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Szanowna Pani Przewodnicząca!

Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Komisja Prawna postanowiła z własnej inicjatywy 
– zgodnie z art. 37 ust. 3 Regulaminu Parlamentu – zająć się kwestią tego, czy podstawa 
prawna wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie Wspólnego Przedsiębiorstwa na 
rzecz Realizacji Drugiej Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków 
Innowacyjnych powinna pozostać taka sama, czy też należy ją zmienić na art. 168 ust. 5, 
art. 183 i art. 184 TFUE, jak zaproponowano w Pani komisji w poprawce 64 do projektu 
sprawozdania.

I. Kontekst ogólny

W dniu 10 lipca 2013 r. Komisja opublikowała wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie 
Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Drugiej Wspólnej Inicjatywy 
Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI2). Wniosek ten stanowi część 
realizacji unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 
2020” na lata 2014-2020.

Obecnie Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii rozpatruje przedmiotowy wniosek. 
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Złożono też poprawkę do projektu sprawozdania komisji mającą na celu zmianę podstawy 
prawnej zaproponowanego rozporządzenia z art. 187 i art. 188 TFUE na art. 168 ust. 5, 
art. 183 i art. 184 TFUE.

1. Wniosek
Na mocy zaproponowanego rozporządzenia ustanowiono by na okres od 1 stycznia 2014 r. 
do 31 grudnia 2024 r. wspólne przedsiębiorstwo w celu realizacji wspólnej inicjatywy 
technologicznej w zakresie leków innowacyjnych w kontekście ramowego programu 
w zakresie badań naukowych „Horyzont 2020”.

IMI2 ma zastąpić IMI1, tj. wspólną inicjatywę technologiczną ustanowioną siódmym 
programem ramowym, lecz, jak zauważa sprawozdawczyni komisji ITRE, jej zakres ma być 
inny: punkt ciężkości zostanie przeniesiony z przedkonkurencyjnych badań biomedycznych 
na zdrowie publiczne. Dzięki temu IMI2 ulegnie rozszerzeniu na cały cykl innowacji, 
angażując inne podmioty prowadzące działalność w sektorach nauki o życiu oraz obejmując 
nie tylko badania naukowe, ale również komercjalizację leków innowacyjnych.  

Artykuł 1 wniosku ustanawia IMI2 jako wspólne przedsiębiorstwo i brzmi następująco:

Artykuł 1
Powołanie
1. W celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie leków innowacyjnych 
powołuje się wspólne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 187 Traktatu (zwane dalej 
„wspólnym przedsiębiorstwem IMI2”) na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2024 r.

2. Wspólne przedsiębiorstwo IMI2 zastępuje wspólne przedsiębiorstwo IMI powołane na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 73/2008 i staje się jego następcą.

3. Wspólne przedsiębiorstwo IMI2 jest organem odpowiedzialnym za realizację partnerstwa 
publiczno-prywatnego, o którym mowa w art. 209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012.

4. Wspólne przedsiębiorstwo IMI2 ma osobowość prawną. W każdym z państw członkowskich 
ma ono zdolność do czynności prawnych o najszerszym zakresie przyznanym osobom 
prawnym na mocy prawa tych państw. Wspólne przedsiębiorstwo może, w szczególności, 
nabywać lub zbywać majątek ruchomy i nieruchomy oraz stawać przed sądem.

5. Siedziba wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 znajduje się w Brukseli (Belgia).

6. Statut wspólnego przedsiębiorstwa IMI2 został przedstawiony w załączniku.

Artykuł 2 wniosku określa następujące cele IMI2:

Artykuł 2
Cele
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Wspólne przedsiębiorstwo IMI2 dąży do realizacji następujących celów:

a)  wniesienie wkładu w proces wdrażania rozporządzenia (UE) nr […]/2013/UE 
[program ramowy „Horyzont 2020”], w szczególności części … decyzji (UE) nr 
[…]/2013/UE [program szczegółowy wdrażający program ramowy „Horyzont 2020”], a w 
szczególności przyczynianie się do poprawy zdrowia i dobrostanu obywateli Europy.

