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Tisztelt elnök asszony!

A Jogi Bizottság 2013. december 17-i ülésén úgy határozott, hogy a Parlament eljárási 
szabályzata 37. cikkének (3) bekezdése szerint felteszi azt a kérdést, hogy az innovatív 
gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozásról 
szóló javaslat jogalapját változatlanul kell-e hagyni, vagy a jogalapot meg kell-e változtatni az 
EUMSZ 168. cikkének (5) bekezdésére, 183. és 184. cikkére, amint azt az Ön bizottságának 
jelentéstervezetében a 64. módosítás javasolja.

I. Előzmények

A Bizottság 2013. július 10-én tette közzé az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló 
kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozásról (IMI2) szóló rendeletjavaslatot. A 
javaslat része a Horizont 2020 program végrehajtásának, ami az Unió 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó kutatási és innovációs keretprogramja.

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság most mérlegeli a javaslatot és a bizottság 
jelentéstervezetéhez benyújtott módosítást, amely szerint a javasolt rendelet jogalapját az 
EUMSZ 187. és 188. cikkéről az EUMSZ 168. cikkének (5) bekezdésére, valamint 183. és 
184. cikkére kellene változtatni.
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1. A javaslat
A rendeletjavaslat közös vállalkozást hozna létre a 2014. január 1-jétől 2024. december 31-ig 
tartó időszakra, hogy a Horizont 2020 kutatási keretprogrammal összefüggésben megvalósítsa 
az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló közös technológiai kezdeményezést.

Az IMI2-t az IMI1, a hetedik keretprogram keretében létrehozott közös technológiai 
kezdeményezés jogutódjának szánják, de – amint arra az ITRE előadója rámutatott –
„alkalmazási köre eltérő: a kísérleti orvosbiológiai kutatásról a hangsúly áthelyeződik a 
közegészségügyre. Ennek során az IMI2 kibővíti kutatási menetrendjét, hogy az a teljes 
innovációs ciklust felölelje azáltal, hogy más élettudományi ágazatokra is kiterjed, és 
nemcsak a kutatást, hanem az innovatív gyógyszerek kereskedelmi bevezetését is magában 
foglalja”. 

A javaslat 1. cikke közös vállalkozás formájában létrehozza az IMI2-t, és a következőképpen 
szól:

1. cikk
A közös vállalkozás létrehozása
1. Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló közös technológiai kezdeményezés 
megvalósítására közös vállalkozás jön létre a Szerződés 187. cikke értelmében (a 
továbbiakban: IMI2 Közös Vállalkozás) a 2014. január 1-től 2024. december 31-ig tartó 
időszakra.

2. Az IMI2 Közös Vállalkozás a 73/2008/EK tanácsi rendelettel létrehozott Innovatív 
gyógyszerkutatási közös vállalkozás helyébe lép, és annak jogutódjaként tevékenykedik.

3. Az IMI2 Közös Vállalkozás a 966/2012/EU, Euratom rendelet 209. cikke szerinti köz-
magán társulás megvalósításával megbízott szervezet.

4. Az IMI2 Közös Vállalkozás jogi személyiséggel rendelkezik. Valamennyi tagállamban az 
azok jogrendje szerint a jogi személyeknek biztosított legszélesebb körű jogképességet élvezi. 
Ezek közül különösen ingó és ingatlan vagyont szerezhet és elidegeníthet, és bíróság előtt 
eljárhat.

5. Az IMI2 Közös Vállalkozás székhelye Brüsszel, Belgium.

6. Az IMI2 Közös Vállalkozás alapszabályát a melléklet tartalmazza.

A javaslat 2. cikke a következőképpen határozza meg az IMI2 célkitűzéseit:

2. cikk
Célok

Az IMI2 Közös Vállalkozás céljai a következők:
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a) hozzájárulni [a „Horizont 2020” keretprogram létrehozásáról szóló] […]/2013/EU 
rendelet és különösen [a „Horizont 2020” keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi 
programról szóló] […]/2013/EU határozat … része végrehajtásához, és különösen az európai 
polgárok egészségének és jólétének a javításához.

