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Относно: Становище относно правното основание на предложението за регламент 
на Съвета относно съвместното предприятие за изпълнение на втората 
инициатива за иновативни лекарства (COM(2013)0495 – C7-0259/2013 – 
2013/0240(NLE))

Уважаема г-жо Председател,

На свое заседание от 17 декември 2013 г. комисията по правни въпроси реши да се 
самосезира съгласно член 37, параграф 3 от Правилника за дейността, във връзка с 
въпроса дали правното основание на предложението относно съвместното предприятие 
за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства следва да остане 
непроменено или дали да се промени съответно на член 168, параграф 5, член 183 и 
член 184 от ДФЕС, както е предложено в изменение 64 на проектодоклада, внесен във 
Вашата комисия.

I. Контекст

На 10 юли 2013 г. Комисията публикува предложение за регламент относно 
съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни 
лекарства („ИИЛ 2“). Предложението е част от изпълнението на Рамкова програма за 
научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, обхващаща периода от 2014 г. до 
2020 г.

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика разглежда понастоящем 
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предложението и е внесено изменение на проектодоклада на комисията, което има за 
цел да промени правното основание на предложения регламент от членове 187 и 188 от 
ДФЕС на член 168, параграф 5, член 183 и член 184 от ДФЕС.

1. Предложението
Предложеният регламент ще създаде съвместно предприятие за периода от 
1 януари 2014 г. до 31 декември 2024 г. за изпълнението на Съвместната технологична 
инициатива за иновативни лекарства в контекста на рамковата програма за научни 
изследвания „Хоризонт 2020“.

„ИИЛ 2“ е замислена като наследник на „ИИЛ 1“ — Съвместната технологична 
инициатива, създадена по линия на Седмата рамкова програма, но — както отбелязва 
докладчикът на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, „с различен 
обхват: акцентът ще бъде изместен от предконкурентните биомедицински изследвания 
към общественото здравеопазване. По този начин „ИИЛ 2“ ще разшири своя обсег, за 
да обхване целия цикъл на иновациите, като включи други отрасли, свързани с науките 
за живота, и обхване не само научните изследвания, но и пазарната реализация на 
иновативни лекарства“. 

Член 1 от предложението създава „ИИЛ 2“ като съвместно предприятие и гласи 
следното:

Член 1
Създаване
1. За целите на изпълнението на Съвместната технологична инициатива за 
иновативни лекарства се създава съвместно предприятие по смисъла на член 187 от 
Договора (наричано по-долу „съвместно предприятие „ИИЛ 2“) за периода от 
1 януари 2014 г. до 31 декември 2024 г.

2. Съвместното предприятие „ИИЛ 2“ заменя и наследява съвместното предприятие 
„ИИЛ“, създадено с Регламент (ЕО) № 73/2008.

3. Съвместното предприятие „ИИЛ 2“ представлява орган, на който е възложено 
осъществяването на публично-частно партньорство съгласно член 209 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

4. Съвместното предприятие „ИИЛ 2“ има юридическа правосубектност.Във всяка 
от държавите членки то се ползва с най-широката правоспособност, предоставяна 
на юридически лица съгласно законите на тези държави членки. То може, по-
специално, да придобива или отчуждава движимо и недвижимо имущество, както и 
да бъде страна в съдебни производства.

5. Седалището на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ е в Брюксел (Белгия).

