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Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti 17. joulukuuta 2013 pitämässään kokouksessa 
käsitellä oma-aloitteisesti parlamentin työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdan nojalla kysymystä 
siitä, olisiko oikeusperusta ehdotukselle, joka koskee yhteisyrityksen perustamista 
Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloitetta varten, jätettävä ennalleen vai olisiko oikeusperustaksi 
otettava SEUT-sopimuksen 168 artiklan 5 kohta, 183 artikla ja 184 artikla, kuten 
valiokuntanne mietintöluonnoksen tarkistuksessa 64 ehdotetaan.

I Tausta

Komissio julkaisi 10. heinäkuuta 2013 ehdotuksen asetukseksi yhteisyrityksen perustamisesta 
innovatiiviset lääkkeet 2 -aloitetta (IMI2) varten. Ehdotus on osa vuosina 2014–2020 
toteutettavan EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 
täytäntöönpanoa.

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta käsittelee ehdotusta parhaillaan, ja valiokunnan 
mietintöluonnokseen on esitetty tarkistus, jossa halutaan muuttaa ehdotetun asetuksen 
oikeusperusta SEUT-sopimuksen 187 ja 188 artiklasta SEUT-sopimuksen 168 artiklan 
5 kohdaksi, 183 artiklaksi ja 184 artiklaksi.
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1. Ehdotus
Ehdotetulla asetuksella perustettaisiin yhteisyritys kaudelle 1. tammikuuta 2014 
- 31. joulukuuta 2024 innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen 
täytäntöön panemiseksi tutkimuksen puiteohjelman Horisontti 2020 yhteydessä.

IMI2-aloitteesta tulee seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa perustetun yhteisen 
teknologia-aloitteen IMI1:n työn jatkaja, mutta, kuten teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan esittelijä mainitsee, ”sen soveltamisala on toinen: painopiste siirtyy 
kilpailua edeltävän vaiheen biolääketieteen tutkimuksesta kansanterveyteen. IMI2-aloite 
laajentaa näin toiminta-alaansa koko innovointisykliin ja muihin biotieteen aloihin ja kattaa 
nyt tutkimuksen lisäksi myös innovatiivisten lääkkeiden kaupallistamisen.”

Ehdotuksen 1 artiklassa säädetään, että IMI2 on yhteisyritys, ja artikla on seuraavanlainen:

1 artikla
Perustaminen
1. Innovatiivisten lääkkeiden alan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi perustetaan 
perussopimuksen 187 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, jäljempänä ’IMI2-yhteisyritys’, 
1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2024 väliseksi ajaksi.

2. IMI2-yhteisyritys korvaa asetuksen (EY) N:o 73/2008 nojalla perustetun 
IMI-yhteisyrityksen, jonka seuraaja se on.

3. IMI2-yhteisyritys on elin, jonka tehtävänä on panna täytäntöön asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus.

4. IMI2-yhteisyritys on oikeushenkilö. Sillä on kaikissa unionin jäsenvaltioissa laajin 
oikeushenkilöillä kyseisten valtioiden lainsäädännön mukaan oleva oikeuskelpoisuus. Se voi 
erityisesti hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä olla asianosaisena
oikeudenkäynneissä.

5. IMI2-yhteisyrityksen kotipaikka on Bryssel, Belgia.

6. IMI2-yhteisyrityksen yhtiöjärjestys on tämän asetuksen liitteenä.

Ehdotuksen 2 artiklassa IMI2:n tavoitteet esitetään seuraavasti:

2 artikla
Tavoitteet

IMI2-yhteisyrityksellä on seuraavat tavoitteet:

a) myötävaikuttaa asetuksen (EU) N:o […]/2013/EU [Horisontti 2020 –puiteohjelma] ja 
etenkin päätöksen (EU) N:o […]/2013/EU [Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa 
koskeva erityisohjelma] … osan täytäntöönpanoon sekä erityisesti Euroopan kansalaisten 
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terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen;

b) myötävaikuttaa innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen 
tavoitteiden saavuttamiseen ja erityisesti

i) lisätä Maailman terveysjärjestön määrittämillä ensisijaislääkkeillä (priority 
medicines) tehtyjen kliinisten kokeiden onnistumisastetta;

ii) lyhentää lääkekonseptin oikeaksi todistamisen kestoa kehitettäessä lääkkeitä muun 
muassa immunologisia, neurologisia, neurodegeneratiivisia ja hengitysteiden 
sairauksia varten,

