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Predmet: Mišljenje o pravnoj osnovi Prijedloga odluke Europskog parlamenta i Vijeća o 
Strateškom inovacijskom programu Europskog instituta za inovacije i tehnologiju 
(EIT) za razdoblje 2021.–2027.: jačanje europskog inovacijskog talenta i 
kapaciteta (COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD))

Poštovani g. predsjedniče

u pismu od 3. veljače 2021., u skladu s člankom 40. stavkom 2., zatražili ste da Odbor za 
pravna pitanja razmotri primjerenost pravne osnove  za Komisijin Prijedlog odluke 
Europskog parlamenta i Vijeća o Strateškom inovacijskom programu Europskog instituta za 
inovacije i tehnologiju (EIT) za razdoblje 2021.–2027.: jačanje europskog inovacijskog 
talenta i kapaciteta

Odbor je razmotrio gore navedeno pitanje na sjednici od 18. ožujka 2021.

I. – Kontekst

Komisija je 11. srpnja 2019. donijela Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o 
Strateškom inovacijskom programu Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) za 
razdoblje 2021.–2027.: jačanje europskog inovacijskog talenta i kapaciteta 
(2019/0152(COD)). U Strateškom inovacijskom programu (SIP), koji je priložen Prijedlogu, 
utvrđuju se strategija i prioriteti EIT-a za razdoblje 2021.–2027. 

Prijedlog Komisije temelji se na članku 173. stavku 3. UFEU-a. Sadrži i pozivanje koje se 
odnosi na Uredbu br. 294/2008 od 11. ožujka 2008. o osnivanju Europskog instituta za 
inovacije i tehnologiju 1 (Uredba o EIT-u iz 2008.), a posebno njezin članak 17., gdje se 

1 Uredba (EZ) br. 294/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o osnivanju Europskog instituta 
za inovacije i tehnologiju (SL L 97, 9.4.2008., str. 1.).
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navodi da se Komisija implicitno oslonila na sekundarno pravo kao dodatnu pravnu osnovu. 

U izvješću odbora ITRE usvojenom 24. lipnja 2020. upućivanje na Uredbu o EIT-u iz 2008. 
zamijenjeno je upućivanjem na Komisijin prijedlog preinake Uredbe o EIT-u iz 2008. 
(Prijedlog uredbe o EIT-u iz 2019.) 2. 

U kontekstu tekućih međuinstitucijskih pregovora suzakonodavci istražuju mogućnost da se 
odluka temelji isključivo na članku 173. stavku 3. UFEU-a. 

II. – Relevantni članci Ugovora

Relevantne odredbe Ugovora o funkcioniranju Europske unije su sljedeće:

GLAVA XVII.
INDUSTRIJA

Članak 173.
(bivši članak 157. UEZ-a)

1. Unija i države članice osiguravaju potrebne uvjete za konkurentnost industrije Unije.

U tu svrhu, u skladu sa sustavom otvorenih i konkurentnih tržišta, njihovo je djelovanje 
usmjereno prema:

— ubrzanju prilagodbe industrije strukturnim promjenama,

— poticanju okruženja pogodnog za inicijativu i razvoj poduzetnika, osobito malih i 
srednjih poduzetnika, širom Unije,

— poticanju okruženja pogodnog za suradnju među poduzećima,

— podupiranju boljeg iskorištavanja industrijskog potencijala politika inovacije, 
istraživanja i tehnološkog razvoja.

2. Države se članice u suradnji s Komisijom međusobno savjetuju te, prema potrebi, 
koordiniraju svoje djelovanje. Komisija može poduzeti bilo koju inicijativu korisnu za 
promicanje takve koordinacije osobito inicijative kojima je cilj utvrđivanje smjernica i 
pokazatelja, organizacija razmjene najbolje prakse i priprema potrebnih elemenata za 
periodičko praćenje i ocjenu. O tome se u cijelosti izvješćuje Europski parlament.

3. Unija doprinosi ostvarivanju ciljeva određenih stavkom 1. kroz politike i aktivnosti koje 
provodi na temelju ostalih odredaba Ugovorâ. Europski parlament i Vijeće, odlučujući u 
skladu s redovnim zakonodavnim postupkom i nakon savjetovanja s Gospodarskim i 
socijalnim odborom, mogu odlučiti o posebnim mjerama koje podupiru djelovanje 
poduzeto u državama članicama radi ostvarivanja ciljeva određenih stavkom 1. pri čemu 
je isključeno bilo kakvo usklađivanje zakona i drugih propisa država članica.

2 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (preinaka) 
COM(2019)0331 final od 11. srpnja 2019.
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Ova glava ne predstavlja temelj za uvođenje bilo kakve mjere od strane Unije, koja bi 
mogla dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja ili koja sadrži porezne odredbe ili 
odredbe koje se odnose na prava i interese zaposlenih osoba.