b) wniesienie wkładu w realizację celów wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie 
leków innowacyjnych, w szczególności poprzez:

(i) wzrost współczynnik powodzenia badań klinicznych nad lekami priorytetowymi 
określonymi przez Światową Organizację Zdrowia;

(ii) skrócenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie klinicznej weryfikacji 
poprawności projektu podczas prac nad lekami, na przykład w odniesieniu do chorób 
immunologicznych, układu oddechowego, neurologicznych i neurodegeneracyjnych;

(iii) opracowanie nowych terapii w odniesieniu do chorób, w których przypadku 
istnieje duże, niezaspokojone zapotrzebowanie na takie terapie, na przykład choroby 
Alzheimera, oraz występują ograniczone zachęty rynkowe, jak w przypadku oporności 
na środki przeciwdrobnoustrojowe;

(iv) opracowanie biomarkerów diagnostycznych i leczniczych w odniesieniu do chorób 
wyraźnie powiązanych z przydatnością kliniczną zatwierdzoną przez organy 
sprawujące nadzór;

(v) obniżenie odsetka niepowodzeń w III fazie badań klinicznych szczepionek 
eksperymentalnych dzięki nowym markerom biologicznym w zakresie wstępnej 
skuteczności i kontroli bezpieczeństwa;

(vi) udoskonalenie obecnego procesu opracowywania leków dzięki wsparciu w 
zakresie rozwoju narzędzi, norm i podejścia do oceny skuteczności, bezpieczeństwa i 
jakości środków leczniczych objętych regulacjami.

2. Proponowane podstawy prawne

a) Podstawa prawna wniosku

Podstawą prawną wniosku jest art. 188 ust. 1 TFUE, zgodnie z którym Rada, na wniosek 
Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, może uchwalić przepisy określone w 
art. 187 TFUE, który z kolei stanowi, że Unia może tworzyć wspólne przedsiębiorstwa w celu 
realizacji unijnych programów badawczych. Artykuły 187 i 188 TFUE mają następujące 
brzmienie:

Artykuł 187 
(dawny artykuł 171 TWE) 
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Unia może tworzyć wspólne przedsiębiorstwa lub jakiekolwiek inne struktury niezbędne do 
skutecznego wykonywania unijnych programów badawczych, rozwoju technologicznego 
i demonstracyjnych. 

Artykuł 188 
(dawny artykuł 172 TWE) 

Rada, na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym, uchwala przepisy określone w artykule 187. 

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, uchwalają przepisy określone w 
artykułach 183, 184 i 185. Przyjęcie programów uzupełniających wymaga zgody 
zainteresowanych państw członkowskich. 

b) Proponowana zmiana podstawy prawnej

Poprawka 64 złożona przez Michèle Rivasi do projektu sprawozdania Teresy Riery Madurell 
w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii ma na celu zastąpienie podstawy prawnej 
zaproponowanej przez Komisję artykułem 168 ust. 5 TFUE, który przewiduje ustanowienie 
środków zachęcających, zmierzających do ochrony i poprawy zdrowia ludzkiego, oraz 
artykułami 183 i 184 TFUE, które dotyczą odpowiednio realizacji wieloletnich programów 
ramowych i programów je uzupełniających. Brzmienie tych artykułów jest następujące:
Artykuł 168
(dawny artykuł 152 TWE)
5. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów, mogą również 
ustanowić środki zachęcające, zmierzające do ochrony i poprawy zdrowia ludzkiego, w 
szczególności zwalczania epidemii transgranicznych, środki dotyczące monitorowania 
poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, wczesnego ostrzegania w przypadku 
takich zagrożeń oraz ich zwalczania, jak również środki, których bezpośrednim celem jest 
ochrona zdrowia publicznego w związku z tytoniem i nadużywaniem alkoholu, z wyłączeniem 
jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich.

Artykuł 183 
(dawny artykuł 167 TWE) 

W celu urzeczywistnienia wieloletniego programu ramowego Unia: 
– określa zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uniwersytetów, 
– określa zasady dotyczące upowszechniania wyników badań. 