iii) kehittää uusia hoitomenetelmiä sellaisia sairauksia varten, joiden kohdalla niille 
on edelleen suuri tarve, kuten Alzheimerin tauti, ja vain vähän markkinakannustimia, 
kuten mikrobilääkeresistenssin osalta,

iv) kehittää sairauksien diagnostiikkaa ja hoitoa varten biomerkkiaineita, jotka ovat 
selvästi kliinisesti merkityksellisiä ja sääntelyviranomaisten hyväksymiä,

v) parantaa kokeiltavana olevien rokotteiden onnistumisastetta III vaiheen kliinisissä 
kokeissa kehittämällä uusia biologisia merkkiaineita alkuvaiheen vaikuttavuus- ja 
turvallisuustarkastuksia varten,

vi) parantaa nykyistä lääkkeiden kehittämisprosessia tarjoamalla tukea välineiden, 
normien ja lähestymistapojen kehittämiseen säänneltyjen terveystuotteiden 
vaikuttavuuden, turvallisuuden ja laadun arvioimiseksi.

2. Ehdotetut oikeusperustat

a) Ehdotuksen oikeusperusta

Ehdotuksen oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 188 artiklan 1 kohta, jonka mukaan 
neuvosto voi komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan hyväksyä 
ehdotuksia, joihin viitataan SEUT-sopimuksen 187 artiklassa. Jäljempänä mainitussa 
artiklassa määrätään, että unioni voi perustaa yhteisyrityksiä unionin tutkimusohjelmien 
täytäntöönpanoa varten. SEUT-sopimuksen 187 ja 188 artikla ovat seuraavanlaiset:

187 artikla
(aiempi EY:n perustamissopimuksen 171 artikla)

Unioni voi perustaa yhteisyrityksiä tai muita järjestelmiä, jotka ovat tarpeen, jotta unionin 
tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevat toimintaohjelmat voidaan panna 
täytäntöön asianmukaisesti.

188 artikla
(aiempi EY:n perustamissopimuksen 172 artikla)

Neuvosto antaa 187 artiklassa tarkoitetut säännökset komission ehdotuksesta sekä Euroopan 
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parlamenttia ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat 183, 184 ja 185 artiklassa tarkoitetut säännökset 
tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen sekä talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan.
Täydentävien toimintaohjelmien hyväksymiseen tarvitaan niiden jäsenvaltioiden suostumus, 
joita asia koskee.

b) Oikeusperustaan ehdotettu muutos

Michèle Rivasin esittämässä tarkistuksessa 64 Teresa Riera Madurellin teollisuus-, tutkimus-
ja energiavaliokunnassa laatimaan mietintöluonnokseen pyritään korvaamaan komission 
ehdottama oikeusperusta SEUT-sopimuksen 168 artiklan 5 kohta, jossa määrätään 
edistämistoimien hyväksymisestä ihmisten terveyden suojelemista ja parantamista varten, 
sekä SEUT-sopimuksen 183 ja 184 artikla, jotka koskevat monivuotisten puiteohjelmien ja 
niitä täydentävien toimintaohjelmien täytäntöönpanoa. Artiklat ovat seuraavanlaiset:
168 artikla
(aiempi EY:n perustamissopimuksen 152 artikla)
5. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat säätää tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen ja talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan myös 
edistämistoimista, joiden tarkoituksena on ihmisten terveyden suojeleminen ja parantaminen 
ja erityisesti rajatylittävien laajalle levinneiden vaarallisten sairauksien torjunta, 
toimenpiteistä, jotka koskevat vakavien rajatylittävien terveysuhkien seurantaa, niistä 
hälyttämistä ja niiden torjuntaa, sekä toimenpiteistä, joiden välittömänä tarkoituksena on 
kansanterveyden suojeleminen ehkäisemällä tupakointia ja alkoholin väärinkäyttöä; nämä 
toimenpiteet eivät voi käsittää jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistamista.

183 artikla
(aiempi EY:n perustamissopimuksen 167 artikla)

Monivuotisen puiteohjelman panemiseksi täytäntöön unioni vahvistaa:
– yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista koskevat säännöt,
– tutkimustuloksista saatujen tietojen levittämistä koskevat säännöt.