6. Уставът на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ се съдържа в приложението.
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Член 2 от предложението определя целите на „ИИЛ 2“, както следва:

Член 2
Цели

Съвместното предприятие „ИИЛ 2“ има следните цели:

а)  да допринесе за изпълнението на Регламент (ЕС) № [...]/2013/ЕС [рамковата 
програма „Хоризонт 2020“], по-специално част... от Решение (ЕС) № [...]/2013/ЕС 
[специфичната програма за изпълнение на рамковата програма „Хоризонт 2020“], и 
по-специално за подобряване на здравето и благосъстоянието на европейските 
граждани;

б) да допринесе за постигането на целите на Съвместната технологична 
инициатива за иновативни лекарства, и по-специално за: i) увеличаване на 
успеваемостта по време на клинични изпитвания на приоритетните медикаменти, 
определени от Световната здравна организация;

ii) намаляване на времето за клинично доказване на концепцията при 
разработването на лекарства в областта на имунологичните, 
респираторните, неврологичните и невродегенеративните заболявания;

iii) разработване на нови лечения за заболяванията, за които има големи 
незадоволени нужди (например болестта на Алцхаймер) и ограничени пазарни 
стимули (например антимикробната резистентност);

iv) разработване на биомаркери за диагностика и лечение на заболявания, 
които имат неоспоримо клинично значение и са одобрени от регулаторните 
органи;

v) намаляване на процента на неуспех на ваксини като потенциални продукти 
на етап III от клиничните изпитвания чрез нови биомаркери за първоначална 
ефикасност и проверки за безопасност;

vi) подобряване на настоящия процес на разработване на лекарствата чрез 
предоставяне на подкрепа за разработването на инструменти, стандарти и 
подходи за оценка на ефикасността, безопасността и качеството на 
контролираните от закона продукти в областта на здравеопазването.

2. Предложените правни основания

a) Правно основание на предложението

Правното основание на предложението е член 188, параграф 1 от ДФЕС, съгласно 
който Съветът, по предложение от Комисията и след консултация с Европейския 
парламент, може да приеме разпоредбите, посочени в член 187 от ДФЕС. Последният 
член предвижда, че Съюзът може да създава съвместни предприятия за целите на 
изпълнението на научноизследователските програми на Съюза. Членове 187 и 188 от 
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ДФЕС гласят, както следва:

Член 187 
(предишен член 171 от ДЕО) 

Съюзът може да създаде смесени предприятия или всякакви други структури, 
необходими за ефективното осъществяване на програмите за научни изследвания, 
технологично развитие и демонстрационни дейности на Съюза. 

Член 188 
(предишен член 172 от ДЕО) 

Съветът, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент 
и Икономическия и социален комитет, приема разпоредбите, посочени в член 187. 

Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената 
законодателна процедура и след консултация с Икономическия и социален комитет, 
приемат решенията, посочени в членове 183, 184 и 185. За приемането на 
допълнителните програми се изисква съгласието на заинтересованите държави 
членки. 

б) Предложена промяна на правното основание

Изменение 64 на проектодоклада на Тереса Риера Мадурей, внесено от Мишел Ривази в 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика, има за цел да замени правното 
основание, предложено от Комисията, с член 168, параграф 5 от ДФЕС, който 
предвижда приемането на насърчителни мерки с цел опазване и подобряване на 
човешкото здраве, и членове 183 и 184 от ДФЕС, които се отнасят съответно до 
изпълнението на многогодишни рамкови програми и допълнителни програми към тези 
рамкови програми. Тези членове гласят следното:
Член 168 
(предишен член 152 от ДЕО) 
5. Европейският парламент и Съветът, в съответствие с обикновената 
законодателна процедура и след консултация с Икономическия и социален комитет и с 
Комитета на регионите, могат освен това да приемат насърчителни мерки с цел 
опазване и подобряване на човешкото здраве, и по-специално за борба с тежките 
трансгранични проблеми, както и мерки за наблюдение на сериозните трансгранични 
здравни заплахи, ранното оповестяване в случай на такива заплахи и борбата с тях, 
както и мерки, които имат за непосредствена цел опазването на общественото 
здраве по отношение на употребата на тютюн и злоупотребата с алкохол, като се 
изключва всякакво хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби на 
държавите членки. 

Член 183 
(предишен член 167 от ДЕО) 

За прилагането на многогодишната рамкова програма Съюзът: 
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— определя правилата за участие на предприятията, научноизследователските 
центрове и университетите; 
— определя правила относно разпространяването на резултатите от научните 
изследвания. 

