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Výbor pre právne veci
predseda

6.1.2014

Vážená pani Amalia Sartori
predsedníčka
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
BRUXELLES

Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Rady o spoločnom podniku 
pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (COM(2013)0495 – C7 0259/2013 –
2013/0240(NLE))

Vážená pani predsedníčka,

Výbor pre právne veci na svojej schôdzi 17. decembra 2013 v súlade s článkom 37 ods. 3 
rokovacieho poriadku rozhodol, že z vlastného podnetu preskúma, či právny základ návrhu 
o spoločnom podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 má zostať nezmenený, alebo či sa 
tento právny základ má zmeniť na článok 168 ods. 5 a články 183 a 184 ZFEÚ, ako sa uvádza 
v pozmeňujúcom návrhu 64 k návrhu správy vášho výboru.

I. Chronológia

Komisia 10. júla 2013 uverejnila návrh nariadenia o spoločnom podniku pre iniciatívu 
pre inovačné lieky 2 (IIL2). Návrh je súčasťou vykonávania Horizontu 2020 – rámcového 
program EÚ pre výskum a inováciu na roky 2014 až 2020.

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku v súčasnosti skúma návrh a pozmeňujúci návrh 
predložený k návrhu správy výboru, ktorý sa týka zmeny právneho základu navrhovaného 
nariadenia z článkov 187 a 188 ZFEÚ na článok 168 ods. 5 a články 183 a 184 ZFEÚ.

1. Návrh
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Cieľom navrhovaného nariadenia je zriadiť spoločný podnik na obdobie od 1. januára 2014 
do 31. decembra 2024, ktorý bude slúžiť na vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy 
pre inovačné lieky v rámci rámcového programu pre výskum Horizont 2020.

Iniciatíva pre inovačné lieky 2 (IIL2) má byť nástupníckym projektom iniciatívy pre inovačné 
lieky 1 (IIL 1), spoločnej technologickej iniciatívy, s ktorou sa začalo v rámci 7. rámcového 
programu, ale ako poukazuje spravodajkyňa výboru ITRE, má mať iný rozsah: „hlavná 
pozornosť sa presunie od predkonkurenčného biomedicínskeho výskumu na verejné zdravie. 
Tým sa agenda IIL2 rozšíri na celý cyklus inovácií, pribudnú aj iné vedy o živej prírode 
a okrem výskumu bude súčasťou aj komercializácia a inovatívne lieky“.  

Článkom 1 návrhu sa zriaďuje IIL 2 ako spoločný podnik, pričom daný článok znie takto:

Článok 1
Zriadenie
1. Na vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky sa zriaďuje spoločný 
podnik v zmysle článku 187 zmluvy (ďalej len „spoločný podnik IIL2“) na obdobie 
od 1. januára 2014 do 31. decembra 2024.

2. Spoločný podnik IIL2 nahrádza spoločný podnik IIL, ktorý bol založený nariadením (ES) 
č. 73/2008, a je jeho právnym nástupcom.

3. Spoločný podnik IIL2 predstavuje subjekt poverený realizáciou verejno-súkromného 
partnerstva uvedeného v článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

4. Spoločný podnik IIL2 má právnu subjektivitu. Vo všetkých členských štátoch má čo 
najširšiu právnu spôsobilosť, ktorá sa podľa právnych predpisov uvedených členských štátov 
priznáva právnickým osobám. Podnik môže predovšetkým nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný 
majetok alebo ním disponovať a môže vystupovať ako strana v konaní pred súdom.

5. Sídlo spoločného podniku IIL2 sa nachádza v Bruseli v Belgicku.

6. Štatút spoločného podniku IIL2 sa uvádza v prílohe.

