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Ref.: Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de regulament al Consiliului 
privind întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele 
inovatoare 2 (COM(2013)0495 – C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))

Doamnă președintă,

În cursul reuniunii sale din 17 decembrie 2013, Comisia pentru afaceri juridice a hotărât, din 
proprie inițiativă, să se sesizeze, în conformitate cu articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul 
de procedură, pentru a examina dacă temeiul juridic al propunerii de regulament privind 
întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 este valid 
sau dacă acesta ar trebui înlocuit cu articolele 168 alineatul (5), articolul 183 și articolul 184 
din TFUE, în conformitate cu amendamentul 64 din proiectul de raport al comisiei dvs.

I. Context

La 13 iulie 2013, Comisia a publicat o propunere de regulament privind întreprinderea 
comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI2). Propunerea face 
parte din implementarea Programului-cadru al UE pentru cercetare și inovare Orizont 2020, 
ce cuprinde perioada 2014-2020.

Comisia pentru industrie, cercetare și energie studiază în prezent propunerea; a fost depus un 
amendament la proiectul de raport al comisiei prin care se urmărește modificarea temeiului 
juridic al regulamentului propus, înlocuind articolele 187 și 188 din TFUE cu articolele 168 
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alineatul (5), 183 și 184 din TFUE.

1. Propunerea
Regulamentul propus ar înființa o întreprindere comună pe perioada 1 ianuarie 2014 – 31 
decembrie 2024 pentru implementarea inițiativei tehnologice comune privind medicamentele 
inovatoare în contextul programului-cadru pentru cercetare Orizont 2020.

Se intenționează ca IMI2 să devină succesoarea lui IMI1, o inițiativă comună în domeniul 
tehnologiei, înființată în temeiul celui de-al șaptelea Program-cadru, însă, așa cum evidențiază 
raportorul comisiei ITRE, „cu un domeniu de aplicare diferit: accentul se va deplasa de la 
cercetarea biomedicală preconcurențială la sănătatea publică. Astfel, IMI2 își va amplifica 
agenda pentru a putea cuprinde întregul ciclu al inovării, incluzând alte sectoare ale științelor 
vieții și acoperind nu doar cercetarea, ci și comercializarea medicamentelor inovatoare�. 

Articolul 1 al propunerii înființează IMI2 ca întreprindere comună și este formulat după cum 
urmează:

Articolul 1
Prezența comercială
1. Pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele 
inovatoare se instituie o întreprindere comună, în sensul articolului 187 din tratat (denumită 
în continuare „întreprinderea comună IMI2”), pentru o perioadă cuprinsă între 1 ianuarie 
2014 și 31 decembrie 2024.

2. Întreprinderea comună IMI2 înlocuiește și urmează întreprinderii comune IMI, astfel cum 
este instituită prin Regulamentul (CE) nr. 73/2008.

3. Întreprinderea comună IMI2 constituie un organism căruia îi este încredințată punerea în 
aplicare a unui parteneriat public-privat menționat la articolul 209 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012.

4. Întreprinderea comună IMI2 are personalitate juridică. În fiecare dintre statele membre, 
ea are cea mai extinsă capacitate juridică acordată persoanelor juridice în temeiul legislației 
respectivelor state. În particular, ea poate să dobândească sau să înstrăineze bunuri mobile 
sau imobile și poate avea capacitate procesuală.

5. Sediul întreprinderii comune IMI2 este în Bruxelles, Belgia.

6. Statutul întreprinderii comune IMI2 este prezentat în anexă.

Articolul 2 din propunere stabilește obiectivele IMI2 după cum urmează:

Articolul 2
Obiective

Întreprinderea comună IMI2 are următoarele obiective:
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(a)  să contribuie la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. [...]/2013/UE 
[Programul-cadru Orizont 2020], în particular partea ... din Decizia (UE) nr. [...]/2013/UE 
[Programul specific de punere în aplicare a Programului-cadru Orizont 2020] și, mai ales, 
să îmbunătățească sănătatea și bunăstarea cetățenilor Europei.