III. – Sudska praksa Suda Europske unije u pogledu odabira pravne osnove

Sud Europske unije na odabir primjerene pravne osnove tradicionalno gleda kao na pitanje od 
ustavnopravnog značaja, kojim se jamči poštovanje načela dodijeljenih ovlasti (članak 5. 
UEU-a) i utvrđuje priroda i područje nadležnosti Unije 3. U skladu s ustaljenom sudskom 
praksom Suda EU-a „odabir pravne osnove za mjeru Zajednice mora počivati na objektivnim 
faktorima podložnima sudskom preispitivanju, koji posebno uključuju cilj i sadržaj mjere” 4. 
Odabir neodgovarajuće pravne osnove može stoga biti temelj za poništenje predmetnog akta. 
U tom kontekstu želja neke institucije da aktivnije sudjeluje u donošenju određene mjere, 
okolnosti u kojima je mjera donesena i aktivnosti provedene u drugim aspektima u okviru 
djelovanja obuhvaćenog određenom mjerom nisu relevantni za utvrđivanje odgovarajuće 
pravne osnove 5. 

Ako se ispitivanjem mjere pokaže da ona ima dvostruku svrhu ili dvostruku komponentu od 
kojih je jednu moguće odrediti kao glavnu ili prevladavajuću, dok je druga samo sporedna, 
mjera se mora temeljiti na jednoj pravnoj osnovi, tj. onoj koja je potrebna za glavnu ili 
prevladavajuću svrhu ili komponentu 6. Iznimno, ako mjera ima nekoliko usporednih svrha ili 
komponenata koje su neodvojivo povezane, s tim da nijedna nije sporedna i neizravna u 
odnosu na drugu, ona se mora temeljiti na različitim odgovarajućim pravnim osnovama 7. 
Međutim, to bi bilo moguće samo ako postupci utvrđeni za odgovarajuće pravne osnove nisu 
međusobno nespojivi i ako se njima ne potkopava pravo Europskog parlamenta 8. Nadalje, 
odabrana mjera mora biti u skladu s propisanom vrstom zakonodavnog akta kad je to 
navedeno u Ugovoru.

IV. – Cilj i sadržaj predložene mjere

U Prijedlogu odluke predviđa se donošenje Strateškog inovacijskog plana (SIP) EIT-a za 
razdoblje 2021.–2027. U uvodnoj izjavi 2. tog Prijedloga navodi se, među ostalim, da bi se 
„[u] SIP-u […] trebala definirati prioritetna područja i dugoročna strategija za Europski 
institut za inovacije i tehnologiju („EIT”)”. U obrazloženju Komisije to se pojašnjava i 
navodi da se „[u] SIP-u utvrđuju prioritetna područja, strategija i financijske potrebe EIT-a 
za to razdoblje te način na koji će EIT pridonijeti postizanju ciljeva Obzora Europa”. U 

3 Mišljenje 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, točka 5.
4 Presuda u predmetu Komisija protiv Parlamenta i Vijeća, C-411/06, ECLI:EU:C:2009:518, točka 45. i u njoj 
citirana sudska praksa. Vidjeti također predmet Parlament protiv Vijeća, C-130/10, ECLI:EU:C:2012:472, 
točku 42. i u njoj citiranu sudsku praksu.
5 Presuda u predmetu Komisija protiv Vijeća, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, točka 44.
6 Presuda u predmetu Komisija protiv Vijeća, C-137/12, ECLI:EU:C:2013:675, točka 53.; Komisija protiv 
Parlamenta i Vijeća, C-411/06, ECLI:EU:C:2009:518, točka 46. i u njoj citirana sudska praksa; Parlament 
protiv Vijeća, C-490/10, ECLI:EU:C:2012:525, točka 45.; Parlament protiv Vijeća, C-155/07, 
ECLI:EU:C:2008:605, točka 34.
7 Predmet C-211/01, Komisija protiv Vijeća, ECLI:EU:C:2003:452, t. 40.; Predmet C-178/03, Komisija protiv 
Europskog parlamenta i Vijeća, ECLI:EU:C:2006:4, točke 43. – 56.
8 Predmet C-300/89, Komisija protiv Vijeća („titanov dioksid”), ECLI:EU:C:1991:244, točke 17. – 25.; Predmet 
C-268/94, Portugal protiv Vijeća, ECLI:EU:C:1996:461.
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Prilogu Prijedlogu dodatno se navodi da se u SIP-u „utvrđuju ciljevi EIT-a, ključna 
djelovanja, očekivani rezultati i potrebni resursi” te da se SIP-om osigurava potrebno 
usklađivanje EIT-a s okvirnim programom Unije za potporu istraživanjima i inovacijama za 
razdoblje od 2021. do 2027. (Obzor Europa). 