184 artikla
(aiempi EY:n perustamissopimuksen 168 artikla)

Monivuotista puiteohjelmaa täytäntöön pantaessa voidaan päättää täydentävistä 
toimintaohjelmista, joihin osallistuvat vain jotkin jäsenvaltiot; nämä jäsenvaltiot huolehtivat 
toimintaohjelmien rahoittamisesta, jollei unioni mahdollisesti osallistu.
Unioni antaa täydentäviä toimintaohjelmia koskevat säännöt erityisesti tiedon levittämisestä 
ja muiden jäsenvaltioiden mahdollisuuksista päästä täydentäviin toimintaohjelmiin.

II Analyysi

1. Unionin tuomioistuimen vahvistamat periaatteet

Tuomioistuimen oikeuskäytäntö asianmukaisen oikeusperustan valitsemiseksi on hyvin 
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vakiintunut. Tuomioistuin on korostanut, että asianmukaisen oikeusperustan valinnalla on 
perustuslaillinen merkitys, sillä oikeusperustalla on vaikutuksia toimivaltaan ja menettelyyn1.
SEU-sopimuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaan kukin toimielin toimii sille tällä sopimuksella 
annettujen toimivaltuuksien rajoissa2.

Lisäksi tuomioistuin on korostanut, että ”yhteisön toimen oikeudellisen perustan valinnan on 
perustuttava objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla tuomioistuimen suorittaman valvonnan 
kohteena ja joihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus ja sisältö”.3 Jos säädöksellä on kaksi 
eri tarkoitusta tai siinä on kahdenlaisia tekijöitä, ja jos toinen näistä on yksilöitävissä toimen 
pääasialliseksi tai määrääväksi tarkoitukseksi tai tekijäksi, kun taas toinen on ainoastaan 
liitännäinen, on käytettävä yhtä oikeudellista perustaa, toisin sanoen sitä, jota toimen 
pääasiallinen tai määräävä tarkoitus tai tekijä edellyttää.4

Kaksinkertaista oikeusperustaa voidaan käyttää vain, jos toimella pyritään samanaikaisesti 
useaan tavoitteeseen tai siihen liittyy useita tekijöitä ilman että joku niistä on toissijainen ja 
epäsuora toiseen nähden5 edellyttäen, että kuhunkin oikeusperustaan liittyvät menettelyt eivät 
ole yhteensopimattomia.6

2. Komission valitsema oikeusperusta

Perusteluissa todetaan otsikon ”Oikeusperusta” alla, että ”ehdotus perustuu Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 187 artiklaan”. Vaikka SEUT-sopimuksen 187 artikla ei voi 
tarkkaan ottaen toimia oikeusperustana, koska siinä ei anneta minkäänlaista menettelyä 
säädösten hyväksymistä varten, ehdotuksen ensimmäisestä viitteestä käy ilmi, että tarkoitettu 
menettelyjä koskeva oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 188 artiklan 1 kohta, jossa annetaan 
mahdollisuus perustaa 187 artiklassa tarkoitettuja yhteisyrityksiä. Lisäksi ehdotetun asetuksen 
1 artiklassa todetaan selvästi, että asetuksella ”perustetaan perussopimuksen 187 artiklassa 
tarkoitettu yhteisyritys”.

Oikeusperusta vastaa IMI1:n oikeusperustaa, joka on Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 171 ja 172 artikla, jotka on korvattu sisältöä muuttamatta 
SEUT-sopimuksen 187 artiklalla ja 188 artiklan 1 kohdalla.7

3. Ehdotetut vaihtoehtoiset oikeusperustat

Kun pidetään mielessä, että hyväksyttävä toimi on ”yhteisyritys”, on tehtävä se päätelmä, ettei 
kumpikaan SEUT-sopimuksen artikla, 183 tai 184, vaikuta asianmukaiselta viitteeltä.
SEUT-sopimuksen 183 artiklan nojalla hyväksytyt toimet ovat pikemminkin täydennys kuin 