Член 184 

(предишен член 168 от ДЕО) 

При осъществяване на многогодишната рамкова програма могат да бъдат приети и 
допълнителни програми, свързани с участието само на някои държави членки, които 
ги финансират, при възможно участие на Съюза. 
Съюзът приема разпоредби относно допълнителните програми, в частност що се 
отнася до разпространяването на знания и на достъпа на други държави членки.

II. Анализ 

1. Принципи, утвърдени в практиката на Съда на ЕС

Съдебната практика на Съда на ЕС относно избора на правилно правно основание е 
добре утвърдена. Съдът е изтъквал, че изборът е от конституционно значение с оглед 
на последиците от правното основание по отношение на правомощията и процедурата1. 
Така, съгласно член 13, параграф 2 от ДЕС всяка институция действа в кръга на 
правомощията, които са ѝ предоставени с Договорите2. 

Наред с това, Съдът на ЕС е изтъквал, че „изборът на правното основание на даден акт 
на Съюза трябва да се основава на обективни критерии, които да могат да бъдат 
предмет на съдебен контрол, сред които са по-специално целта и съдържанието на 
мярката“.3Ако даден акт има двойна цел или е съставен от две части, едната от които 
може да бъде определена като основна или преобладаваща, докато другата е само 
акцесорна, актът трябва да има едно-единствено правно основание, а именно правно 
основание, което съответства на основната или преобладаващата цел или съставна 
част.4 

Една мярка може да почива на двойно правно основание единствено ако преследва 
едновременно няколко цели или съдържа множество неразривно свързани съставни 
части, без нито една от тях да е второстепенна по отношение на другата или да е 
опосредена от нея,5 при условие че процедурите, предвидени за всяко правно 

1 Становище 2/00, Протокол от Картахена от 2001 г. (Сборник, стр. I-9713, точка 5); Решение от 2009 г. 
по дело Комисия/ Съвет  (Сборник, стр. I-8917, точки 46-49); Становище 1/08 от 2009 г., Общо 
споразумение по търговията с услуги (Сборник, стр. I-11129, точка 110).
2 Решение от 2007 г. по дело Парламент/ Комисия (C-403/05, Сборник, стр. I-9045, точка 49, и практиката 
на Съда, цитирана там).
3 Вж. последно решение от 22 октомври 2013 г. по дело Комисия/Съвет (C-137/12, голям състав). 
4 Вж. пак там точка 53 и цитираната практика на Съда.
5 Решение от 2009 г. по дело Комисия/Парламент и Съвет (C-411/06, Сборник, стр. I-07585, точка 47).
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основание, не са несъвместими.1 

2. Избор на правно основание от Комисията

В обяснителния меморандум, под заглавието „Правно основание“, се посочва, че 
„Предложението се основава на член 187 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз.“ Докато член 187 от ДФЕС не може в строгия смисъл на думата да 
служи като правно основание, тъй като не предвижда никакви процедури за 
приемането на правни актове, от първото позоваване на предложението става ясно, че 
предвиденото процедурно правно основание е член 188, параграф 1 от ДФЕС, който 
позволява създаването на съвместните предприятия, посочени в член 187. Освен това в 
член 1 от предложения регламент изрично се посочва, че се създава „съвместно 
предприятие по смисъла на член 187 от Договора“. 

Това правно основание съответства на правното основание на „ИИЛ 1“, т.е. 
членове 171 и 172 от Договора за създаване на Европейската общност, които бяха 
заменени, без промяна в съдържанието, с член 187 и член 188, параграф 1 от ДФЕС.2 

3. Предложените алтернативни правни основания

Като се има предвид, че подлежащата на приемане мярка е „съвместно предприятие“, 
може да се направи изводът, че нито член 183 от ДФЕС, нито член 184 от ДФЕС са 
подходящи позовавания. Мерките, приети съгласно член 183 от ДФЕС, по-скоро 
допълват, отколкото да предоставят алтернатива на съвместните предприятия, 
създадени чрез позоваване на член 187 от ДФЕС. Член 184 от ДФЕС се отнася до 
„допълнителни програми“, „свързани с участието само на някои държави членки“, 
които се финансират априори от самите участващи държави членки. Нищо, освен 
изменение 64, целящо да промени правното основание, не дава основание да се 
предполага, че предложението или внесените към него изменения имат за цел да 
създадат подобна „допълнителна програма“.

