývoji léčiv, např. v oblasti 
imunologických, respiračních, neurologických a neurodegenerativních onemocnění,

iii) vyvinout nové metody léčby onemocnění, kde pro to existuje vysoká neuspokojená 
potřeba, např. u Alzheimerovy choroby, a kde jsou tržní pobídky omezené, 
např. u antimikrobiální rezistence,

iv) vyvinout biomarkery pro diagnostiku a léčbu onemocnění, které mají jasný klinický 
význam a byly schváleny regulátory,

v) snížit míru selhání látek, jež mají být použity jako vakcíny, ve fázi III klinických 
hodnocení prostřednictvím nových biomarkerů pro počáteční hodnocení účinnosti 
a bezpečnosti,

vi) zlepšit stávající proces vývoje léků podporou vývoje prostředků, norem a metod pro 
posuzování účinnosti, bezpečnosti a kvality regulovaných léčivých přípravků.

2. Navrhované právní základy

a) Právní základ návrhu

Právním základem návrhu je čl. 188 odst. 1 SFEU, na jehož základě Rada na návrh Komise a 
po konzultaci s Evropským parlamentem může přijmout opatření uvedená 
v článku 187 SFEU. V článku 187 je stanoveno, že Unie může zakládat společné podniky za 
účelem provádění výzkumných programů Unie. Články 187 a 188 SFEU zní takto:

Článek 187 
(bývalý článek 171 Smlouvy o ES)

Unie může zakládat společné podniky nebo jiné struktury potřebné k účinnému uskutečnění 
výzkumných programů, programů technologického rozvoje a demonstrace prováděných Unií.

Článek 188
(bývalý článek 172 Smlouvy o ES)

Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským 
a sociálním výborem přijme opatření uvedená v článku 187.

Evropský parlament a Rada přijmou řádným legislativním postupem po konzultaci s 
Hospodářským a sociálním výborem pravidla uvedená v článcích 183, 184 a 185. Přijetí 
doplňkových programů vyžaduje souhlas zúčastněných členských států.

b) Navrhovaná změna právního základu



PE526.132v01-00 4/6 AL\1014483CS.doc

CS

Cílem pozměňovacího návrhu 64, který předložila Michèle Rivasiová k návrhu zprávy Teresy 
Riera Madurellové ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, je nahradit právní základ 
navrhovaný Komisí a k tomuto nahrazení použít čl. 168 odst. 5 SFEU, v němž je stanoveno 
přijímání pobídkových opatření určených k ochraně a zlepšování lidského zdraví, dále 
článek 183 SFEU týkající se provádění víceletých rámcových programů a článek 184 SFEU 
týkající se doplňkových programů k těmto rámcovým programům. Tyto články znějí takto:
Článek 168 
(bývalý článek 152 Smlouvy o ES)
5. Evropský parlament a Rada mohou řádným legislativním postupem a po konzultaci s 
Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů rovněž přijmout pobídková opatření 
určená k ochraně a zlepšování lidského zdraví, a zejména k boji proti nejzávažnějším 
přeshraničním nemocem, opatření týkající se sledování vážných přeshraničních zdravotních 
hrozeb, včasného varování před nimi a boje proti nim, jakož i opatření, která mají za svůj 
přímý cíl ochranu veřejného zdraví, pokud jde o tabák a zneužívání alkoholu, s vyloučením 
harmonizace právních předpisů členských států.

Článek 183 
(bývalý článek 167 Smlouvy o ES)

K provádění víceletého rámcového programu Unie stanoví:
– pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol,
– pravidla pro šíření výsledků výzkumu.

Článek 184

(bývalý článek 168 Smlouvy o ES)

Při provádění víceletého rámcového programu lze rozhodnout o doplňkových programech, 
jichž se účastní jen některé členské státy, které je s výhradou případné účasti Unie financují.
Unie přijme pravidla týkající se těchto doplňkových programů, zvláště pokud jde o šíření 
poznatků a přístupu jiných členských států k nim.

II. Analýza

1. Zásady stanovené Soudním dvorem

Pokud jde o výběr správného právního základu, je judikatura Soudního dvora velmi ustálená. 
Soudní dvůr zdůraznil, že tento výběr má ústavní význam, a to s ohledem na dopady právního 
základu z hlediska věcné příslušnosti a postupu1. Podle čl. 13 odst. 2 Smlouvy o EU (SEU) 
tak každý orgán může jednat pouze v mezích působnosti, které mu svěřuje Smlouva2.

Podle Soudního dvora „se musí volba právního základu aktu [Unie] zakládat na objektivních 
                                               
1 Stanovisko 2/00, Cartagenský protokol, 2001, Sb. rozh. s. I-9713, bod 5; věc C-370/07, Komise v. Rada, 2009, 
Sb. rozh. s. I-8917, body 46–49; stanovisko 1/08, Všeobecná dohoda o obchodu službami, 2009, Sb. rozh. s. I-
11129, bod 110.
2 Věc C-403/05, Parlament v. Komise, 2007, Sb. rozh. s. I-9045, bod 49, a tam uvedená judikatura.
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skutečnostech, které mohou být předmětem soudního přezkumu, mezi něž patří zejména účel 
a obsah aktu“1. Jestliže akt sleduje dva účely nebo má dvě složky a jeden z těchto účelů nebo 
jednu z těchto složek lze identifikovat jako hlavní či převažující, zatímco druhý účel či druhá 
složka jsou pouze vedlejší, musí být tento akt založen na jediném právním základu, a sice na 
tom, který si vyžaduje hlavní nebo převažující účel nebo složka2.

