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Betreft: Advies inzake de rechtsgrondslag van het voorstel voor een verordening van de 
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innovatieve medicijnen 2 (COM(2013)0495 – C7-0259/2013 –
2013/0240(NLE))

Geachte voorzitter,

In haar vergadering van 17 december 2013 besloot de Commissie juridische zaken om 
ambtshalve, overeenkomstig artikel 37, lid 3, van het Reglement, de vraag te behandelen of de 
rechtsgrondslag voor het voorstel voor de gemeenschappelijke onderneming voor het initiatief 
innovatieve medicijnen 2 ongewijzigd moet blijven dan wel moet worden vervangen door de 
artikelen 168, lid 5, 183 en 184 VWEU, zoals voorgesteld bij het in uw commissie ingediende 
amendement 64 op het ontwerperslag.

I. Achtergrond

Op 10 juli 2013 bracht de Commissie een voorstel uit voor een verordening van de Raad 
betreffende de gemeenschappelijke onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 
(IMI2). Het voorstel maakt deel uit van de uitvoering van Horizon 2020, het kaderprogramma 
van de EU voor onderzoek en innovatie, dat de periode van 2014 tot 2020 bestrijkt.

Dit voorstel is momenteel bij de Commissie industrie, onderzoek en energie in behandeling, 
en op het ontwerpverslag van de commissie is een amendement ingediend, strekkende tot 
wijziging van de rechtsgrondslag van de voorgestelde verordening, van de artikelen 187 en 
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188 VWEU in de artikelen 168, lid 5, 183 en 184 VWEU.

1. Het voorstel
De voorgestelde verordening strekt tot oprichting van een gemeenschappelijke onderneming 
voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2024 met het oog op de uitvoering 
van het gezamenlijke technologie-initiatief inzake innovatieve medicijnen, als onderdeel van 
het Horizon 20120 kaderprogramma voor onderzoek.

Het initiatief innovatieve medicijnen 2 (IMI2) is bedoeld als opvolger van IMI1, een 
gezamenlijk technologie-initiatief dat is opgericht onder het zevende kaderprogramma, maar –
aldus de rapporteur van ITRE – met een andere reikwijdte: de nadruk verschuift van 
preconcurrentieel biomedisch onderzoek naar volksgezondheid. Hierdoor heeft IMI2 een 
bredere agenda, die de hele innovatiecyclus zal omvatten, waarbij biowetenschappelijke 
industriesectoren aan boord zullen worden genomen, en niet alleen onderzoek, maar ook de 
commercialisering van innovatieve medicijnen eronder zal vallen.

Artikel 1 van het voorstel betreft de oprichting van IMI2 als gemeenschappelijke 
onderneming en luidt als volgt:

Artikel 1
Vaststelling van het programma
1. Voor de uitvoering van het gezamenlijke technologie-initiatief inzake innovatieve 
medicijnen wordt een gemeenschappelijke onderneming in de zin van artikel 187 van het 
Verdrag (hierna de ''gemeenschappelijke onderneming IMI 2'') opgericht voor de periode van 
1 januari 2014 tot en met 31 december 2024.

2. De gemeenschappelijke onderneming IMI 2 vervangt de gemeenschappelijke onderneming 
voor de uitvoering van het gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve 
geneesmiddelen die is opgericht bij Verordening (EG) nr. 73/2008, en volgt deze op.

3. De gemeenschappelijke onderneming IMI 2 vormt een orgaan waaraan de uitvoering van 
een publiek-privaat partnerschap wordt toevertrouwd, als bedoeld in artikel 209 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

4. De gemeenschappelijke onderneming IMI 2 heeft rechtspersoonlijkheid. In elke lidstaat 
bezit zij de ruimste handelingsbevoegdheid die door de wetgeving van de betrokken lidstaat 
aan rechtspersonen wordt verleend. De gemeenschappelijke onderneming kan met name 
roerend en onroerend goed verwerven of vervreemden en in rechte optreden.