Článkom 2 návrhu sa stanovujú tieto ciele IIL 2:

Článok 2
Ciele

Spoločný podnik IIL2 má tieto ciele:

a)  prispievať k vykonávaniu nariadenia (EÚ) č. […]/2013/EÚ [rámcový program 
Horizont 2020], najmä časti … rozhodnutia (EÚ) č. […]/2013/EÚ [špecifický program 
na vykonávanie rámcového programu Horizont 2020], a predovšetkým k zlepšeniu zdravia 
a blahobytu európskych občanov;
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b) prispievať k cieľom spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky, najmä: 
i) zvyšovať mieru úspešnosti pri klinickom skúšaní prioritných liekov, ktoré identifikovala 
Svetová zdravotnícka organizácia,

ii) skrátiť čas potrebný na získanie klinického overenia koncepcie pri vývoji liekov 
určených napríklad na imunologické, respiračné, neurologické a neurodegeneratívne 
choroby,

iii) vyvinúť nové druhy liečby na choroby, v súvislosti s ktorými existuje vysoká miera 
neuspokojených potrieb, napríklad Alzheimerova choroba, prípadne obmedzené 
trhové stimuly, napríklad antimikrobiálna rezistencia,

iv) vyvinúť diagnostické a liečebné biomarkery pre choroby, ktoré majú jasnú klinickú 
relevanciu a sú schválené regulačnými orgánmi,

v) znížiť mieru zlyhania kandidátov na vakcíny v III. fáze klinického skúšania 
prostredníctvom nových biomarkerov pre kontrolu počiatočnej účinnosti 
a bezpečnosti;

vi) zlepšiť súčasný proces vývoja liekov poskytovaním podpory pre vývoj nástrojov, 
noriem a prístupov na posúdenie účinnosti, bezpečnosti a kvality regulovaných 
zdravotníckych výrobkov.

2. Navrhované právne základy

a) Právny základ návrhu

Právny základ návrhu tvorí článok 188 ods. 1 ZFEÚ, podľa ktorého Rada na návrh Komisie 
a po porade s Európskym parlamentom môže prijať ustanovenia uvedené v článku 187 ZFEÚ. 
V článku 187 ZFEÚ sa stanovuje, že Únia môže zakladať spoločné podniky na účely 
vykonávania výskumných programov Únie. Články 187 a 188 ZFEÚ znejú takto:

Článok 187 
(bývalý článok 171 ZES) 

Únia môže zakladať spoločné podniky alebo iné štruktúry potrebné pre účinné vykonanie 
programov Únie v oblasti výskumných a pilotných programov a programov technologického 
rozvoja. 

Článok 188 
(bývalý článok 172 ZES) 

Rada prijme na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom a Hospodárskym 
a sociálnym výborom ustanovenia uvedené v článku 187. 

Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade 
s Hospodárskym a sociálnym výborom, prijmú ustanovenia uvedené v článkoch 183, 184 
a 185. Prijatie doplnkových programov si vyžaduje súhlas dotknutých členských štátov.
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b) Navrhovaná zmena právneho základu

Pozmeňujúci návrh 64 predložený Michèle Rivasiovou k návrhu správy Teresy Riery 
Madurellovej z Výboru pre priemysel, výskum a energetiku sa týka nahradenia právneho 
základu navrhovaného Komisiou článkom 168 ods. 5 ZFEÚ, ktorým sa stanovuje prijímanie 
motivačných opatrení určených na ochranu a zlepšenie ľudského zdravia, a článkami 183 
a 184 ZFEÚ, ktoré sa týkajú jednotlivo vykonávania viacročných rámcových programov 
a doplnkových programov k týmto rámcovým programom. Tieto články znejú takto:
Článok 168
(bývalý článok 152 ZES)
5. Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade 
s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov tiež prijať motivačné opatrenia 
určené na ochranu a zlepšenie ľudského zdravia, najmä na boj proti veľkým cezhraničným 
zdravotným pohromám, ako aj opatrenia týkajúce sa monitorovania závažných cezhraničných 
ohrození zdravia, včasného varovania v prípade takýchto ohrození a boja proti nim, ako aj 
opatrenia, ktorých priamym cieľom je ochrana verejného zdravia, pokiaľ ide o tabak 
a nadmerné užívanie alkoholu, pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia zákonov a iných 
právnych predpisov členských štátov.

Článok 183 
(bývalý článok 167 ZES) 

Na uskutočnenie viacročného rámcového programu Únia stanoví: 
— pravidlá účasti podnikov, výskumných stredísk a univerzít, 
— pravidlá pre šírenie výsledkov výskumu. 