(b) să contribuie la obiectivele inițiativei tehnologice comune privind medicamentele 
inovatoare, în special pentru a: i) crește rata de succes în trialurile clinice efectuate cu 
medicamente prioritare identificate de Organizația Mondială a Sănătății;

ii) reduce timpul necesar pentru a dovedi validitatea clinică a unui concept în 
procesul de dezvoltare a medicamentelor pentru boli cum ar fi cele imunologice, 
respiratorii, neurologice și neurodegenerative;

iii) dezvolta noi terapii pentru boli în cazul cărora există o necesitate stringentă 
nesatisfăcută, cum ar fi boala Alzheimer, precum și pentru fenomene în cazul cărora 
atractivitatea pieței este limitată, cum ar fi rezistența la antimicrobiene;

iv) dezvolta biomarkeri cu rol diagnostic și terapeutic pentru boli, care au în mod clar 
relevanță clinică și care sunt aprobați de autoritățile de reglementare;

v) reduce rata de eșec în trialurile clinice de fază III cu vaccinuri experimentale, prin 
intermediul unor noi biomarkeri pentru controalele inițiale ale eficacității și 
siguranței;

vi) îmbunătăți actualul proces de dezvoltare a medicamentelor, prin furnizarea de 
sprijin pentru dezvoltarea de instrumente, standarde și metode pentru evaluarea 
eficacității, siguranței și calității produselor reglementate care sunt destinate 
sectorului sănătății.

2. Temeiurile juridice propuse

a) Temeiul juridic al propunerii

Temeiul juridic al propunerii este articolul 188 primul paragraf din TFUE, potrivit căruia 
Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, poate adopta 
dispozițiile prevăzute la articolul 187 din TFUE. Acest din urmă articol stipulează că Uniunea 
poate constitui întreprinderi comune în scopul implementării programelor de cercetare ale 
Uniunii. Articolele 187 și 188 din TFUE au următorul conținut:

Articolul 187 
(ex-articolul 171 TCE) 

Uniunea poate constitui întreprinderi comune sau orice altă structură necesară bunei 
desfășurări a programelor de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative ale 
Uniunii. 

Articolul 188 
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(ex-articolul 172 TCE) 

Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European și a 
Comitetului Economic și Social, adoptă dispozițiile prevăzute la articolul 187. 

Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, adoptă dispozițiile prevăzute la 
articolele 183, 184 și 185. Adoptarea programelor complementare necesită acordul statelor 
membre în cauză.

b) Modificarea propusă a temeiului juridic

Amendamentul 64, depus de Michèle Rivasi la proiectul de raport elaborat de Teresa Riera 
Madurell pentru Comisia pentru industrie, cercetare și energie, urmărește să înlocuiască 
temeiul juridic propus de Comisiei prin articolul 168 alineatul (5) din TFUE, care prevede 
adoptarea unor măsuri de încurajare în scopul protecției și îmbunătățirii sănătății umane, 
precum și prin articolele 183 și 184 din TFUE, ce privesc punerea în aplicare a programelor-
cadru multianuale și, respectiv, a programelor complementare acestora. Articolele respectiv 
sunt formulate astfel:
Articolul 168 
(ex-articolul 152 TCE) 
5. Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, pot 
adopta, de asemenea, măsuri de încurajare în scopul protecției și îmbunătățirii sănătății 
umane, în special în scopul combaterii epidemiilor transfrontaliere, măsuri privind 
supravegherea amenințărilor transfrontaliere grave asupra sănătății, alerta în cazul unor 
asemenea amenințări și combaterea acestora, precum și măsuri al căror obiectiv direct îl 
reprezintă protejarea sănătății publice în ceea ce privește tutunul și consumul excesiv de 
alcool, excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor administrative 
ale statelor membre. 

Articolul 183 
(ex-articolul 167 TCE) 

Pentru punerea în aplicare a programului-cadru multianual, Uniunea: 
— stabilește normele de participare a întreprinderilor, centrelor de cercetare și 
universităților; 
— stabilește normele aplicabile difuzării rezultatelor cercetării. 