5. De zetel van de gemeenschappelijke onderneming IMI 2 bevindt zich in Brussel, België.

6. De statuten van de gemeenschappelijke onderneming IMI 2 zijn in de bijlage opgenomen.
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Artikel 2 omschrijft de doelstelling van IMI2 als volgt:

Artikel 2
Doelstellingen

De gemeenschappelijke onderneming IMI 2 heeft de volgende doelstellingen:

(a) bijdragen aan de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. […]/2013/EU [het 
Kaderprogramma Horizon 2020], en met name deel … van Besluit nr. […]/2013/EU [het 
specifieke programma tot uitvoering van het Kaderprogramma Horizon 2020], en met name 
aan de verbetering van de gezondheid en het welzijn van de Europese burgers;

(b) bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het gezamenlijke 
technologie-initiatief inzake innovatieve medicijnen, met name teneinde: i) het 
succespercentage te verhogen van klinische proeven met medicijnen die volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie voorrang genieten;

ii) de tijd te bekorten die het kost om bij de ontwikkeling van geneesmiddelen, zoals 
voor immunologische, respiratorische, neurologische en neurodegeneratieve ziekten, 
de tweede klinische fase te bereiken;

iii) nieuwe therapieën te ontwikkelen voor ziekten met een grote behandelingsbehoefte 
waarin niet is voorzien, zoals in het geval van de ziekte van Alzheimer, of waarvoor de 
marktprikkels gering zijn, zoals in het geval van antimicrobiële resistentie;

iv) biomarkers voor diagnostiek en behandeling te ontwikkelen voor ziekten die 
duidelijk klinisch relevant zijn en die zijn goedgekeurd door de toezichthouders;

v) het percentage mislukte kandidaat-vaccins in de derde klinische fase te verminderen 
door middel van nieuwe biomarkers die eerste werkzaamheid aanduiden en 
veiligheidscontroles;

vi) het huidige geneesmiddelenontwikkelingsproces te verbeteren door ondersteuning 
van de ontwikkeling van instrumenten, normen en benaderingen voor het beoordelen 
van de doeltreffendheid, veiligheid en kwaliteit van gereguleerde 
gezondheidsproducten.

2. De voorgestelde rechtsgrondslag

(a) De rechtsgrondslag van het voorstel

De rechtsgrondslag van het voorstel is artikel 188, lid 1, VWEU, volgens hetwelk de Raad, op 
voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement, de in artikel 187 
bedoelde voorzieningen vaststelt. Laatstgenoemd artikel bepaalt dat de Unie 
gemeenschappelijke ondernemingen in het leven kan roepen ter uitvoering van 
onderzoekprogramma’s van de Unie. De artikelen 187 en 188 VWEU luiden als volgt:
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Artikel 187
(oud artikel 171 VEG)

De Unie kan gemeenschappelijke ondernemingen of andere structuren in het leven roepen die 
noodzakelijke zijn voor de goede uitvoering van programma's voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling en demonstratie in de Unie.

Artikel 188
(oud artikel 172 VEG)

De Raad stelt, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement 
en het Economisch en Sociaal Comité, de in artikel 187 bedoelde voorzieningen vast.

Het Europees Parlement en de Raad stellen, volgens de gewone wetgevingsprocedure en na 
raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité, de in de artikelen 183, 184 en 185 
bedoelde voorzieningen vast. Voor de vaststelling van de aanvullende programma's is de 
goedkeuring van de betrokken lidstaten vereist.

(b) Voorgestelde wijziging van de rechtsgrondslag

Amendement 64 op het ontwerpverslag van Teresa Riera Madurell dat door Michèle Rivasi  
in de Commissie industrie, onderzoek en energie werd ingediend, strekt tot vervanging van de 
door de Commissie voorgedragen rechtsgrondslag door artikel 168, lid 5 WWEU, dat voorziet 
in de vaststelling van stimuleringsmaatregelen gericht op de bescherming en de verbetering 
van de menselijke gezondheid, en de artikelen 183 en 184 VWEU, die handelen over de 
tenuitvoerlegging van meerjarenkaderprogramma’s respectievelijk aanvullende programma's.
Deze artikelen luiden als volgt:

Artikel 168
(oud artikel 152 VEG)
5. Het Europees Parlement en de Raad kunnen, volgens de gewone wetgevingsprocedure en 
na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, ook 
stimuleringsmaatregelen vaststellen die gericht zijn op de bescherming en de verbetering van 
de menselijke gezondheid en met name de bestrijding van grote grensoverschrijdende 
bedreigingen van de gezondheid, maatregelen betreffende de controle van, de vroegtijdige 
alarmering bij en de bestrijding van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de 
gezondheid, alsook maatregelen die rechtstreeks verband houden met de bescherming van de 
volksgezondheid ter zake van tabak en misbruik van alcohol, met uitsluiting van enige 
harmonisering van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten.