Článok 184 

(bývalý článok 168 ZES) 

Pri uskutočňovaní viacročného rámcového programu možno rozhodnúť o doplnkových 
programoch, na ktorých sa zúčastnia len niektoré členské štáty, ktoré ich financujú aj 
s prípadnou účasťou Únie. 
Únia prijme pravidlá týkajúce sa týchto doplnkových programov, najmä so zreteľom 
na šírenie poznatkov a na prístup iných členských štátov k týmto poznatkom.

II. Analýza 

1. Zásady stanovené Súdnym dvorom

Judikatúra Súdneho dvora je v súvislosti s voľbou správneho právneho základu ustálená. 
Súdny dvor zdôraznil, že táto voľba má ústavný význam vzhľadom na dôsledky právneho 
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základu, pokiaľ ide o právomoc a postup1. Podľa článku 13 ods. 2 ZEÚ musí teda každá 
inštitúcia konať v medziach právomocí, ktoré sú jej zverené zmluvou2. 

Súdny dvor ďalej zdôraznil, že „voľba právneho základu aktu Únie [musí] vychádzať 
z objektívnych skutočností, ktoré môžu byť predmetom súdneho preskúmania, medzi ktoré 
patrí cieľ a obsah tohto aktu“.3 Ak akt sleduje dvojaký cieľ alebo obsahuje dve zložky a ak 
jeden z týchto cieľov alebo jednu z týchto zložiek možno označiť za hlavný cieľ alebo hlavnú 
zložku, zatiaľ čo druhá je iba doplňujúcim cieľom alebo doplňujúcou zložkou, musí byť akt 
založený na jedinom právnom základe, a to na tom, ktorý si vyžaduje hlavný alebo 
prevažujúci cieľ alebo zložka.4

Dvojaký právny základ možno použiť, len ak akt sleduje viacero cieľov zároveň alebo 
obsahuje viacero prepojených zložiek, pričom jeden vo vzťahu k druhému nie je druhoradý 
alebo nepriamy,5 pod podmienkou, že postupy stanovené pre každý právny základ nie sú 
nezlučiteľné.6

2. Voľba právneho základu Komisiou

V dôvodovej správe sa pod nadpisom Právny základ uvádza, že „tento návrh sa zakladá 
na článku 187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie“. Kým článok 187 ZFEÚ nemôže 
výslovne slúžiť ako právny základ, keďže sa ním nestanovuje postup na prijímanie právnych 
aktov, z prvého odôvodnenia návrhu je jasné, že zamýšľaným procesnoprávnym základom je 
článok 188 ods. 1 ZFEÚ, ktorý umožňuje zakladanie spoločných podnikov uvedené v článku 
187. V článku 1 navrhovaného nariadenia sa navyše jasne uvádza, že sa zriaďuje „spoločný 
podnik v zmysle článku 187 zmluvy“. 

Tento právny základ zodpovedá právnemu základu IIL1, t. j. článkom 171 a 172 Zmluvy 
o založení Európskeho spoločenstva, ktoré boli v nezmenenom znení nahradené článkom 187 
a článkom 188 ods. 1 ZFEÚ.7

3. Iné navrhované právne základy

Vzhľadom na to, že prijímaným opatrením je zriadenie „spoločného podniku“, treba 
konštatovať, že ani článok 183 ZFEÚ, ani článok 184 ZFEÚ sa nezdá vhodný ako referenčný 
článok. Opatrenia prijaté podľa článku 183 ZFEÚ skôr dopĺňajú, než poskytujú alternatívu 
k spoločným podnikom zriadeným so zreteľom na článok 187 ZFEÚ. Článok 184 ZFEÚ sa 
týka „doplnkových programov, na ktorých sa zúčastnia len niektoré členské štáty“, ktoré si 
tieto programy financujú prednostne samy. Nič okrem pozmeňujúceho návrhu 16, ktorý sa 

