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Vid utskottssammanträdet den 17 december 2013 beslutade utskottet för rättsliga frågor i 
enlighet med artikel 37.3 i arbetsordningen att på eget initiativ kontrollera om den rättsliga 
grunden för förslaget om det andra gemensamma företaget för initiativet för innovativa 
läkemedel bör förbli oförändrad eller om den bör ändras till artiklarna 168.5, 183 och 184 i 
EUF-fördraget såsom föreslogs i ändringsförslag 64 till förslaget till betänkande i utskottet för 
industrifrågor, forskning och energi.

I. Bakgrund

Den 10 juli 2013 offentliggjorde kommissionen ett förslag till förordning om det andra 
gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (IMI2). Förslaget ingår i 
genomförandet av Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation för 
perioden 2014–2020.

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi behandlar för närvarande förslaget och det 
har lagts fram ett ändringsförslag till utskottets förslag till betänkande som syftar till att ändra 
den rättsliga grunden för förslaget till förordning från artiklarna 187 och 188 i EUF-fördraget 
till artiklarna 168.5, 183 och 184 i EUF-fördraget.
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1. Förslaget
Genom förslaget till förordning skulle ett gemensamt företag bildas för perioden den 
1 januari 2014 till den 31 december 2024 för genomförande av det gemensamma 
teknikinitiativet för innovativa läkemedel inom ramprogrammet Horisont 2020 för forskning.

IMI2 är avsett att efterträda IMI1, ett gemensamt teknikinitiativ som inrättades inom det 
sjunde ramprogrammet. Såsom föredraganden i utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi påpekar är IMI2 emellertid ett initiativ ”med ett annat tillämpningsområde: fokus 
kommer att skifta från biomedicinsk forskning före introduktionen på marknaden till 
folkhälsa. I och med detta kommer agendan för IMI2 att utvidgas till att omfatta hela 
innovationscykeln, genom att annan biovetenskap tas med och inte enbart forskning utan 
också kommersialisering av innovativa läkemedel omfattas”.

Genom artikel 1 i förslaget bildas IMI2 som gemensamt företag. Denna artikel har följande 
lydelse:

Artikel 1
Bildande
1. För genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel bildas 
härmed ett gemensamt företag enligt artikel 187 i fördraget (nedan kallat det gemensamma 
företaget IMI2) för perioden 1 januari 2014–31 december 2024.

2. Det gemensamma företaget IMI2 ska ersätta och efterträda det gemensamma företag för 
initiativet för innovativ medicin som bildades genom förordning (EG) nr 73/2008.

3. De[t] gemensamma företaget IMI2 ska utgöra ett organ som anförtrotts 
genomförandeuppgifter inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap enligt artikel 209 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

4. Det gemensamma företaget IMI2 ska vara en juridisk person. Företaget ska i varje 
medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som kan tillerkännas juridiska personer 
enligt lagstiftningen i dessa stater. Det får i synnerhet förvärva och avyttra fast och lös 
egendom och uppträda som part i rättsliga förhandlingar.

5. Det gemensamma företaget IMI2 ska ha sitt säte i Bryssel i Belgien.

6. Stadgarna för det gemensamma företaget IMI2 anges i bilagan.

I artikel 2 i förslaget fastställs målen för IMI2 på följande sätt:

Artikel 2
Mål

Det gemensamma företaget IMI2 ska ha följande mål:
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(a) Att bidra till genomförandet av förordning (EU) nr [...]/2013/EU [the Horizon 2020 
Framework Programme], särskilt del... i beslut (EU) nr [...]/2013/EU [the Specific 
Programme implementing the Horizon 2020 Framework Programme], och i synnerhet att 
förbättra de europeiska medborgarnas hälsa och välbefinnande.

(b) Att bidra till uppnåendet av målen för det gemensamma teknikinitiativet för innovativa 
läkemedel, i synnerhet för att

i) öka andelen framgångsrika kliniska prövningar av läkemedel som identifierats som 
prioriterade av Världshälsoorganisationen,

ii) minska tiden fram till klinisk etablering av koncept inom läkemedelsutveckling, t.ex. 
för immunologiska, respiratoriska, neurologiska och neurodegenerativa sjukdomar,

iii) utveckla nya behandlingsmetoder för sjukdomar för vilka det finns ett omfattande 
icke tillgodosett behov (t.ex. Alzheimers sjukdom) och begränsade 
marknadsincitament (t.ex. antimikrobiell resistens),

iv) utveckla biomarkörer för diagnos och behandling av sjukdomar som klart är 
kliniskt relevanta och som godkänts av tillsynsmyndigheterna,

v) minska felintensiteten för vaccinkandidater vid kliniska prövningar fas 3 genom nya 
biomarkörer för inledande kontroller av effekt och säkerhet,

vi) förbättra den nuvarande läkemedelsutvecklingen genom att stödja utvecklingen av 
verktyg, standarder och strategier för att bedöma effekt, säkerhet och kvalitet 
avseende reglerade hälsoprodukter.

