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Gerb. Pirmininke,

2013 m. gruodžio 17 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas pagal EP darbo tvarkos taisyklių 
37 straipsnio 3 dalį savo iniciatyva nusprendė apsvarstyti klausimą, ar pasiūlymo dėl II 
naujoviškų vaistų iniciatyvos teisinį pagrindą derėtų palikti nepakeistą, ar pakeisti į SESV 
168 straipsnio 5 dalį, 183 ir 184 straipsnius, kaip siūloma jūsų komiteto pranešimo projekto 
64 pakeitime.

I. Bendrosios aplinkybės

2013 m. liepos 10 d. Komisija paskelbė pasiūlymą dėl reglamento dėl II naujoviškų vaistų 
iniciatyvos bendrosios įmonės (II NVI). Šis pasiūlymas yra sudedamoji ES bendrosios 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“, apimančios 2014–2020 m. 
laikotarpį, įgyvendinimo dalis.

Šiuo metu Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas svarsto pasiūlymą ir 
pakeitimą, pateiktus dėl komiteto pranešimo projekto siekiant pakeisti siūlomo reglamento 
teisinį pagrindą iš SESV 187 ir 188 straipsnių į SESV 168 straipsnio 5 dalį bei 183 ir 
184 dalis.
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1. Pasiūlymas
Siūlomu reglamentu būtų įsteigta bendroji įmonė laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 
2024 m. gruodžio 31 d., siekiant įgyvendinti Naujoviškų vaistų jungtinę technologijų 
iniciatyvą įgyvendinant bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“.

II NVI numatyta kaip I NVI, pagal Septintąją bendrąją programą sukurtą jungtinę 
technologijų iniciatyvą, pakeisianti iniciatyva, tačiau, kaip nurodo ITRE komiteto pranešėjas 
„jos taikymo sritis bus kitokia: daugiau dėmesio bus skiriama visuomenės sveikatai, o ne 
ikikonkurenciniams biomedicininiams moksliniams tyrimams. Taip bus praplėstas II NVI 
darbotvarkės turinys ir į jį bus įtrauktas visas inovacijų ciklas, įskaitant kitas gamtos mokslų 
pramonės šakas, ir jis bus susijęs ne tik su moksliniais tyrimais, bet ir su naujoviškų vaistų 
komercializacija.“ 

Pasiūlymo 1 straipsnis, kuriuo įsteigiama II NVI kaip bendroji įmonė, išdėstytas taip:

1 straipsnis
Įsteigimas
1. Siekiant įgyvendinti Naujoviškų vaistų jungtinę technologijų iniciatyvą, laikotarpiui nuo 
2014 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d. įsteigiama bendroji įmonė (toliau – II NVI 
bendroji įmonė), kaip apibrėžta Sutarties 187 straipsnyje.

2. II NVI bendroji įmonė pakeičia Reglamentu (EB) Nr. 73/2008 įsteigtą NVI bendrąją įmonę 
ir perima jos teises ir pareigas.

3. II NVI bendroji įmonė yra subjektas, kuriam pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystę, numatytą Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje.

4. II NVI bendroji įmonė yra juridinis asmuo. Kiekvienoje valstybėje narėje ji turi plačiausią 
juridiniams asmenims pagal tos valstybės narės įstatymus suteikiamą teisnumą. Pirmiausia ji 
gali įsigyti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto arba juo disponuoti ir gali dalyvauti teismo 
procesuose.

5. II NVI bendrosios įmonės buveinė yra Briuselyje (Belgija).

6. II NVI bendrosios įmonės įstatai pateikti priede.

Pasiūlymo 2 straipsniu nustatomi tokie II NVI tikslai:

