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Austatud proua esimees

Õiguskomisjon otsustas 17. detsembri 2013. aasta koosolekul vastavalt kodukorra artikli 37
lõikele 3 esitada omal algatusel arvamuse selle kohta, kas innovatiivsete ravimite algatuse 2. 
ühisettevõtet käsitleva ettepaneku õiguslik alus tuleks jätta muutmata või tuleks selleks võtta 
Teie parlamendikomisjoni raporti projektile tehtud muudatusettepanekus 64 esitatud ELi 
toimimise lepingu artikli 168 lõige 5, artiklid 183 ja 184.

I. Taust

Komisjon esitas 10. juulil 2013 ettepaneku võtta vastu määrus innovatiivsete ravimite 
algatuse 2. ühisettevõtte kohta (IMI2). Ettepanek on osa ajavahemikku 2014–2020 hõlmava 
teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 rakendamisest.

Ettepanek on läbivaatamisel tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonis ning 
komisjoni raporti projektile on esitatud üks muudatusettepanek, milles soovitakse muuta 
kavandatava määruse õiguslikku alust, võttes selleks ELi toimimise lepingu artiklite 187 ja 
188 asemel ELi toimimise lepingu artikli 168 lõige 5, artiklid 183 ja 184.

1. Ettepanek
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Kavandatav määrus asutaks ühisettevõtte ajavahemikuks, mis kestab 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2024 innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks seoses 
teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammiga Horisont 2020.

Ühisettevõte IMI2 on mõeldud jätkama seitsmenda raamprogrammi raames algatatud ühise 
tehnoloogiaalgatuse IMI1 tööd, kuid tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni 
raportööri sõnul on selle kohaldamisala erinev: konkurentsieelsete biomeditsiiniliste 
teadusuuringute asemel keskendutakse rohkem rahvatervisele. Ühisettevõte IMI2 laiendab 
nõnda oma tegevusala kogu innovatsioonitsüklile, kaasates ka muid bioteaduseid ning 
hõlmates mitte ainult teadusuuringuid, vaid ka innovatiivsete ravimite turustamist.  

Artiklis 1 asutatakse IMI2 ühisettevõttena ja see on sõnastatud järgmiselt:

Artikkel 1
Asutamine
1. Innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks asutatakse ühisettevõte 
asutamislepingu artikli 187 tähenduses (edaspidi „ühisettevõte IMI2”) ajavahemikuks, mis 
kestab 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2024.

2. Ühisettevõte IMI2 asendab nõukogu määrusega (EÜ) nr 73/2008 asutatud ühisettevõtte 
IMI ja on selle õigusjärglane.

3. Ühisettevõte IMI2 on asutus, kelle ülesanne on rakendada määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlust.

4. Ühisettevõte IMI2 on juriidiline isik. Ühisettevõttel on igas liikmesriigis kõige laialdasem 
õigus- ja teovõime, mis juriidilistele isikutele vastavalt selle riigi õigusele antakse. Eelkõige 
võib ta omandada ja võõrandada vallas- ja kinnisasju ning olla kohtus menetlusosaliseks.

5. Ühisettevõtte IMI2 asukoht on Belgias Brüsselis.

6. Ühisettevõtte IMI2 põhikiri on esitatud lisas.

Ettepaneku artiklis 2 kehtestatakse ühisettevõtte IMI2 eesmärgid:

Artikkel 2
Eesmärgid

Ühisettevõtte IMI2 eesmärgid on järgmised:

(a)  aidata kaasa määruse (EL) nr …/2013/EL [raamprogramm Horisont 2020], eelkõige 
otsuse …/2013/EL [raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eriprogramm] … osa 
rakendamisele ja eelkõige Euroopa elanike tervise ja heaolu parandamisele;