b) hozzájárulni az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló közös technológiai 
kezdeményezés célkitűzéseinek az eléréséhez, és különösen: i. növelni az Egészségügyi 
Világszervezet által meghatározott kiemelt jelentőségű gyógyszerek esetében a sikeres klinikai 
vizsgálatok arányát;

ii. lerövidíteni a klinikai koncepcióigazolási szakasz eléréséhez szükséges időt a 
gyógyszerfejlesztésben, például az immunológiai, légzőszervi, neurológiai és 
neurodegeneratív betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek esetében;

iii. új terápiás eljárásokat kifejleszteni az olyan betegségek kezeléséhez, amelyek 
esetében magas a kielégítetlen igények mértéke, mint amilyen például az Alzheimer-
kór, vagy korlátozott piaci ösztönzők állnak rendelkezésre, mint amilyen például az 
antimikrobiális gyógyszerekkel szembeni rezisztencia;

iv. diagnosztikai és kezelési célt szolgáló biomarkereket kifejleszteni a nyilvánvaló 
klinikai fontossággal rendelkező és a szabályozók által jóváhagyott betegségek 
esetében;

v. a hatásosság és biztonságosság kezdeti ellenőrzésére szolgáló új biomarkerek 
segítségével csökkenteni a sikertelen III. szakasz előfordulási arányát a vakcina jelölt 
készítmények klinikai vizsgálata során;

vi. a szabályozott egészségügyi termékek hatásosságának, biztonságosságának és 
minőségének az értékelésére szolgáló eszközök, szabványok és megközelítések 
kidolgozásának a támogatása révén fejleszteni a gyógyszerfejlesztés jelenlegi 
folyamatát.

2. A javasolt jogalapok

a) A javaslat jogalapja

A javaslat jogalapja az EUMSZ 188. cikkének (1) bekezdése, amely szerint a Tanács a 
Bizottság javaslata alapján, valamint az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően 
fogadhatja el az EUMSZ 187. cikkében említett rendelkezéseket. Ez utóbbi cikk úgy 
rendelkezik, hogy az Unió közös vállalkozásokat hozhat létre az uniós kutatási programok 
végrehajtása céljából. Az EUMSZ 187. és 188. cikkének szövege a következő:

187. cikk 
(az EKSz. korábbi 171. cikke) 

Az Unió közös vállalkozásokat vagy egyéb olyan struktúrákat hozhat létre, amelyek az uniós 
kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs programok szabályszerű végrehajtásához 
szükségesek. 
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188. cikk 
(az EKSz. korábbi 172. cikke) 

A Tanács a Bizottság javaslata alapján, valamint az Európai Parlamenttel és a Gazdasági és 
Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően fogadja el a 187. cikkben említett 
rendelkezéseket. 

Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében, a Gazdasági és 
Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően fogadja el a 183., 184. és 185. cikkben 
említett rendelkezéseket. A kiegészítő programok elfogadásához az érintett tagállamok 
egyetértése szükséges.

b) A jogalap javasolt módosítása

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságban Teresa Riera Madurell jelentéstervezetéhez 
Michèle Rivasi által benyújtott 64. módosítás arra törekszik, hogy a Bizottság által javasolt 
jogalapot felváltsa az EUMSZ 168. cikkének (5) bekezdésével, amely rendelkezik az emberi 
egészség védelmére és javítására irányuló ösztönző intézkedések elfogadásáról, valamint az 
EUMSZ 183. és 184. cikkével, amelyek sorrendben a többéves keretprogramok, illetve az 
ilyen keretprogramok kiegészítő programjainak végrehajtásáról szólnak. E cikkek szövege a 
következő:
168. cikk 
(az EKSz. korábbi 152. cikke) 
5. A Gazdasági és Szociális Bizottsággal, valamint a Régiók Bizottságával folytatott 
konzultációt követően az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében 
ösztönző intézkedéseket állapíthat meg az emberi egészség védelmére és javítására, és 
különösen a határokon át széles körben terjedő súlyos betegségek elleni küzdelemre, valamint 
a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek figyelemmel kísérésére, az ilyen 
veszélyek korai előrejelzésére és az ezek elleni küzdelemre vonatkozóan, továbbá olyan 
intézkedéseket állapíthat meg, amelyeknek közvetlen célja – a dohányra és a túlzott 
alkoholfogyasztásra vonatkozóan – a közegészség védelme, kizárva azonban a tagállamok 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen harmonizációját. 

183. cikk 
(az EKSz. korábbi 167. cikke) 

A többéves keretprogram végrehajtása érdekében az Unió meghatározza: 
– a vállalkozások, kutatási központok és egyetemek részvételére vonatkozó szabályokat; 
– a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályokat. 

