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Zadeva: Mnenje o pravni podlagi predloga uredbe Sveta o Skupnem podjetju za pobudo 
za inovativna zdravila 2 (COM(2013)0495 – C7-0259/2013 –
2013/0240(NLE))

Spoštovana ga. predsednica,

Odbor za pravne zadeve je na seji 17. decembra 2013 odločil, da na podlagi člena 37(3) 
Poslovnika Evropskega parlamenta na lastno pobudo obravnava vprašanje, ali pa bi bilo treba 
pravno podlago predloga uredbe o Skupnem podjetju za pobudo za inovativna zdravila 2 
pustiti nespremenjeno ali bi jo bilo treba spremeniti v člene 168(5), 183 in 184 PDEU, kot to 
v osnutku poročila predlaga vaš odbor s predlogom spremembe 64.

I. Splošno ozadje

Komisija je 10. julija 2013 objavila predlog uredbe o Skupnem podjetju za pobudo za 
inovativna zdravila 2 (IMI2). Predlog je del izvajanja programa Obzorje 2020, okvirnega 
programa EU za raziskave in inovacije, ki vključuje obdobje 2014–2020.

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko trenutno obravnava navedeni predlog in je v 
osnutku poročila podal predlog spremembe, v skladu s katerim bi bilo treba pravno podlago 
predlagane uredbe spremeniti iz členov 187 in 188 PDEU v člene 168(5), 183 in 184 PDEU.

1. Predlog
S predlagano uredbo naj bi ustanovili skupno podjetje za obdobje od 1. januarja 2014 do 
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31. decembra 2024 za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila v sklopu 
okvirnega programa za raziskave Obzorje 2020.

Pobuda IMI2 naj bi nasledila IMI1, skupno tehnološko pobudo, vzpostavljeno v sklopu 
sedmega okvirnega programa, čeprav naj bi imela po navedbah poročevalke Odbora za 
industrijo, raziskave in energetiko drugačno področje delovanja, saj se bo njen poudarek s 
predkonkurenčnih biomedicinskih raziskav preusmeril na javno zdravje. Zato bo imela 
pobuda IMI2 širši program, ki bo obsegal celoten inovacijski cikel in vključeval druge panoge 
bioznanosti, ter ne bo zajemala samo raziskav, ampak tudi trženje inovativnih zdravil. 

Člen 1 predloga opredeljuje IMI2 kot skupno podjetje in določa:

Člen 1
Ustanovitev
1. Za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila se za obdobje od 
1. januarja 2014 do 31. decembra 2024 ustanovi skupno podjetje v smislu člena 187 Pogodbe 
(v nadaljnjem besedilu: Skupno podjetje IMI2).

2. Skupno podjetje IMI2 nadomešča Skupno podjetje IMI, ustanovljeno z Uredbo (ES) 
št. 73/2008, in je njegov naslednik.

3. Skupno podjetje IMI2 je organ, ki je pooblaščen za izvajanje javno-zasebnega partnerstva 
iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012.

4. Skupno podjetje IMI2 je pravna oseba. V vseh državah članicah uživa najširšo pravno in 
poslovno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava zakonodaja navedenih držav. Zlasti 
lahko pridobiva premičnine in nepremičnine ter z njimi razpolaga in nastopa kot stranka v 
sodnem postopku.

5. Sedež Skupnega podjetja IMI2 je v Bruslju v Belgiji.

6. Statut Skupnega podjetja IMI2 je določen v Prilogi.

Člen 2 predloga določa cilje Skupnega podjetja IMI2:

Člen 2
Cilji

Skupno podjetje IMI2 ima naslednje cilje:

(a)  prispevati k izvajanju Uredbe (EU) št. …/2013/EU [okvirni program Obzorje 2020], 
zlasti dela … Sklepa (EU) št. […]/2013/EU [posebni program za izvajanje okvirnega 
programa Obzorje 2020] ter zlasti k izboljšanju zdravja in dobrobiti evropskih državljanov;