Artikel 183
(oud artikel 167 VEG) 

Voor de tenuitvoerlegging van het meerjarenkaderprogramma bepaalt de Unie: 
— de regels voor de deelneming van ondernemingen, onderzoekcentra en universiteiten, 
— de regels voor de verspreiding van de onderzoekresultaten. 
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Artikel 184

(oud artikel 168 VEG)

Bij de tenuitvoerlegging van het meerjarenkaderprogramma kan worden besloten tot 
aanvullende programma's waaraan alleen wordt deelgenomen door bepaalde lidstaten, die 
zorgdragen voor de financiering daarvan, onder voorbehoud van een eventuele deelneming 
van de Unie.
De Unie stelt de regels voor de aanvullende programma's vast, met name voor wat betreft de 
verspreiding van de kennis en de toegang van andere lidstaten.

II. Analyse

1. Beginselen geformuleerd door het Hof van Justitie

Wat betreft de keuze van de juiste rechtsgrondslag laat de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie aan duidelijkheid niets te wensen over. Allereerst stelt het Hof dat de keuze van de 
rechtsgrondslag, gelet op de gevolgen van de rechtsgrond voor de bevoegdheden en de 
procedure, van constitutioneel belang is1. Zo handelt iedere instelling volgens artikel 13, lid 2, 
VEU binnen de grenzen van de bevoegdheden die haar in de Verdragen zijn toegedeeld2.

Daarnaast moet volgens het Hof van Justitie "de keuze van de rechtsgrondslag van een 
[handeling van de Unie] berusten op objectieve gegevens die voor rechterlijke toetsing 
vatbaar zijn. Tot die gegevens behoren met name het doel en de inhoud van de handeling".3
Indien na onderzoek van een handeling blijkt, dat zij een tweeledig doel heeft of dat er sprake 
is van twee componenten, waarvan er een kan worden gezien als hoofddoel of overwegende 
component, terwijl het andere doel of de andere component slechts ondergeschikt is, moet de 
handeling op één rechtsgrondslag worden gebaseerd, namelijk die welke vereist is gelet op het 
hoofddoel of de overwegende component .4

Een dubbele rechtsgrondslag kan alleen worden gebruikt wanneer een maatregel tegelijkertijd 
een aantal doelstellingen of meerdere onderling verbonden componenten heeft, waarbij niet 
één doelstelling of component secundair en indirect is in verhouding tot de andere,5 onder de 
voorwaarde dat de procedures die voor de respectieve rechtsgrondslagen zijn voorzien, niet 
onverenigbaar zijn.6

2. De door de Commissie gekozen rechtsgrondslag

Onder de kop "Rechtsgrondslag" vermeldt de toelichting: "Het voorstel is gebaseerd op artikel 

                                               
1 Advies 2/00 Protocol van Cartagena, Jurispr. 2001, blz. I-9713, par. 5; Zaak C-370/07, Commissie/ Raad, 
Jurispr. 2009, I-8917, par. 46-49; Advies 1/08, Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten, 
Jurispr. 2009 blz. I-11129, punt 110.
2 Zaak C-403/07, Parlement/ Commissie, Jurispr. 2007, blz. I-9045, punt 49 en de daarin aangehaalde 
jurisprudentie.
3 Zie laatstelijk zaak C-137/12, Commissie/Raad, arrest (grote kamer) van 22 oktober 2013.
4 Zie ibidem, punt 53 en de aldaar aangehaalde jurisprudentie.
5 Zaak C-411/06, Commissie/Parlement en Raad, Jurispr. 2009, blz. I-07585, punt 47.
6 Zaak C-300/89 Commissie/ Raad ("titaandioxydeafval"), Jurispr. 1991, blz. I-2867, punten 17-25. 17-25.
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187 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie." Ofschoon artikel 187 
VWEU strikt genomen niet als rechtsgrondslag kan dienen omdat hier geen procedure voor de 
vaststelling van wetgevingshandelingen wordt aangewezen, wordt uit de eerste aanhaling in 
het voorstel duidelijk dat als procedurele rechtsgrondslag artikel 188, lid 1, VWEU is 
bedoeld, op grond waarvan de in artikel 187 bedoelde gemeenschappelijke ondernemingen in 
het leven kunnen worden geroepen. Bovendien staat in artikel 1 van de voorgestelde 
verordening expliciet dat er "een gemeenschappelijke onderneming in de zin van artikel 187 
van het Verdrag wordt opgericht".