184. cikk 

(az EKSz. korábbi 168. cikke) 

A többéves keretprogram végrehajtása során dönteni lehet olyan kiegészítő programokról, 
amelyekben csak bizonyos tagállamok vesznek részt, és amelyeket – az esetleges uniós 



AL\1014483HU.doc 5/7 PE526.132v02-00

HU

részvételre is figyelemmel – a részt vevő tagállamok finanszíroznak. 
Az Unió elfogadja a kiegészítő programokra, különösen az ismeretek terjesztésére és a más 
tagállamok általi hozzáférésre vonatkozó szabályokat.

II. Elemzés

1. Az Európai Bíróság által megállapított elvek

A Bíróság jól megalapozott ítélkezési gyakorlattal rendelkezik a megfelelő jogalap 
kiválasztása tekintetében. A Bíróság hangsúlyozta, hogy a jogalap hatáskörökre és eljárásokra 
gyakorolt következményei miatt a választás alkotmányos jelentőséggel bír1. Az EUSZ 
13. cikkének (2) bekezdése értelmében tehát az egyes intézmények a Szerződésben rájuk 
ruházott hatáskörök keretén belül járnak el2. 

A Bíróság továbbá hangsúlyozta, hogy „valamely [uniós] intézkedés jogalapjának 
megválasztásakor objektív, bírósági felülvizsgálatnak alávethető tényezőkből kell kiindulni, 
többek között elsősorban az intézkedés céljából és tartalmából”.3 Ha egy aktus két cél 
elérésére irányul, vagy két összetevőt foglal magában, és ezek egyike elsődlegesnek vagy 
túlnyomó súlyúnak mutatkozik, míg a másik csak járulékos jellegű, az aktust csak egy 
jogalapra kell alapítani, mégpedig arra, amelyet az elsődleges vagy döntő cél vagy összetevő 
megkövetel.4

Kettős jogalap csak akkor alkalmazható, ha egy intézkedés egyidejűleg több cél elérésére 
irányul vagy több, egymással összekapcsolódó összetevőt foglal magában úgy, hogy 
egymáshoz képest egyik sem másodlagos vagy közvetett,5 azzal a feltétellel, hogy az egyes 
jogalapokhoz megállapított eljárások nem összeegyeztethetetlenek.6

2. A Bizottság által választott jogalap

Az indokolásban a „Jogalap” címszó alatt az áll, hogy „(A) javaslat az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 187. cikkén alapul”. Miközben az EUMSZ 187. cikke szigorú 
értelemben nem szolgálhat jogalapul, mivel nem rendelkezik semmilyen, jogi aktusok 
elfogadására irányuló eljárásról, a javaslat első idézetéből egyértelműen kiderül, hogy a 
tervezett eljárási jogalap az EUMSZ 188. cikkének (1) bekezdése, amely megengedi a 
187. cikkben említett közös vállalkozások létrehozását. A javasolt rendelet 1. cikke ráadásul 
kifejezetten kijelenti, hogy „közös vállalkozás jön létre a Szerződés 187. cikke értelmében”. 

Ez a jogalap megfelel az IMI1 jogalapjának, azaz az Európai Közösséget létrehozó szerződés 

                                               
1 2/00. sz. vélemény a Cartagenai Jegyzőkönyvről, EBHT 2001., I-9713. o., 5. pont; C-370/07. sz., Bizottság 
kontra Tanács ügy, EBHT 2009., I-8917. o., 46–49. pont; 1/08. sz. vélemény a Szolgáltatások Kereskedelméről 
szóló Általános Egyezményről, EBHT 2009., I-11129. o., 110. pont.
2 C-403/05. sz., Parlament kontra Bizottság ügy, EBHT 2007., I-9045. o., 49. pont és az abban hivatkozott 
ítélkezési gyakorlat.
3 Lásd legutóbb a C-137/12. sz., Bizottság kontra Tanács ügyben hozott 2013. október 22-i ítéletet (nagytanács). 
4 Lásd uo. 53. pont és az idézett ítélkezési gyakorlat.
5 C-411/06. sz., Bizottság kontra Európai Parlament és Tanács ügy, EBHT 2009., I-07585. o., 47. pont.
6  C-300/89. sz., Bizottság kontra Tanács (titán-dioxid) ügy, EBHT 1991., I-2867. o., 17–25. pont.
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171. és 172. cikkének, amely cikkek helyébe – változatlan tartalommal – az EUMSZ 
187. cikke és 188. cikkének (1) bekezdése lépett.1