2. De föreslagna rättsliga grunderna

a) Den rättsliga grunden för förslaget

Den rättsliga grunden för förslaget är artikel 188 första stycket i EUF-fördraget, enligt vilken 
rådet, på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet, kan anta de 
bestämmelser som avses i artikel 187 i EUF-fördraget. I den sistnämnda artikeln fastställs att 
unionen kan bilda gemensamma företag för att genomföra unionens program för forskning.
Artiklarna 187 och 188 i EUF-fördraget har följande lydelse:

Artikel 187
(f.d. artikel 171 FEG)

Unionen kan bilda gemensamma företag eller andra organisationer som krävs för att effektivt 
genomföra unionens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration.

Artikel 188
(f.d. artikel 172 FEG)

Rådet ska, på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet och 
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Ekonomiska och sociala kommittén, anta de bestämmelser som avses i artikel 187.

Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och 
efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén anta de bestämmelser som avses i 
artiklarna 183, 184 och 185. Antagandet av tilläggsprogrammen kräver de berörda 
medlemsstaternas samtycke.

b) Föreslagen ändring av den rättsliga grunden

Ändringsförslag 64 till Teresa Riera Madurells förslag till betänkande i utskottet för 
industrifrågor, forskning och energi, ingett av Michèle Rivasi, syftar till att ersätta den 
rättsliga grund som föreslagits av kommissionen med artikel 168.5 i EU-fördraget, som 
handlar om antagande av stimulansåtgärder för att skydda och förbättra människors hälsa, och 
artiklarna 183 och 184 i EUF-fördraget, som handlar om genomförandet av fleråriga 
ramprogram respektive tilläggsprogram till dessa ramprogram. Dessa artiklar har följande 
lydelse:
Artikel 168
(f.d. artikel 152 FEG)
5. Europaparlamentet och rådet får också, i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén, besluta om stimulansåtgärder som syftar till att skydda och förbättra 
människors hälsa och särskilt för att bekämpa de stora gränsöverskridande folksjukdomarna, 
åtgärder för övervakning av, tidig varning för och bekämpning av allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors hälsa, samt åtgärder som direkt avser skydd av 
folkhälsan när det gäller tobak och missbruk av alkohol; dessa får dock inte omfatta någon 
harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra författningar.

Artikel 183
(f.d. artikel 167 FEG)

För att genomföra det fleråriga ramprogrammet ska unionen
– fastställa regler för deltagande av företag, forskningscentra och universitet,
– fastställa regler för spridning av forskningsresultaten.

Artikel 184

(f.d. artikel 168 FEG)

Vid genomförandet av det fleråriga ramprogrammet kan tilläggsprogram fastställas som 
endast vissa medlemsstater deltar i och som, om inte annat följer av ett eventuellt deltagande 
från unionens sida, ska finansieras av dessa stater.
Unionen ska anta de regler som ska tillämpas på tilläggsprogrammen särskilt vad avser 
spridning av kunskap samt tillträde för andra medlemsstater.

II. Analys

1. Principer som fastslagits av domstolen
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Domstolen har en väletablerad rättspraxis för valet av korrekt rättslig grund. Domstolen har 
framhållit att valet är av konstitutionell betydelse, eftersom den rättsliga grunden får 
behörighets- och förfarandemässiga konsekvenser1. Varje institution ska således, enligt 
artikel 13.2 i EU-fördraget, handla inom ramen för de befogenheter som den har tilldelats 
enligt fördragen2.

Dessutom har domstolen betonat att ”[v]alet av rättslig grund för en rättsakt inom [unionen] 
ska ske utifrån objektiva kriterier, som kan bli föremål för domstolsprövning. Bland dessa 
kriterier ingår bland annat rättsaktens syfte och innehåll”.3 Om det finns två avsikter med en 
rättsakt eller om den har två beståndsdelar, och en av dessa kan identifieras som den 
huvudsakliga eller avgörande avsikten eller beståndsdelen, medan den andra endast är av 
underordnad betydelse, ska rättsakten ha en enda rättslig grund, nämligen den som krävs med 
hänsyn till den huvudsakliga eller avgörande avsikten eller beståndsdelen.4

Två rättsliga grunder kan enbart användas om det finns flera avsikter med en rättsakt eller om 
den har flera beståndsdelar som står i samband med varandra, utan att den ena är sekundär och 
indirekt i förhållande till den andra,5 och under förutsättning att de förfaranden som fastställs 
för varje rättslig grund inte är oförenliga med varandra.6

2. Kommissionens val av rättslig grund

I motiveringen står det under rubriken ”Rättslig grund” att ”[d]en rättsliga grunden för 
förslaget är artikel 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. Artikel 187 i EUF-
fördraget kan strängt taget egentligen inte anges som rättslig grund, eftersom den inte 
innehåller något förfarande för antagande av rättsakter. Det framgår emellertid tydligt av det 
första beaktandeledet i förslaget att den avsedda rättsliga grunden för förfarandet är 
artikel 188 första stycket i EUF-fördraget, som möjliggör bildande av de gemensamma 
företag som avses i artikel 187. Dessutom står det uttryckligen i artikel 1 i förslaget till 
förordning att ”ett gemensamt företag enligt artikel 187 i fördraget” bildas.