(b) aidata kaasa innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse eesmärkide 
saavutamisele ning eelkõige: i) suurendada Maailma Terviseorganisatsiooni 
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kindlaksmääratud esmatähtsate ravimite kliiniliste uuringute edumäära;

ii) vähendada ravimi väljatöötamisel ravimikontsepti õigeks tunnistamiseni jõudmise 
aega, nt immunoloogiliste, respiratoorsete, neuroloogiliste ja neurodegeneratiivsete 
haiguste puhul;

iii) töötada välja uued ravimeetodid suure ja rahuldamata ravivajadusega haigustele 
(nt Alzheimeri tõbi) ning haigustele ja seisunditele, mille ravi jaoks on vähe 
turustiimuleid (nt antimikroobne resistentsus);

iv) töötada välja sellised haiguste diagnostilised ja ravialased biomarkerid, mis on 
selge kliinilise tähtsusega ja mille on heaks kiitnud seadusandjad;

v) vähendada vaktsiinikandidaatide III faasi kliiniliste uuringute ebaõnnestumise 
määra vaktsiinide tõhususe ja ohutuse varajase prognoosimise uudsete biomarkerite 
abil;

vi) parandada praegust ravimite väljatöötamisprotsessi, toetades vahendite, 
standardite ja lähenemisviiside väljatöötamist reguleeritud tervisetoodete tõhususe, 
ohutuse ja kvaliteedi hindamiseks.

2. Esildatud õiguslikud alused

a) Ettepaneku õiguslik alus

Ettepaneku õiguslik alus on ELi toimimise lepingu artikli 188 esimene lõik, mille kohaselt 
võib nõukogu võtta komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast konsulteerimist Euroopa 
Parlamendiga vastu ELi toimimise lepingu artiklis 187 märgitud sätted. Selles artiklis 
sätestatakse, et liit võib asutada ühisettevõtteid, mis on vajalikud liidu uurimisprogrammide 
elluviimiseks. ELi toimimise lepingu artiklid 187 ja 188 on sõnastatud järgmiselt:

Artikkel 187 
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 171) 

Liit võib asutada ühisettevõtteid või luua muid struktuure, mis on vajalikud liidu 
uurimisprogrammide, tehnoloogia arengu- või tutvustamisprogrammide edukaks 
elluviimiseks. 

Artikkel 188 
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 172) 

Nõukogu võtab komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendi 
ning majandus- ja sotsiaalkomiteega vastu artiklis 187 märgitud sätted. 

Toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning pärast konsulteerimist majandus- ja 
sotsiaalkomiteega võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu vastu artiklites 183, 184 ja 185 
märgitud sätted. Lisaprogrammide vastuvõtmiseks on nõutav asjassepuutuvate liikmesriikide 
nõusolek.
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b) Õigusliku aluse muutmise ettepanek

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonis Teresa Riera Madurelli koostatud raporti 
projektile Michèle Rivasi esitatud muudatusettepanekus 64 soovitakse asendada komisjoni 
poolt esitatud õiguslik alus ELi toimimise lepingu artikli 168 lõikega 5, milles sätestatakse 
stimuleerivate meetmete võtmine inimeste tervise kaitseks ja parandamiseks, ning artiklitega 
183 ja 184, mis käsitlevad vastavalt mitmeaastaste raamprogrammide elluviimist ja nende 
raamprogrammide lisaprogramme. Kõnealused artiklid on järgmised:
Artikkel 168
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 152)
5. Samuti võivad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning 
pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega ning regioonide komiteega võtta vastu 
stimuleerivaid meetmeid inimeste tervise kaitseks ja parandamiseks ning eelkõige peamiste 
piiriüleste tervist kahjustavate tegurite vastu võitlemiseks, meetmeid, mis puudutavad tõsiste 
piiriüleste terviseohtude seiret, nende eest varajast hoiatamist ja nende vastu võitlemist, ning 
samuti meetmeid, mille otsene eesmärk on rahvatervise kaitse seoses tubakaga ja alkoholi 
kuritarvitamisega, ilma et see kohustaks liikmesriike oma õigus- ja haldusnorme ühtlustama.

Artikkel 183 
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 167) 

Mitmeaastase raamprogrammi elluviimiseks määrab liit kindlaks: 
– ettevõtjate, uurimiskeskuste ja ülikoolide osavõtu eeskirjad; 
– uurimistulemuste levitamise eeskirjad. 