Articolul 184 

(ex-articolul 168 TCE) 

La punerea în aplicare a programului-cadru multianual pot fi decise programe 
complementare, la care participă numai anumite state membre care le asigură finanțarea, 
sub rezerva unei participări eventuale a Uniunii. 
Uniunea adoptă normele aplicabile programelor suplimentare, în special în domeniul 
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diseminării cunoștințelor și al accesului altor state membre.

II. Analiză 

1. Principiile stabilite de Curte

Jurisprudența Curții de Justiție în ceea ce privește alegerea temeiului juridic corect este clar 
stabilită. Curtea a subliniat faptul că alegerea are o semnificație de natură constituțională 
având în vedere consecințele temeiului juridic în ceea ce privește competența și procedura1. 
Astfel, conform articolului 13 alineatul (2) din TUE, fiecare instituție este chemată să 
acționeze în limitele atribuțiilor care îi sunt conferite prin tratat2. 

În plus, Curtea a subliniat faptul că „alegerea temeiului juridic al unui act [al Uniunii] trebuie 
să se bazeze pe elemente obiective care pot fi supuse controlului jurisdicțional, printre care 
figurează în special scopul și conținutul actului respectiv3”. Dacă un act servește unui scop 
dublu sau are o componentă dublă și dacă unul dintre scopuri sau una dintre componente 
poate fi identificat(ă) ca principal(ă) sau predominant(ă), în timp ce celălalt (cealaltă) este 
doar incidental(ă), actul trebuie să fie întemeiat pe un temei juridic unic, și anume cel necesar 
în vederea scopului sau componentei principal(e) sau predominant(e)4.

Un dublu temei juridic poate fi utilizat numai în cazul în care un act urmărește simultan mai 
multe obiective sau are mai multe componente conexe, fără ca unul să fie secundar și indirect 
în raport cu celălalt5, cu condiția ca procedurile stabilite pentru fiecare temei juridic să nu fie 
incompatibile6.

2. Temeiul juridic ales de Comisie

Expunerea de motive declară, la rubrica „Temeiul juridic�, că „Propunerea se bazează pe 
articolul 187 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene�. Chiar dacă articolul 187 
din TFUE nu poate, în sens strict, servi drept temei juridic, deoarece nu prevede nicio 
procedură pentru adoptarea de acte juridice, este evident din prima referire a propunerii că 
temeiul juridic procedural vizat este articolul 188 primul paragraf din TFUE, care permite 
crearea de întreprinderi comune prevăzute la articolul 187. În plus, articolul 1 din 
regulamentul propus prevede în mod explicit că „se instituie o întreprindere comună, în sensul 
articolului 187 din tratat�. 

Acest temei juridic corespunde cu temeiul juridic al IMI1, și anume articolele 171 și 172 din 
Tratatul de instituire a Comunității Europene, articole înlocuite, cu același conținut, de 

                                               
1 Avizul 2/00, Protocolul de la Cartagina, Rec., 2001, p. I -9713, punctul 5; cauza Comisia/Consiliul, C-370/07, 
Rec., 2009, p. I-8917, punctele 46-49; Avizul 1/08, Acordul general privind comerțul cu servicii, Rec., 2009, p I-
11129, punctul 110.
2 Cauza Parlament/ Comisia, C-43/05, Rec., 2007, p. I-9045, punctul 49 și jurisprudența citată.
3 A se vedea, foarte recent, hotărârea (Marea Cameră) din 22 octombrie 2013, Comisia/Consiliul, cauza C-
137/12. 
4 A se vedea ibid., punctul 53 și jurisprudența citată.
5 Cauza C-411/06, Comisia/Parlamentul European și Consiliul, Rec., 2009, p. I-07585, punctul 47.
6 Cauza C-300/89, Comisia/Consiliul („Dioxidul de titaniu�), Rec., 1991, p. I-2867, punctele 17-25.
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articolele 187 și 188 primul paragraf din TFUE1. 