Denna rättsliga grund motsvarar den rättsliga grunden för IMI1, det vill säga artiklarna 171 
och 172 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, som har ersatts med 
artiklarna 187 och 188 första stycket i EUF-fördraget utan att innehållet ändrats.7

3. De alternativa föreslagna rättsliga grunderna

Med tanke på att åtgärden som ska antas är ett ”gemensamt företag” måste man dra slutsatsen 

                                               
1 Yttrande 2/00 om Cartagenaprotokollet, REG 2001, s. I-9713, punkt 5; mål C-370/07, kommissionen mot rådet, 
REG 2009, s. I-8917, punkterna 46–49; yttrande 1/08, allmänna tjänstehandelsavtalet, REG 2009, s. I-11129, 
punkt 110.
2 Mål C-403/05, parlamentet mot kommissionen, REG 2007, s. I-9045, punkt 49, och däri angiven rättspraxis.
3 Se senast mål C-137/12, kommissionen mot rådet, dom (stora avdelningen) av den 22 oktober 2013.
4 Se dito punkt 53 och däri angiven rättspraxis.
5 Mål C-411/06, kommissionen mot parlamentet och rådet, REG 2009, ECR I-07585, punkt 47.
6 Mål C-300/89, kommissionen mot rådet (”titandioxid”), REG 1991, s. I-2867, punkterna 17–25.
7 Se rådets förordning (EG) nr 73/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget för 
genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel, EUT L 30, 4.2.2008, s. 38.
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att varken artikel 183 i EUF-fördraget eller artikel 184 i EUF-fördraget verkar lämpliga att 
hänvisa till. Åtgärder som antas enligt artikel 183 i EUF-fördraget utgör ett tillägg snarare än 
ett alternativ till gemensamma företag som bildats enligt artikel 187 i EUF-fördraget.
Artikel 184 i EUF-fördraget handlar om ”tilläggsprogram” ”som endast vissa medlemsstater 
deltar i” och som förhandsfinansieras av de deltagande medlemsstaterna själva. Inget, förutom 
ändringsförslag 64 om ändring av den rättsliga grunden, tyder på att förslaget eller de ingivna 
ändringsförslagen till förslaget syftar till att inrätta ett sådant ”tilläggsprogram”.

4. Möjlighet till två rättsliga grunder

Det återstår att överväga om artikel 188 första stycket skulle kunna kompletteras med 
artikel 168.5, som handlar om antagande, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, 
av ”stimulansåtgärder som syftar till att skydda och förbättra människors hälsa och särskilt för 
att bekämpa de stora gränsöverskridande folksjukdomarna, åtgärder för övervakning av, tidig 
varning för och bekämpning av allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa …”.
För denna bedömning krävs enligt fast rättspraxis en analys av i synnerhet ”rättsaktens syfte 
och innehåll”.

5. Den föreslagna förordningens syfte och innehåll

Förslagets omedelbara syfte är, såsom tydligt framgår av artikel 1 i förslaget till förordning, 
att bilda ett gemensamt företag. Enligt artikel 2, där målen för IMI2 fastställs, är företagets 
syfte att bidra i synnerhet till ”att förbättra de europeiska medborgarnas hälsa och 
välbefinnande”.

Även om vissa nya befogenheter för unionen på området för folkhälsa infördes genom 
Lissabonfördraget, såsom punkt 5 i artikel 168 i EUF-fördraget, måste slutsatsen emellertid 
bli att denna artikel inte utgör en lämplig andra rättslig grund för förslaget till förordning.

Genom denna bestämmelse möjliggörs visserligen antagande i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet av ”stimulansåtgärder som syftar till att skydda och förbättra 
människors hälsa”, men det anges också närmare bestämt att detta gäller ”särskilt för att 
bekämpa de stora gränsöverskridande folksjukdomarna, åtgärder för övervakning av, tidig 
varning för och bekämpning av allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa, samt 
åtgärder som direkt avser skydd av folkhälsan när det gäller tobak och missbruk av alkohol; 
dessa får dock inte omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra 
författningar”.

III. Sammanfattning och rekommendationer

Vid utskottssammanträdet den 17 december 2013 antog utskottet för rättsliga frågor enhälligt1

                                               
1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Klaus-Heiner Lehne (ordförande), Evelyn Regner 
(vice ordförande), Raffaele Baldassarre (vice ordförande), Françoise Castex (vice ordförande), 
Sebastian Valentin Bodu (vice ordförande), Axel Voss (föredragande), 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, 
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följande rekommendation: Artikel 187 i EUF-fördraget och artikel 188 första stycket i EUF-
fördraget utgör den korrekta rättsliga grunden för förslaget till förordning om det andra 
gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (IMI2).

Med vänlig hälsning

Klaus-Heiner Lehne

                                                                                                                                                  
Alexandra Thein, Cecilia Wikström och Tadeusz Zwiefka samt Silvia Costa, Jürgen Klute och Kay Swinburne 
(i enlighet med artikel 187.2 i arbetsordningen).