(b) prispevati k ciljem skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila in zlasti: i) 
povečati uspešnost kliničnih preskušanj prednostnih zdravil, ki jih je določila Svetovna 
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zdravstvena organizacija;

ii) skrajšati čas za pridobitev kliničnega dokaza zasnove pri razvoju zdravil, na primer 
za imunološke, respiratorne, nevrološke in nevrodegenerativne bolezni;

iii) razviti nove načine zdravljenja bolezni, kot je Alzheimerjeva bolezen, pri katerih 
obstaja veliko nezadovoljenih potreb in pri katerih so tržne spodbude omejene, kot je
odpornost proti protimikrobnim zdravilom;

iv) razviti biološke označevalce za diagnosticiranje in zdravljenje bolezni, ki so jasno 
povezani s klinično ustreznostjo in jih odobrijo regulatorni organi;

v) znižati stopnjo neustreznosti kandidatov za cepljenje v III. fazi kliničnih preskušanj 
z novimi biološkimi označevalci za začetna preverjanja učinkovitosti in varnosti;

vi) izboljšati sedanji postopek razvoja zdravil z zagotavljanjem podpore za razvoj 
orodij, standardov in pristopov za ocenjevanje učinkovitosti, varnosti in kakovosti 
reguliranih medicinskih proizvodov.

2. Predlagana pravna podlaga

a) Pravna podlaga predloga

Pravna podlaga predloga je prvi odstavek člena 188 PDEU, v skladu s katerim lahko Svet na 
predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom sprejme določbe iz 
člena 187 PDEU. Zadnjenavedeni člen določa, da lahko Unija ustanovi skupna podjetja za 
izvajanje svojih raziskovalnih programov. Člena 187 in 188 PDEU se glasita:

Člen 187 
(prejšnji člen 171 PES) 

Unija lahko ustanovi skupna podjetja ali kakršno koli drugo strukturo, potrebno za učinkovito 
izvajanje raziskovalnih, tehnološkorazvojnih in demonstracijskih programov Unije. 

Člen 188 
(prejšnji člen 172 PES) 

Svet na predlog Komisije ter po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Ekonomsko-
socialnim odborom sprejme določbe iz člena 187. 

Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju 
z Ekonomsko-socialnim odborom sprejmeta določbe iz členov 183, 184 in 185. Za sprejetje 
dopolnilnih programov je potrebno soglasje zadevnih držav članic. 

b) Predlagana sprememba pravne podlage

Michèle Rivasi je v predlogu spremembe 64 k osnutku poročila poročevalke Terese Riera 
Madurell iz Odbora za industrijo, raziskave in energetiko predlagala spremembo pravne 
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podlage, ki jo je predlagala Komisija, v člen 168(5) PDEU, ki določa možnost sprejetja 
spodbujevalnih ukrepov za varovanje in izboljšanje zdravja ljudi, ter člena 183 in 184 PDEU, 
ki zadevata izvajanje večletnih okvirnih programov oziroma dopolnilnih programov k 
zadevnim okvirnim programom. Ti členi določajo:
Člen 168 
(prejšnji člen 152 PES) 
5. Evropski parlament in Svet lahko po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z 
Odborom regij in Ekonomsko-socialnim odborom sprejmeta tudi spodbujevalne ukrepe za 
varovanje in izboljšanje zdravja ljudi in zlasti za boj proti hudim čezmejnim grožnjam za 
zdravje, ukrepe v zvezi z nadzorom nad veliko čezmejno ogroženostjo zdravja, zgodnjim 
obveščanjem o taki ogroženosti in bojem proti njej, kakor tudi ukrepe, katerih neposredni cilj 
je varovanje javnega zdravja glede tobaka in zlorabe alkohola, pri čemer je izključeno 
kakršno koli usklajevanje zakonov in drugih predpisov držav članic. 

Člen 183 
(prejšnji člen 167 PES) 

Za izvajanje večletnega okvirnega programa Unija določi: 
– pravila glede sodelovanja podjetij, raziskovalnih centrov in univerz; 
– pravila glede razširjanja rezultatov raziskav. 