3. Temeiurile juridice alternative propuse

Având în vedere că măsura ce urmează a fi adoptată este o „întreprindere comună�, concluzia 
este că nici articolul 183 din TFUE , nici articolul 184 din TFUE nu par a fi adecvate ca 
trimiteri. Măsurile adoptate în temeiul articolului 183 din TFUE completează întreprinderile 
comune instituite cu referire la articolul 187 din TFUE, mai degrabă decât să constituie o 
alternativă la acestea. Articolul 184 din TFUE se referă la „programele suplimentare�, „la 
care participă numai anumite state membre�, pe care statele membre participante, a priori, le 
finanțează ele însele. În afară de amendamentul 64 care vizează să schimbe temeiul juridic, 
nimic nu sugerează că propunerea, ori amendamentele depuse la aceasta , vizează instituirea 
unui astfel de „program suplimentar�.

4. Posibilitatea unui dublu temei juridic

Rămâne de văzut dacă articolul 188 primul paragraf, ar putea fi completat de articolul 168 
alineatul (5), care prevede adoptarea, în cadrul procedurii legislative ordinare, a „unor măsuri 
de încurajare în scopul protecției și îmbunătățirii sănătății umane, în special în scopul 
combaterii epidemiilor transfrontaliere, măsuri privind supravegherea amenințărilor 
transfrontaliere grave asupra sănătății, alerta în cazul unor asemenea amenințări și combaterea 
acestora / .. /�. Conform jurisprudenței constante, acest lucru necesită o analiză, în special, a 
„scopului și conținutul măsurii.�

5. Obiectivul și conținutul legislației propuse

Obiectivul imediat al propunerii, după cum reiese cu claritate din articolul 1 al regulamentului 
propus, este de a înființa o întreprindere comună. Conform articolului 2, care stabilește 
obiectivele IMI2, scopul acesteia este „mai ales, să îmbunătățească sănătatea și bunăstarea 
cetățenilor Europei�. 

Totuși, chiar dacă Tratatul de la Lisabona a introdus câteva elemente noi de competență 
pentru Uniune în domeniul sănătății publice, cum ar fi alineatul (5) din articolul 168 din 
TFUE, concluzia este că acesta nu constituie un al doilea temei juridic adecvat pentru 
regulamentul propus. 

Deși dispoziția permite adoptarea, în conformitate cu procedura legislativă ordinară, a unor 
„măsuri de încurajare în scopul protecției și îmbunătățirii sănătății umane�, aceasta 
precizează că acest lucru ar trebui făcut „în special în scopul combaterii epidemiilor 
transfrontaliere, măsuri privind supravegherea, amenințărilor transfrontaliere grave asupra 
sănătății, alerta în cazul unor asemenea amenințări și combaterea acestora, precum și măsuri 
al căror obiectiv direct îl reprezintă protejarea sănătății publice în ceea ce privește tutunul și 
consumul excesiv de alcool, excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege și a 
normelor administrative ale statelor membre”.

                                               
1 A se vedea Regulamentul (CE) nr. 73/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind înființarea 
întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele 
inovatoare, JO L 30, 4.2.2008, p. 38.
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III. Concluzii și recomandări

Prin urmare, în cursul reuniunii sale din 17 decembrie 2013, Comisia pentru afaceri juridice a 
hotărât, în unanimitate1, să recomande următoarele: Articolul 187 din TFUE și articolul 188 
primul paragraf din TFUE constituie temeiul juridic corect pentru propunerea de regulament 
privind întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 
(IMI2).

Cu stimă,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Următoarele persoane au fost prezente la votul final: Klaus-Heiner Lehne (președinte), Evelyn Regner 
(vicepreședintă), Raffaele Baldassarre (vicepreședinte), Françoise Castex (vicepreședintă), Sebastian Valentin 
Bodu (vicepreședinte), Axel Voss (raportor), 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 și Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne (în conformitate cu articolul 187 
alineatul (2)).