Artykuł 184 

(dawny artykuł 168 TWE) 

Przy urzeczywistnianiu wieloletniego programu ramowego mogą zostać podjęte decyzje o 
programach uzupełniających, w których uczestniczą tylko niektóre państwa członkowskie, 
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które je finansują, z zastrzeżeniem ewentualnego współuczestnictwa Unii. 
Unia uchwala zasady mające zastosowanie do programów uzupełniających, zwłaszcza 
w odniesieniu do upowszechniania wiedzy i dostępu innych państw członkowskich.

II. Analiza 

1. Zasady ustanowione przez Trybunał Sprawiedliwości

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do wyboru właściwej podstawy 
prawnej jest ugruntowane. Trybunał podkreślił, że wybór ma zasadnicze znaczenie z uwagi na 
konsekwencje podstawy prawnej, jeśli chodzi o uprawnienia i procedurę1. Dlatego zgodnie 
z art. 13 ust. 2 TUE każda instytucja działa w granicach uprawnień przyznanych jej na mocy 
Traktatu2. 

Ponadto Trybunał podkreślił, że „wybór podstawy prawnej aktu [unijnego] musi opierać się 
na obiektywnych czynnikach, które mogą zostać poddane kontroli sądowej, do których należą 
w szczególności cel i treść aktu3”. Jeżeli unijny akt prawny służy realizacji dwóch celów lub 
ma dwa elementy składowe, a jeden z tych celów lub elementów jest główny lub 
przeważający, podczas gdy drugi ma jedynie charakter dodatkowy, wówczas ten akt prawny 
należy oprzeć na pojedynczej podstawie prawnej, tj. na tej podstawie, która wymagana jest z 
racji głównego lub przeważającego celu lub elementu4.

Podwójną podstawę prawną można zastosować, wyłącznie jeżeli dany akt prawny służy 
jednocześnie realizacji większej liczby celów lub składa się z kilku powiązanych elementów, 
przy czym żaden z nich nie jest drugorzędny ani pośredni w stosunku do drugiego5, pod 
warunkiem że procedury określone dla każdej podstawy prawnej nie wykluczają się6.

2. Wybór podstawy prawnej przez Komisję

W uzasadnieniu, w części zatytułowanej „Podstawa prawna”, stwierdzono, że „podstawą 
wniosku jest 187 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej”. Ściśle mówiąc, art. 187 
TFUE nie może stanowić podstawy prawnej, ponieważ nie przewiduje żadnej procedury 
przyjmowania aktów prawnych. Z pierwszego zacytowanego fragmentu wniosku jasno 
wynika, że zamierzoną proceduralną podstawą prawną jest art. 188 ust. 1 TFUE, który 
przewiduje tworzenie wspólnych przedsiębiorstw, o których mowa w art. 187. Ponadto art. 1 
zaproponowanego rozporządzenia wyraźnie stanowi, że „ustanawia się wspólne 
przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 187 Traktatu”. 

                                               
1 Opinia w sprawie 2/00 Carthagna Protocol, Zb.Orz. [2001] s. I-9713, pkt 5; sprawa C-370/07 Komisja 
przeciwko Radzie, Zb.Orz. [2009] s. I-8917, pkt 46-49; Opinia 1/08 General Agreement on Trade in Services, 
Zb.Orz. [2009] s. I-11129, pkt 110.
2 Sprawa C-403/05 Parlament przeciwko Komisji, Zb.Orz. [2007] s. I-9045, pkt 49 oraz przytoczone tam 
orzecznictwo.
3 Zob. niedawną sprawę C-137/12 Komisja przeciwko Radzie, wyrok (wielkiej izby) z dnia 22 października 2013 
r. 
4 Zob. ibidem, pkt 53 oraz przytoczone tam orzecznictwo. 
5 Sprawa C-411/06, Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie, Zb. Orz. [2009], I-07585, pkt 47.
6 Sprawa C-300/89 Komisja przeciwko Radzie („Dwutlenek tytanu”) Zb. Orz. [1991]  I-2867, pkt 17-25.
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Ta podstawa prawna odpowiada podstawie prawnej IMI1, tj. art. 171 i 172 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, które zastąpiono bez zmiany treści artykułami 187 i 
art. 188 ust. 1 TFUE1. 