Artikkel 184 

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 168) 

Mitmeaastase raamprogrammi elluviimisel võidakse otsustada vastu võtta lisaprogrammid, 
milles osalevad ainult teatud liikmesriigid, kes rahastavad neid sõltuvalt võimalikust liidu 
osavõtust. 
Liit võtab vastu eeskirjad lisaprogrammide kohta, eriti teadmiste levitamise ja teiste 
liikmesriikide juurdepääsu kohta nendele programmidele.

II. Analüüs 

1. Euroopa Kohtu kehtestatud põhimõtted

Euroopa Kohtu praktika sobiva õigusliku aluse valimise osas on kindlalt välja kujunenud. 
Kohus on rõhutanud, et pidades silmas õigusliku aluse tagajärgi pädevusele ja menetlusele, on 
õigusliku aluse valik põhimõttelise tähtsusega1. Seega peab ELi lepingu artikli 13 lõike 2 

                                               
1 Arvamus 2/00, Cartagena protokoll, EKL 2001, lk I-9713, punkt 5; otsus kohtuasjas C-370/07: komisjon vs. 
nõukogu, EKL 2009, lk I-8917, punktid 46–49; arvamus 1/08, Teenustekaubanduse üldleping, EKL 2009, lk I-
11129, punkt 110.
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kohaselt iga institutsioon tegutsema talle aluslepinguga antud volituste piires1. 

Samuti on Euroopa Kohus rõhutanud, et liidu õigusakti õigusliku aluse valik peab põhinema 
objektiivsetel asjaoludel, mis on kohtulikult kontrollitavad ja mille hulka kuuluvad eelkõige 
õigusakti eesmärk ja sisu.2 Kui õigusaktil on kaks eesmärki või see koosneb kahest 
komponendist, ning kui üht neist võib pidada peamiseks või ülekaalukaks eesmärgiks või 
komponendiks, teine on aga vaid juhuslik, siis peab kõnealune meede toetuma ühele ainsale 
õiguslikule alusele – nimelt sellele, mida nõuab peamine või ülekaalus olev eesmärk või 
komponent.3

Kahte õiguslikku alust tohib kasutada üksnes juhul, kui õigusakt on samaaegselt suunatud 
mitme eesmärgi saavutamisele või sellel on mitu omavahel seotud komponenti, ilma et mõni 
neist oleks teisega võrreldes teisejärguline või kaudne4, tingimusel et nendele õiguslikele 
alustele vastavad menetlused ei ole üksteisega ühildamatud.5

2. Komisjoni valitud õiguslik alus

Seletuskirjas seisab alapealkirja „Õiguslik alus” all: „Ettepanek põhineb Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklil 187.” Kuigi ELi toimimise lepingu artikkel 187 ei saa tegelikult olla 
õiguslikuks aluseks, sest selles ei sätestata õigusakti vastuvõtmise menetlust, selgub 
ettepaneku volitusest 1, et kavandatav menetluslik õiguslik alus on ELi toimimise lepingu 
artikli 188 esimene lõik, mis võimaldab artiklis 187 viidatud ühisettevõtete asutamist. Lisaks 
sätestatakse kavandatava määruse artiklis 1 sõnaselgelt, et „asutatakse ühisetevõte 
asutamislepingu artikli 187 tähenduses”. 

See õiguslik alus vastab ühisettevõtte IMI1 õiguslikule alusele ehk Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artiklitele 171 ja 172, mis on sisu muutmata asendatud ELi toimimise lepingu 
artikliga 187 ja artikli 188 esimese lõiguga.6

3. Esildatud alternatiivsed õiguslikud alused

Võttes arvesse, et võetav meede on „ühisettevõte”, tuleb järeldada, et ei ELi toimimise 
lepingu artikkel 183 ega 184 näi kohasena. ELi toimimise lepingu artiklis 183 sätestatud 
meetmed pigem täiendavad artikli 187 kohaselt asutatud ühisettevõtteid kui pakuvad neile 
alternatiivi. ELi toimimise lepingu artiklis 184 käsitletakse lisaprogramme, ainult teatud 
liikmesriikide osalemist, kes rahastavad neid programme eelkõige ise. Peale 
muudatusettepanek 64, millega soovitakse muuta õiguslikku alust, ei viita miski sellele, et 
õigusakti ettepaneku või sellele esitatud muudatuste eesmärgiks oleks sellise lisaprogrammi 
vastuvõtmine.