Člen 184 

(prejšnji člen 168 PES) 

Pri izvajanju večletnega okvirnega programa se lahko sprejmejo dopolnilni programi, pri 
katerih sodelujejo samo nekatere države članice, ki te programe ob morebitni udeležbi Unije 
tudi financirajo. 
Unija sprejme pravila, ki veljajo za dopolnilne programe, zlasti glede razširjanja znanja in 
dostopa drugih držav članic.

II. Analiza 

1. Načela, ki jih je uvedlo Sodišče

Sodna praksa Sodišča o izbiri pravilne pravne podlage je dobro uveljavljena. Sodišče je 
poudarilo, da je izbira pomembna na ustavni ravni zaradi posledic, ki jih ima pravna podlaga 
v smislu pristojnosti in postopka1. Zato mora vsaka institucija v skladu s členom 13(2) PEU 
delovati znotraj pristojnosti, ki so ji dodeljene s Pogodbo2. 

Sodišče je tudi poudarilo, da „mora izbira pravne podlage za [ukrep] Unije temeljiti na 
objektivnih dejavnikih, ki jih je mogoče sodno preveriti, med katere spadata [zlasti] cilj in 

                                               
1 Mnenje 2/00 v zadevi Kartagenski protokol [2001], ZOdl., I-9713, odstavek 5; zadeva C-370/07, Komisija 
proti Svetu [2009] (ZOdl., str. I-8917, točke 46–49); mnenje 1/08 z dne 30. novembra 2009 v zadevi Splošni 
sporazum o trgovini s storitvami (ZOdl., str. I-11129, točka 110).
2 Zadeva C-403/05, Parlament proti Komisiji, [2007] ZOdl., str. I-9045, točka 49 in tam navedena sodna praksa.
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vsebina [ukrepa]“.1 Če ima zadevni akt dva cilja ali dva sestavna dela, pri čemer je eden od 
njiju glavni ali prevladujoč, drugi pa stranski, mora ta akt temeljiti na samo eni pravni 
podlagi, in sicer tisti, ki se zahteva za glavni ali prevladujoči cilj oziroma sestavni del.2

Dvojno pravno podlago je mogoče uporabiti le, če ima ukrep več ciljev ali povezanih 
sestavnih delov, ne da bi bil kateri od njih stranski ali posreden glede na druge,3 če postopki,
določeni z vsako od pravnih podlag, niso nezdružljivi.4

2. Komisija in izbira pravne podlage

V obrazložitvenem memorandumu je pod naslovom „Pravna podlaga“ navedeno, da 
„[p]redlog temelji na členu 187 Pogodbe o delovanju Evropske unije“. Ker strogo gledano 
člena 187 PDEU ni mogoče uporabiti kot pravno podlago, saj ne določa nobenega postopka 
za sprejetje pravnih aktov, iz prve uvodne izjave predloga jasno izhaja, da je procesnopravna 
podlaga prvi odstavek člena 188 PDEU, na podlagi katerega je mogoče ustanoviti skupna 
podjetja iz člena 187. Poleg tega je v členu 1 predloga uredbe izrecno navedeno, da se 
„ustanovi skupno podjetje v smislu člena 187 Pogodbe“. 

Ta pravna podlaga se ujema s pravno podlago Skupnega podjetja IMI1, to je členoma 171 in 
172 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki sta bila brez kakršne koli spremembe 
vsebine nadomeščena s členom 187 in prvim odstavkom člena 188 PDEU.5

3. Predlagana nadomestna pravna podlaga

Glede na to, da je ukrep, ki naj bi ga sprejeli, „skupno podjetje“, je treba skleniti, da se ni 
mogoče sklicevati niti na člen 183 PDEU niti na člen 184 PDEU. Ukrepi, sprejeti na podlagi 
člena 183 PDEU, dopolnjujejo skupna podjetja, ustanovljena na podlagi člena 187 PDEU, in 
jih ne nadomeščajo. Člen 184 PDEU zadeva „dopolnilne programe“, pri katerih „sodelujejo 
samo nekatere države članice“ in ki jih sodelujoče države članice a priori financirajo same. 
Nič razen predloga spremembe 64, s katerim bi želeli spremeniti pravno podlago, ne napeljuje 
na to, da bi bil namen predloga ali z njim povezanih predlogov sprememb izoblikovati tak 
„dopolnilni program“.