V. – Analiza i utvrđivanje odgovarajuće pravne osnove

(a) Prikladnost članka 173. stavka 3 UFEU-a kao pravne osnove

Člankom 173. stavkom 3. predviđa se pravna osnova za postizanje niza ciljeva u području 
industrijske politike u Uniji.

Kako se objašnjava u odjeljku IV., u SIP-u se utvrđuju strategija i prioriteti EIT-a za razdoblje 
2021.–2027. te njegovi ciljevi, ključna djelovanja, očekivani rezultati i potrebni resursi. EIT, 
čija je misija „doprinositi održivom europskom gospodarskom rastu i konkurentnosti Unije 
jačanjem inovacijskog kapaciteta država članica” 9, uspostavljen je Uredbom o EIT-u iz 
2008. koja se temelji na članku 173. stavku 3. UFEU-a. Prijedlog Uredbe o EIT-u iz 2019. 
također se temelji na industrijskoj pravnoj osnovi iz članka 173. stavka 3. UFEU-a. 

Iz navedenoga proizlazi da je cilj Prijedloga utvrditi smjer politike EIT-a, koji zauzvrat nastoji 
ostvariti niz ciljeva u području industrijske politike u Uniji. S obzirom na svoj cilj i sadržaj 
Prijedlog se pravilno temelji na članku 173. stavku 3. UFEU-a.  

(b) Irelevantnost članka 17. Uredbe (EZ) br. 294/2008 kao pravne osnove

Potrebno je napomenuti da se u obrazloženju Prijedloga u odjeljku „Pravna osnova” spominje 
samo članak 173. UFEU-a. 

Kad je riječ o članku 17. Uredbe o EIT-u iz 2008., u njegovu stavku 1. utvrđuje se postupak 
za pripremu nacrta SIP-a: „Najkasnije do 30. lipnja 2011., i svakih sedam godina nakon toga, 
EIT priprema sedmogodišnji nacrt [SIP-a] i dostavlja ga Komisiji.” U stavcima 2. i 3. 
utvrđuju se područje primjene i sadržaj SIP-a. Naposljetku, u članku 17. stavku 4. upućuje se 
na članak 173. stavak 3. UFEU-a i utvrđuje sljedeće: „Djelujući na prijedlog Komisije, 
Europski parlament i Vijeće će usvojiti [SIP] u skladu s člankom [173. stavkom 3.] Ugovora”. 

Člankom 17. ne dodjeljuje se ovlast za donošenje zakonodavstva, nego se utvrđuje da EIT 
priprema nacrt SIP-a i dostavlja ga Komisiji prije nego što ga konačno usvoje Europski 
parlament i Vijeće u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom. Člankom 17. Uredbe o 
EIT-u iz 2008. ne pruža se pravna osnova za odluku, nego se utvrđuje postupak izrade, 
sadržaj i opseg nacrta te se samo upućuje na članak 173. stavak 3., koji je stvarna pravna 
osnova odluke.  

Iz prethodno navedenog proizlazi da nije potrebno dodatno upućivati na članak 173. stavak 3. 
UFEU-a upućivanjem na Uredbu o EIT-u iz 2008. Upućivanje na članak 17. Uredbe o EIT-u iz 
2008. kao pravnu osnovu Prijedloga trebalo bi smatrati značajnom pogreškom u smislu 
zakonodavne tehnike koju bi trebalo ispraviti.

9 Članak 3. Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom institutu za inovacije i tehnologiju 
(preinaka) (COM(2019)0331 final – 2019/0151 (COD))
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VI. – Zaključak i preporuka

Na sjednici od 18. ožujka 2021. Odbor za pravna pitanja jednoglasno je odlučio, s 24 glasa 
za 10, preporučiti Odboru za industriju, istraživanje i energetiku da je odgovarajuća pravna 
osnova za Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Strateškom inovacijskom 
programu Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) za razdoblje 2021.–2027.: 
jačanje europskog inovacijskog talenta i kapaciteta članak 173. stavak 3. UFEU-a.

S poštovanjem,

Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

10 Na konačnom glasovanju nazočni su bili: Adrián Vázquez Lázara (predsjednik), Marion Walsmann 
(potpredsjednica), Ibán García Del Blanco (potpredsjednik), Raffaele Stancanelli (potpredsjednik), Axel Voss 
(izvjestitelj za mišljenje), Manon Aubry, Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Pascal 
Durand, Angel Dzhambazki, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Mislav Kolakušić, Ilhan Kyuchyuk, Gilles 
Lebreton, Antonius Manders, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Jérôme Rivière, Franco Roberti, 
Marcos Ros Sempere, Nacho Sánchez Amor, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Tiemo Wőlken, Lara Wolters 
i Javier Zarzalejos.