                                               
1 Otsus kohtuasjas C-403/05: parlament vs. komisjon, EKL 2007, lk I-9045, punkt 49 ja selles viidatud 
kohtupraktika.
2 Vt hiljutise kohtuasja C-137/12: komisjon vs. nõukogu Euroopa Kohtu 22. oktoobri 2013. a. otsust (suurkoda). 
3 Vt samas, punkt 53 ja seal viidatud kohtupraktika.
4 Otsus kohtuasjas C-411/06: komisjon v. Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2009, lk I-7585, punkt 47.
5 Otsus kohtuasjas C-300/89: komisjon v. nõukogu (titaandioksiid), EKL 1991, lk I-2867, punktid 17-25.
6 Vt nõukogu 20. detsembri 2007. a. määrus (EÜ) nr 73/2008, millega asutatakse ühisettevõte innovatiivsete 
ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks, ELT L 30, 4.2.2008, lk 38.
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4. Kahe õigusliku aluse võimalikkus

Jääb veel otsustada, kas artikli 188 esimest lõiku võiks täiendada artikli 168 lõikega 5, milles 
sätestatakse, et seadusandliku tavamenetluse kohaselt võib võtta vastu „stimuleerivaid 
meetmeid inimeste tervise kaitseks ja parandamiseks ning eelkõige peamiste piiriüleste tervist 
kahjustavate tegurite vastu võitlemiseks, meetmeid, mis puudutavad tõsiste piiriüleste 
terviseohtude seiret, nende eest varajast hoiatamist ja nende vastu võitlemist /…/”. 
Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on selleks vaja eelkõige meetme eesmärgi ja sisu 
analüüsi.

5. Kavandatava määruse eesmärk ja sisu

Nagu selgub kavandatava määruse artiklis 1, on ettepaneku otsene eesmärk ühisettevõtte 
asutamine. Vastavalt artiklile 2, milles kehtestatakse ühisettevõtte IMI2 eesmärgid, on 
ühisettevõtte eesmärk aidata kaasa „eelkõige Euroopa elanike tervise ja heaolu 
parandamisele”. 

Isegi kui Lissaboni lepinguga lisati liidule mõned uued pädevused rahvatervise valdkonnas, 
nagu näiteks ELi toimimise lepingu artikli 168 lõige 5, tuleb tõdeda, et see ei kujuta endast 
kohast õiguslikku alust kavandatavale määrusele.  

Sellal kui säte võimaldab seadusandliku tavamenetluse kohaselt võtta vastu „stimuleerivaid 
meetmeid inimeste tervise kaitseks ja parandamiseks”, täpsustatakse samas, et seda tuleks 
teha „eelkõige peamiste piiriüleste tervist kahjustavate tegurite vastu võitlemiseks, meetmeid, 
mis puudutavad tõsiste piiriüleste terviseohtude seiret, nende eest varajast hoiatamist ja nende 
vastu võitlemist, ning samuti meetmeid, mille otsene eesmärk on rahvatervise kaitse seoses 
tubakaga ja alkoholi kuritarvitamisega, ilma et see kohustaks liikmesriike oma õigus- ja 
haldusnorme ühtlustama.”

III. Järeldus ja soovitus

Õiguskomisjon otsustas 17. detsembri 2013. aasta koosolekul ühehäälselt1 soovitada Teile, et 
ELi toimimise lepingu artikkel 187 ja artikli 188 esimene lõik moodustavad sobiva õigusliku 
aluse määrusele innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte kohta (IMI2).

                                               
1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Klaus-Heiner Lehne (esimees), Evelyn Regner (aseesimees), Raffaele 
Baldassarre (aseesimees), Franēoise Castex (aseesimees), Sebastian Valentin Bodu (aseesimees), Axel Voss 
(arvamuse koostaja), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istśriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészįros, 
Bernhard Rapkay, Dimitar Stoyanov, József Szįjer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, 
Tadeusz Zwiefka, ja Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne (vastavalt kodukorra artikli 187 lõikele 2).
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