4. Možnost dvojne pravne podlage

Treba je še preučiti, ali bi bilo mogoče prvi odstavek člena 188 dopolniti s členom 168(5), ki 
določa, da se po običajnem zakonodajnem postopku sprejmejo „spodbujevaln[i] ukrep[i] za 
varovanje in izboljšanje zdravja ljudi in zlasti za boj proti hudim čezmejnim grožnjam za 
zdravje, ukrep[i] v zvezi z nadzorom nad veliko čezmejno ogroženostjo zdravja, zgodnjim 
obveščanjem o taki ogroženosti in bojem proti njej […]“. Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da 
je treba za to preučiti zlasti „cilj in vsebino ukrepa“.

                                               
1 Nazadnje glej zadevo C-137/12, Komisija proti Svetu, sodba (veliki senat) z dne 22. oktobra 2013. 
2 Glej prav tam, točka 53 in navedena sodna praksa.
3 Zadeva C-411/06, Komisija proti Evropskemu parlamentu in Svetu, [2009] ECR I-7585, točka 47.
4  Zadeva C-300/89, Komisija proti Svetu (Titanov dioksid) [1991] Zbirka odločb ECR I-2867, točke 17–25.
5 Glej Uredbo Sveta (ES) št. 73/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja za izvajanje 
skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila (UL L 30, 4.2.2008, str. 38).
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5. Cilj in vsebina predloga uredbe

Kot jasno izhaja iz člena 1 predloga uredbe, je njen neposredni cilj ustanoviti skupno podjetje. 
Na podlagi člena 2, ki določa cilje Skupnega podjetja IMI2, je njegov cilj prispevati „zlasti k 
izboljšanju zdravja in dobrobiti evropskih državljanov“. 

Z Lizbonsko pogodbo je bilo sicer res določenih nekaj novih elementov pristojnosti za Unijo 
na področju javnega zdravja, na primer člen 168(5) PDEU, vendar je treba ob tem ugotoviti, 
da ta določba ni ustrezna sekundarna pravna podlaga za obravnavani predlog uredbe. 

Čeprav je mogoče na podlagi te določbe po rednem zakonodajnem postopku sprejeti 
„spodbujevalne ukrepe za varovanje in izboljšanje zdravja ljudi“, je v njej hkrati pojasnjeno, 
da se to navezuje „zlasti [na ukrepe] za boj proti hudim čezmejnim grožnjam za zdravje, 
ukrepe v zvezi z nadzorom nad veliko čezmejno ogroženostjo zdravja, zgodnjim obveščanjem 
o taki ogroženosti in bojem proti njej, kakor tudi ukrepe, katerih neposredni cilj je varovanje 
javnega zdravja glede tobaka in zlorabe alkohola, pri čemer je izključeno kakršno koli 
usklajevanje zakonov in drugih predpisov držav članic“.

III. Sklep in priporočilo

Odbor za pravne zadeve je po obravnavi na seji 17. decembra 2013 soglasno sprejel 
odločitev1, da priporoči naslednje: člen 187 PDEU in prvi odstavek člena 188 PDEU sta 
ustrezna pravna podlaga za predlog uredbe o Skupnem podjetju za pobudo za inovativna 
zdravila 2 (IMI2).

S spoštovanjem,

Klaus-Heiner Lehne 

                                               
1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Klaus-Heiner Lehne (predsednik), Evelyn Regner (podpredsednica), 
Raffaele Baldassarre (podpredsednik), Françoise Castex (podpredsednica), Sebastian Valentin Bodu 
(podpredsednik), Axel Voss (poročevalec), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos 
Mészáros, Bernhard Rapkay, Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov), József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra 
Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, and Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne (na podlagi 
člena 187(2)).