Deze rechtsgrondslag komt overeen met die van IMI1, namelijk de artikelen 171 en 172 van 
het Verdrag tot instelling van de Europese Gemeenschap, die inhoudelijk ongewijzigd zijn 
vervangen door de artikelen 187 en 188, lid 1 VWEU.1

3. De alternatieve rechtsgrondslag die wordt voorgesteld

Bedenkt men dat het hier gaat om oprichting van een 'gemeenschappelijke onderneming' dan 
moet de conclusie luiden dat artikel 183 VWEU evenmin als artikel 184 VWEU als 
verwijzing in aanmerking komt. Maatregelen uit hoofde van artikel 183 VWEU dienen 
veeleer ter aanvulling van – en niet als alternatief voor - gemeenschappelijke ondernemingen 
in de zin van artikel 187 VWEU.  Artikel 184 VWEU gaat over "aanvullende programma's", 
"waaraan alleen wordt deelgenomen door bepaalde lidstaten", welke in de eerste plaats door 
die deelnemende lidstaten zelf worden gefinancierd. Afgezien van amendement 64 dat een 
andere rechtsgrondslag voorstelt, wijst niets erop dat het voorstel gericht is op invoering van 
een dergelijk 'aanvullend programma'.

4. De mogelijkheid van een dubbele rechtsgrondslag

Rest nog de vraag of artikel 188, lid 1, kan worden aangevuld met artikel 168, lid 5, dat 
voorziet in de vaststelling, volgens de gewone wetgevingsprocedure, van 
"stimuleringsmaatregelen die gericht zijn op de bescherming en de verbetering van de 
menselijke gezondheid en met name de bestrijding van grote grensoverschrijdende 
bedreigingen van de gezondheid, maatregelen betreffende de controle van, de vroegtijdige 
alarmering bij en de bestrijding van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de 
gezondheid /../." Volgens vaste rechtspraak vergt dit een analyse van met name "doel en 
inhoud van de handeling".

5. Doel en inhoud van de voorgestelde verordening

Het onmiddellijke doel van het voorstel is, zo blijkt uit artikel 1 van de voorgestelde 
verordening, de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming. Volgens artikel 2, 
waarin de doeleinden van IMI2 worden omschreven, moet deze bijdragen aan "met name de 
verbetering van de gezondheid en het welzijn van de Europese burgers".

Maar ook al heeft het Verdrag van Lissabon op sommige punten nieuwe bevoegdheden voor 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 73/2008 van de Raad van 20 december 2007 tot oprichting van de gemeenschappelijke 
onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen 
(PB L 30 van 4.2.2008, blz. 38)
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de Unie gebracht op gebied van volksgezondheid, zoals in lid 5 van artikel 168 VWEU, de 
conclusie moet toch luiden dat dit geen geschikte tweede rechtsgrondslag voor de 
voorgestelde verordening kan bieden.

Deze bepaling voorziet weliswaar in vaststelling, volgens de gewone wetgevingsprocedure, 
van "stimulerings-maatregelen die gericht zijn op de bescherming en de verbetering van de 
menselijke gezondheid", maar dit onder uitdrukkelijk beding dat het daarbij met name moet 
gaan om "bestrijding van grote grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid, 
maatregelen betreffende de controle van, de vroegtijdige alarmering bij en de bestrijding van 
ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid, alsook maatregelen die
rechtstreeks verband houden met de bescherming van de volksgezondheid ter zake van tabak 
en misbruik van alcohol, met uitsluiting van enige harmonisering van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten."

III. Conclusie en aanbeveling

Op haar vergadering van 17 december 2013 besloot de Commissie juridische zaken met 
algemene stemmen1 u het volgende aan te bevelen: Artikel 187 en artikel 188, lid 1, VWEU, 
vormen de juiste rechtsgrondslag voor het voorstel voor een verordening van de Raad 
betreffende de gemeenschappelijke onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 
(IMI2).

Hoogachtend,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Klaus-Heiner Lehne (voorzitter), Evelyn Regner (ondervoorzitter), 
Raffaele Baldassarre (ondervoorzitter), Françoise Castex (ondervoorzitter), Sebastian Valentin Bodu 
(ondervoorzitter), Axel Voss (rapporteur voor advies), 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, and Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne (krachtens artikel 187, lid 2).