Dvojí právní základ lze použít pouze tehdy, pokud akt sleduje současně několik cílů nebo má 
několik provázaných složek, aniž by jeden z cílů nebo jedna ze složek byly ve vztahu 
k druhým druhořadými nebo nepřímými3, a to za podmínky, že postupy stanovené pro 
jednotlivé právní základy nejsou neslučitelné4.

2. Komise a její volba právního základu

V důvodové zprávě se pod nadpisem „Právní základ“ uvádí, že „základem návrhu je 
článek 187 Smlouvy o fungování Evropské unie“. Jelikož článek 187 SFEU přísně vzato 
nemůže sloužit jako právní základ, neboť nestanoví žádný postup pro přijímání právních aktů, 
z prvního právního východiska návrhu jasně vyplývá, že zamýšleným procesněprávním 
základem je čl. 188 odst. 1 SFEU, který umožňuje zřizování společných podniků uvedených 
v článku 187. V článku 1 navrhovaného nařízení se navíc výslovně uvádí, že se zřizuje 
„společný podnik ve smyslu článku 187 Smlouvy“.

Tento právní základ odpovídá právnímu základu IIL 1, který představují články 171 a 172 
Smlouvy o založení Evropského společenství; tyto články byly nahrazeny článkem 187 a 
čl. 188 odst. 1 SFEU, aniž by se změnil jejich obsah5.

3. Navrhované alternativní právní základy

Vzhledem k tomu, že v případě opatření, které má být přijato, se jedná o společný podnik, je 
nutné vyvodit závěr, že článek 183 SFEU ani článek 184 SFEU nejsou vhodnými odkazy. 
Opatření přijatá podle článku 183 SFEU doplňují společné podniky zřízené s odkazem na 
článek 187 SFEU, spíše než aby byly alternativou těchto podniků. Článek 184 SFEU se týká 
„doplňkových programů, jichž se účastní jen některé členské státy“ a které zúčastněné členské 
státy a priori financují samy. S výhradou pozměňovacího návrhu 64 usilujícího o změnu 
právního základu neexistuje žádný podnět k tomu, že cílem návrhu nebo pozměňovacích 
návrhů, jež jsou k němu předloženy, by mělo být zřízení takového „doplňkového programu“.

4. Možnost dvojího právního základu

Zbývá posoudit, zda by mohl být první odstavec článku 188 doplněn pátým odstavcem 
článku 168, podle něhož lze na základě řádného legislativního postupu přijímat „pobídková 
opatření určená k ochraně a zlepšování lidského zdraví, a zejména k boji proti nejzávažnějším 
přeshraničním nemocem, opatření týkající se sledování vážných přeshraničních zdravotních 
                                               
1 Viz naposledy věc C-137/12, Komise v. Rada, rozsudek (velký senát) ze dne 22. října 2013.
2  Viz tamtéž, bod 53 a uvedená judikatura.
3 Věc C-411/06, Komise v. Parlament a Rada, Sb. rozh. 2009, I-07585, bod 47.
4   Věc C-300/89, Komise v. Rada, („Oxid titaničitý“), Sb. rozh. 1991, s. I-2867, body 17–25.
5 Viz nařízení Rady (ES) č. 73/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku pro provádění 
společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva, Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 38.
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hrozeb, včasného varování před nimi a boje proti nim […]“. Podle ustálené judikatury je kvůli 
tomu nutné analyzovat především „účel a obsah aktu“.

5. Účel a obsah navrhovaného nařízení

Bezprostředním cílem návrhu je zřídit společný podnik, což jasně vyplývá z článku 1 
navrhovaného nařízení. Podle článku 2, v němž jsou uvedeny cíle společného podniku IIL 2, 
je jeho cílem přispívat „zejména ke zlepšování zdraví a životních podmínek občanů“.

Přestože Lisabonská smlouva zavedla do pravomoci Unie v oblasti veřejného zdraví několik 
nových prvků, jako je čl. 168 odst. 5 SFEU, je třeba konstatovat, že toto ustanovení 
nepoksytuje vhodný druhý právní základ pro navrhované nařízení.

I když ustanovení umožňuje, aby byla řádným legislativním postupem přijímána „pobídková 
opatření určená k ochraně a zlepšování lidského zdraví“, v ustanovení je upřesněno, že by to 
mělo sloužit „zejména k boji proti nejzávažnějším přeshraničním nemocem“. Dále umožňuje
přijímání „opatření týkající se sledování vážných přeshraničních zdravotních hrozeb, 
včasného varování před nimi a boje proti nim, jakož i opatření, která mají za svůj přímý cíl 
ochranu veřejného zdraví, pokud jde o tabák a zneužívání alkoholu, s vyloučením 
harmonizace právních předpisů členských států“.

III. Závěry a doporučení

Na schůzi dne 17. prosince 2013 Výbor pro právní záležitosti jednomyslně1 rozhodl, že Vám 
poskytne následující doporučení: Správný právní základ návrhu nařízení o společném podniku 
iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IIL 2) představují článek 187 SFEU a čl. 188 odst. 1 SFEU.

S úctou

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Závěrečného hlasování se zúčastnili tito poslanci: Klaus-Heiner Lehne (předseda), Evelyn Regner 
(místopředsedkyně), Raffaele Baldassarre (místopředseda), Françoise Castex (místopředsedkyně), Sebastian 
Valentin Bodu (místopředseda), Axel Voss (zpravodaj), 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 a Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne (podle čl. 187 odst. 2 jednacího řádu).