4. Възможност за двойно правно основание

Остава да се разгледа дали член 188, параграф 1 би могъл да бъде допълнен с член 168, 
параграф 5, който предвижда приемането съгласно обикновената законодателна 
процедура на „насърчителни мерки с цел опазване и подобряване на човешкото здраве, 
и по-специално за борба с тежките трансгранични проблеми, както и мерки за 
наблюдение на сериозните трансгранични здравни заплахи, ранното оповестяване в 
случай на такива заплахи и борбата с тях [..].“ Съгласно установената съдебна практика 
това изисква анализ, по-специално на „целта и съдържанието на предложената мярка.“

5. Цел и съдържание на предложението за регламент

1 Решение от 1991 г. по дело Комисия/Съвет (C-300/89 „Титаниев диоксид“, Сборник, стр. I-2867, точки 
17-25).
2 Вж. Регламент (ЕО) № 73/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие 
за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства, L 30, 4.2.2008 г., 
стр. 38.
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Непосредствената цел на предложението, както е видно от член 1 от предложението за 
регламент, е да се създаде съвместно предприятие. Съгласно член 2, който определя 
целите на „ИИЛ 2“, неговата цел е да допринесе „по-специално за подобряване на 
здравето и благосъстоянието на европейските граждани“. 

Въпреки че Договорът от Лисабон въведе някои нови елементи на правомощията за 
Съюза в областта на общественото здраве, като например параграф 5 от член 168 от 
ДФЕС, трябва да се направи изводът, че това не предоставя подходящо второ правно 
основание за предложения регламент. 

Макар разпоредбата да предвижда приемането в съответствие с обикновената 
законодателна процедура на „насърчителни мерки с цел опазване и подобряване на 
човешкото здраве“, тя уточнява, че това следва да се извърши „по-специално за борба с 
тежките трансгранични проблеми, както и мерки за наблюдение на сериозните 
трансгранични здравни заплахи, ранното оповестяване в случай на такива заплахи и 
борбата с тях, както и мерки, които имат за непосредствена цел опазването на 
общественото здраве по отношение на употребата на тютюн и злоупотребата с алкохол, 
като се изключва всякакво хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби 
на държавите членки.“ 

III. Заключение и препоръка

На своето заседание от 17 декември 2013 г. комисията по правни въпроси единодушно 
реши1да отправи следната препоръка: член 187 от ДФЕС и член 188 от ДФЕС, 
параграф 1 представляват правилното правно основание за предложението за регламент 
относно съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни 
лекарства („ИИЛ 2“).

С уважение,

Клаус-Хайнер Лене 

1 На окончателното гласуване присъстваха: Клаус-Хайнер Лене (председател), Евелин Регнер (заместник-
председател), Рафаеле Балдасаре (заместник-председател), Франсоаз Кастекс (заместник-председател), 
Себастиан Валентин Боду (заместник-председател), Аксел Фос (докладчик), Кристиан Енстрьом, Мариел 
Гало, Джузепе Гаргани, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Ева Лихтенбергер, Антонио Лопес-
Истурис Уайт, Антонио Масип Идалго, Алайош Месарош, Бернхард Рапкай, Димитър Стоянов, Йожеф 
Сайер, Ребека Тейлър, Александра Тайн, Сесилия Викстрьом, Тадеуш Звефка и Силвия Коста, Юрген 
Клуте, Кей Суинбърн (съгласно член 187, параграф 2 от правилника).