                                               
1 Stanovisko 2/00, Kartagenský protokol, Zb. 2001, s. I-9713, bod 5; vec C-370/07, Komisia/Rada, Zb. 2009, 
s. I-8917, body 46 – 49; stanovisko 1/08, Všeobecná dohoda o obchode so službami, Zb. 2009, s. I-11129, 
bod 110.
2 Vec C-403/05 Parlament/ Komisia, Zb. 2007, s. I-9045, bod 49 a v nej citovaná judikatúra.
3 Pozri najnovšiu vec C-137/12, Komisia/Rada, rozsudok (veľká komora) z 22. októbra 2013. 
4 Pozri tamže, bod 53 a citovaná judikatúra.
5 Vec C-411/06, Komisia/Európsky parlament a Rada, Zb. 2009, s. I-07585, bod 47.
6 Vec C-300/89, Komisia/Rada (Oxid titaničitý), Zbierka 1991, s. I-2867, body 17 – 25.
7 Pozri nariadenie Rady (ES) č. 73/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik 
pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky (Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 38).
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týka zmeny právneho základu, nenaznačuje tomu, že cieľom tohto návrhu alebo 
pozmeňujúcich návrhov predložených k nemu je zaviesť takéto „doplnkové programy“.

4. Možnosť dvojakého právneho základu

Ešte treba preskúmať, či by sa článok 188 ods. 1 mohol doplniť o článok 168 ods. 5, v ktorom 
sa stanovuje prijímanie, v súlade s riadnym legislatívnym postupom, motivačných opatrení 
určených „na ochranu a zlepšenie ľudského zdravia, najmä na boj proti veľkým cezhraničným 
zdravotným pohromám“, ako aj opatrení týkajúcich sa „monitorovania závažných 
cezhraničných ohrození zdravia, včasného varovania v prípade takýchto ohrození a boja proti 
nim /.../.“ Podľa ustálenej judikatúry sa v tomto prípade vyžaduje najmä analýza „cieľa 
a obsahu opatrenia“.

5. Cieľ a obsah navrhovaného nariadenia

Hlavným cieľom návrhu je zriadiť spoločný podnik, ako je jasné z článku 1 návrhu 
nariadenia. Cieľom spoločného podniku je podľa článku 2, ktorým sa stanovujú ciele IIL2, 
prispievať „predovšetkým k zlepšeniu zdravia a blahobytu európskych občanov“. 
Napriek tomu, že sa Lisabonskou zmluvou zaviedlo niekoľko nových právomocí Únie 
v oblasti verejného zdravia, napríklad článok 168 ods. 5 ZFEÚ, treba konštatovať, že tento 
článok nepredstavuje dostatočný druhý právny základ navrhovaného nariadenia.  

Hoci sa týmto ustanovením umožňuje v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijímať 
„motivačné opatrenia určené na ochranu a zlepšenie ľudského zdravia“, bližšie sa v ňom 
určuje, že tieto opatrenia by mali byť „najmä na boj proti veľkým cezhraničným zdravotným 
pohromám, ako aj opatrenia týkajúce sa monitorovania závažných cezhraničných ohrození 
zdravia, včasného varovania v prípade takýchto ohrození a boja proti nim, ako aj opatrenia, 
ktorých priamym cieľom je ochrana verejného zdravia, pokiaľ ide o tabak a nadmerné 
užívanie alkoholu, pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia zákonov a iných právnych 
predpisov členských štátov“.

III. Záver a odporúčanie

Výbor pre právne veci preto na schôdzi 17. decembra 2013 jednomyseľne1 rozhodol 
odporučiť, aby: správny základ návrhu nariadenia o spoločnom podniku pre iniciatívu 
pre inovačné lieky 2 (IMI2) tvorili článok 187 ZFEÚ a článok 188 ods. 1 ZFEÚ.

                                               
1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Klaus-Heiner Lehne (predseda), Evelyn Regner (podpredsedníčka), 
Raffaele Baldassarre (podpredseda), Françoise Castex (podpredseda), Sebastian Valentin Bodu (podpredseda), 
Axel Voss (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko), 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 (v súlade s článkom 
187 ods. 2 rokovacieho poriadku).
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S úctou,

Klaus-Heiner Lehne