3. Proponowane alternatywne podstawy prawne

Mając na uwadze, że akt prawny, który ma zostać przyjęty, dotyczy wspólnego 
przedsiębiorstwa, należy stwierdzić, że ani art. 183 TFUE, ani art. 184 TFUE nie wydają się 
właściwymi odniesieniami. Środki przyjmowane na mocy art. 183 TFUE raczej uzupełniają 
wspólne przedsiębiorstwa utworzone z odniesieniem do art. 187 TFUE, niż stanowią dla nich 
alternatywę.   Artykuł 184 TFUE dotyczy „programów uzupełniających” z udziałem tylko 
niektórych państw członkowskich”, finansowanych a priori przez same uczestniczące państwa 
członkowskie. Nic, poza poprawką 64 mającą na celu zmianę podstawy prawnej, nie sugeruje, 
jakoby celem wniosku czy też złożonych do niego poprawek miało być ustanowienie takiego 
„programu uzupełniającego”.

4. Możliwość wyboru podwójnej podstawy prawnej

Należy jeszcze zbadać, czy art. 188 akapit pierwszy można uzupełnić artykułem 168 akapit 
piąty, który przewiduje przyjmowanie w trybie zwykłej procedury ustawodawczej środków 
zachęcających, zmierzających do „ochrony i poprawy zdrowia ludzkiego, w szczególności 
zwalczania epidemii transgranicznych”, środków dotyczących „monitorowania poważnych 
transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, wczesnego ostrzegania w przypadku takich zagrożeń 
oraz ich zwalczania” [...].  Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wymaga to analizy przede 
wszystkim „celu i treści aktu prawnego”.

5. Cel i treść zaproponowanego rozporządzenia

Z art. 1 zaproponowanego rozporządzenia jasno wynika, że nadrzędnym celem 
zaproponowanego rozporządzenia jest utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 
2, który określa cele IMI2, przedmiotowe rozporządzenie służy w szczególności 
przyczynianiu się do „poprawy zdrowia i dobrostanu obywateli Europy”. 

Jednak mimo że Traktat z Lizbony wprowadził pewne nowe elementy kompetencji Unii w 
dziedzinie zdrowia publicznego, np. art. 168 pkt 5 TFUE, należy stwierdzić, że nie stanowi on 
odpowiedniej drugiej podstawy prawnej zaproponowanego rozporządzenia.   

O ile przepis ten przewiduje ustanowienie zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą 
środków zachęcających, zmierzających do „ochrony i poprawy zdrowia ludzkiego”, zawiera 
on też uściślenie, że powinno się to odbywać w szczególności w odniesieniu do „zwalczania 
epidemii transgranicznych”, środków dotyczących „monitorowania poważnych 
transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, wczesnego ostrzegania w przypadku takich zagrożeń 
oraz ich zwalczania, jak również środków, których bezpośrednim celem jest ochrona zdrowia 
publicznego w związku z tytoniem i nadużywaniem alkoholu, z wyłączeniem jakiejkolwiek 

                                               
1 Zob. rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo 
na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (Dz.U. L 30 z 
4.2.2008, s. 38).
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harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich”.

III. Wniosek i zalecenie

Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Komisja Prawna postanowiła jednogłośnie1 wydać 
następujące zalecenie: Artykuł 187 TFUE i art. 188 akapit pierwszy TFUE stanowią właściwą 
podstawę prawną wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie Wspólnego 
Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Drugiej Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w 
zakresie Leków Innowacyjnych (IMI2).

Z wyrazami szacunku

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 W chwili głosowania końcowego obecni byli: Klaus-Heiner Lehne (przewodniczący), Evelyn Regner 
(wiceprzewodnicząca), Raffaele Baldassarre (wiceprzewodniczący), Françoise Castex (wiceprzewodnicząca), 
Sebastian Valentin Bodu (wiceprzewodniczący), Axel Voss (sprawozdawca), 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 oraz Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne 
(zgodnie z art. 187 ust. 2 Regulaminu).