3. A javasolt alternatív jogalapok

Tekintettel arra, hogy az elfogadni kívánt intézkedés egy „közös vállalkozás”, arra a 
következtetésre kell jutni, hogy sem az EUMSZ 183. cikke, sem az EUMSZ 184. cikke nem 
tűnik megfelelő hivatkozási alapnak. Az EUMSZ 183. cikke szerint elfogadott intézkedések 
kiegészítik az EUMSZ 187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozásokat, ahelyett hogy 
alternatívát biztosítanának ezekhez. Az EUMSZ 184. cikke „kiegészítő programokról” szól, 
„amelyekben csak bizonyos tagállamok vesznek részt”, és amelyeket a részt vevő tagállamok 
a korábbiak alapján maguk finanszíroznak. A jogalap megváltoztatására irányuló 64. 
módosításon kívül semmi nem utal arra, hogy a javaslat vagy a hozzá benyújtott módosítások 
ilyen „kiegészítő program” létrehozására törekednének.

4. A kettős jogalap lehetősége

Még meg kell vizsgálni, hogy a 188. cikk első bekezdését ki lehet-e egészíteni a 168. cikk 
ötödik bekezdésével, amely rendelkezik a rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadandó 
ösztönző intézkedésekről „az emberi egészség védelmére és javítására, és különösen a 
határokon át széles körben terjedő súlyos betegségek elleni küzdelemre, valamint a határokon 
át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek figyelemmel kísérésére, az ilyen veszélyek korai 
előrejelzésére és az ezek elleni küzdelemre vonatkozóan […]”. A kialakult ítélkezési 
gyakorlat szerint ehhez szükség van egy elemzésre, különösen „az intézkedés céljának és 
tartalmának” elemzésére.

5. A javasolt rendelet célkitűzése és tartalma

Amint a javasolt rendelet 1. cikkéből világosan kiderül, a javaslat közvetlen célja egy közös 
vállalkozás létrehozása. Az IMI2 célkitűzéseit megfogalmazó 2. cikk szerint a célja, hogy 
hozzájáruljon „különösen az európai polgárok egészségének és jólétének a javításához”. 

Bár a Lisszaboni Szerződés valóban bevezetett néhány új elemet a közegészségügy területére 
vonatkozó uniós hatáskörben, például az EUMSZ 168. cikkének (5) bekezdését, meg kell 
állapítani, hogy ez nem biztosít megfelelő másodlagos jogalapot a javasolt rendelet számára. 

A rendelkezés ugyan lehetővé teszi „az emberi egészség védelmére és javítására” irányuló 
„ösztönző intézkedések” elfogadását a rendes jogalkotási eljárás keretében, de azt is 
megjelöli, hogy ezeknek „különösen a határokon át széles körben terjedő súlyos betegségek 
elleni küzdelemre, valamint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek 
figyelemmel kísérésére, az ilyen veszélyek korai előrejelzésére és az ezek elleni küzdelemre” 
kell vonatkozniuk, továbbá megenged olyan intézkedéseket, „amelyeknek közvetlen célja – a 
dohányra és a túlzott alkoholfogyasztásra vonatkozóan – a közegészség védelme, kizárva 
azonban a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen 
harmonizációját”.

                                               
1 Lásd: a Tanács 2007. december 20-i 73/2008/EK rendelete az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló 
kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás létrehozásáról, HL L 30., 2008.2.4., 38. o.
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III. Következtetés és ajánlások

A Jogi Bizottság 2013. december 17-i ülésén ennek megfelelően egyhangúlag1 úgy határozott, 
hogy az alábbi ajánlást teszi: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést 
megvalósító második közös vállalkozásról (IMI2) szóló rendeletjavaslat helyes jogalapja az 
EUMSZ 187. cikke és 188. cikkének első bekezdése.

Tisztelettel:

Klaus-Heiner Lehne 

                                               
1  A zárószavazáson jelen voltak: Klaus-Heiner Lehne (elnök), Evelyn Regner (alelnök), Raffaele Baldassarre 
(alelnök), Françoise Castex (alelnök), Sebastian Valentin Bodu (alelnök), Axel Voss (előadó), Christian 
Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio 
López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Mészáros Alajos, Bernhard Rapkay, Dimitar Stoyanov, Szájer 
József, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka és Silvia Costa, Jürgen Klute, 
Kay Swinburne (az eljárási szabályzat 187. cikkének (2) bekezdése alapján).