                                               
1 Lausunto 2/00, Cartagenan pöytäkirja, Kok. 2001, s. I-9713, 5 kohta; asia C-370/07 komissio v. neuvosto, 
Kok. 2009, s. I-8917, 46–49 kohta; lausunto 1/08, palvelukaupan yleissopimus, Kok. 2009, s. I-11129, 110 
kohta.
2 Asia C-403/05 Euroopan parlamentti v. komissio, Kok. 2007, s. I-9045, 49 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.
3 Katso uudempi asia C-137/12, komissio v. neuvosto, tuomio (suuri jaosto) annettu 22. lokakuuta 2013.
4 Katso edellä mainittu asia (tuomion 53 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
5 Asia C-441/06, komissio v. Euroopan parlamentti ja neuvosto, Kok. 2007, s. I-8887, 47 kohta.
6 Asia C-300/89, komissio v. neuvosto (titaanioksidi), Kok. 1991, s. I-2867, 17–25 kohta.
7 Katso neuvoston asetus (EY) N:o 73/2008, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, yhteisyrityksen perustamisesta 
innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi (EUVL L 30, 4.2.2008, s. 38).
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vaihtoehto yhteisyritykselle, joka on perustettu SEUT-sopimuksen 187 artiklan nojalla.
SEUT-sopimuksen 184 artikla koskee ”täydentäviä toimintaohjelmia”, “joihin osallistuvat 
vain jotkin jäsenvaltiot”, ja jäsenvaltiot rahoittavat ne etukäteen itse. Mikään, lukuun 
ottamatta tarkistusta 64 oikeusperustan muuttamiseksi, ei viittaa siihen, että ehdotuksella tai 
siihen jätetyillä tarkistuksilla pyritään perustamaan tällainen ”täydentävä toimintaohjelma”.

4. Kaksinkertaisen oikeusperustan mahdollisuus

Harkittavaksi jää, voidaanko 188 artiklan ensimmäistä kohtaa täydentää 168 artiklan 
viidennellä kohdalla, jossa määrätään siitä että säädetään tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen ”edistämistoimista, joiden tarkoituksena on ihmisten terveyden suojeleminen ja 
parantaminen ja erityisesti rajatylittävien laajalle levinneiden vaarallisten sairauksien torjunta, 
toimenpiteistä, jotka koskevat vakavien rajatylittävien terveysuhkien seurantaa, niistä 
hälyttämistä ja niiden torjuntaa ...”. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan se edellyttää 
erityisesti ”toimien tavoitteen ja sisällön” analysointia.

5. Ehdotetun direktiivin tavoite ja sisältö

Ehdotuksen välittömänä tavoitteena on, kuten ehdotetun asetuksen 1 artiklassa todetaan, 
perustaa yhteisyritys. Toisessa artiklassa, jossa esitetään IMI2:n tavoitteet, kerrotaan, että 
tavoitteena on ”erityisesti Euroopan kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen”.

Vaikka Lissabonin sopimuksessa unionille annettiin jonkin verran uutta toimivaltaa 
kansanterveyden alalla, kuten SEUT-sopimuksen 168 artiklan 5 kohta, on kuitenkin 
pääteltävä, että se ei muodosta asianmukaista toista oikeusperustaa ehdotetulle asetukselle.

Vaikka säännös antaa mahdollisuuden säätää tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
”edistämistoimista, joiden tarkoituksena on ihmisten terveyden suojeleminen ja 
parantaminen”, säännöksessä määritellään, että olisi säädettävä erityisesti rajatylittävien 
laajalle levinneiden vaarallisten sairauksien torjunnasta ja ”toimenpiteistä, jotka koskevat 
vakavien rajatylittävien terveysuhkien seurantaa, niistä hälyttämistä ja niiden torjuntaa, sekä 
toimenpiteistä, joiden välittömänä tarkoituksena on kansanterveyden suojeleminen 
ehkäisemällä tupakointia ja alkoholin väärinkäyttöä; nämä toimenpiteet eivät voi käsittää 
jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistamista”.

III Päätelmä ja suositukset

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 17. joulukuuta 2013 yksimielisesti1

                                               
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Klaus-Heiner Lehne (puheenjohtaja), Evelyn Regner 
(varapuheenjohtaja), Raffaele Baldassarre (varapuheenjohtaja), Françoise Castex (varapuheenjohtaja), Sebastian 
Valentin Bodu (varapuheenjohtaja), Axel Voss (esittelijä), 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, Alexandra 
Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, and Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne (työjärjestyksen 
187 artiklan 2 kohdan mukaisesti).
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suosittaa seuraavaa: SEUT-sopimuksen 187 artikla ja 188 artiklan 1 kohta ovat oikea 
oikeusperusta asetukselle yhteisyrityksen perustamisesta Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloitetta 
varten (IMI2).

Kunnioittavasti

Klaus-Heiner Lehne