2 straipsnis
Tikslai

II NVI bendrosios įmonės tikslai:

a)  prisidėti įgyvendinant Reglamentą (ES) Nr. …/2013 [bendroji programa 
„Horizontas 2020“], ypač Sprendimo (ES) Nr. […]/2013/ES [specialioji programa, kuria
įgyvendinama bendroji programa „Horizontas 2020“] ... dalį, ir ypač gerinti Europos 
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piliečių sveikatą ir gerovę;

b) padėti siekti Naujoviškų vaistų jungtinės technologijų iniciatyvos tikslų, visų pirma: i) 
didinti Pasaulio sveikatos organizacijos nurodytų prioritetinių vaistų klinikinių tyrimų sėkmės 
rodiklį;

ii) sumažinti vaistų (tokių kaip nuo imuninės sistemos, kvėpavimo takų, neurologinių ir 
neurodegeneracinių ligų) kūrimo laiką, per kurį klinikiniu būdu įrodomas 
veiksmingumas;

iii) kurti naujus ligų, kurių atžvilgiu esama didelių nepatenkintų poreikių (pavyzdžiui, 
Alzheimerio liga) ir ribotos rinkos paskatos (pavyzdžiui, susijusios su atsparumu 
antimikrobinėms medžiagoms), terapijos būdus;

iv) plėtoti ligų diagnostikos ir gydymo biožymenis, aiškiai susijusius klinikine svarba 
ir patvirtintus reguliavimo institucijų;

v) mažinti vakcinų kandidačių nesėkmės rodiklį III etapo klinikiniuose tyrimuose 
naudojant naujus biožymenis pradiniam efektyvumui ir saugai patikrinti;

vi) tobulinti dabartinius vaistų kūrimo procesus remiant priemonių, standartų ir 
modelių, kuriais būtų vertinamas reguliuojamųjų sveikatos produktų veiksmingumas, 
sauga ir kokybė, plėtojimą.

2. Siūlomi teisiniai pagrindai

a) Pasiūlymo teisinis pagrindas

Pasiūlymo teisinis pagrindas yra SESV 188 straipsnio pirma pastraipa, pagal kurią Taryba, 
remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, gali priimti 
187 straipsnyje nurodytas nuostatas. Minėtame straipsnyje numatyta, kad Sąjunga gali kurti 
bendrąsias įmones savo mokslinių tyrimų programų įgyvendinimo tikslais. SESV 187 ir 
188 straipsniai išdėstyti taip:

187 straipsnis 
(EB sutarties ex 171 straipsnis) 

Sąjunga gali kurti bendras įmones ar kokias nors kitas struktūras, reikalingas Sąjungos 
mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo programoms veiksmingai vykdyti. 

188 straipsnis 
(EB sutarties ex 172 straipsnis) 

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu bei 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, priima 187 straipsnyje nurodytas nuostatas. 

183, 184 ir 185 straipsniuose nurodytas nuostatas Europos Parlamentas ir Taryba priima 
spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių 
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reikalų komitetu. Papildomoms programoms priimti reikalingas suinteresuotų valstybių narių 
sutikimas. 

b) Siūlomas teisinio pagrindo pakeitimas

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete Teresos Riera Madurell parengto 
pranešimo projekto 64 pakeitimu, kurį pateikė Mišelė Rivasi, siekiama pakeisti teisinį 
pagrindą, siūlomą Komisijos pagal SESV 168 straipsnio 5 dalį, kurioje numatytas žmogaus 
sveikatos apsaugos ir gerinimo skatinamųjų priemonių priėmimas, ir SESV 183 ir 
184 straipsnius, susijusius su daugiamečių bendrųjų programų ir atitinkamų jų papildomų 
programų įgyvendinimu. Šie straipsniai išdėstyti taip:
168 straipsnis 
(EB sutarties ex 152 straipsnis) 
5. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir 
pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu, taip pat 
gali patvirtinti skatinamąsias priemones, skirtas saugoti ir gerinti žmonių sveikatą, 
pirmiausia kovoti su tarpvalstybinio pobūdžio labiausiai sveikatą pakertančiomis ligomis, 
priemones, skirtas stebėsenai, išankstiniam įspėjimui dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai ir kovai su jomis, taip pat priemones, kurių tiesioginis tikslas – apsaugoti 
visuomenės sveikatą, kai tai susiję su tabako vartojimu ir piktnaudžiavimu alkoholiu, išskyrus 
bet kokį valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų suderinimą. 

183 straipsnis 
(EB sutarties ex 167 straipsnis) 

Daugiametei pamatinei programai įgyvendinti Sąjunga: 
– nustato įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimo taisykles; 
– patvirtina mokslinių tyrimų rezultatų skleidimą reglamentuojančias taisykles. 

184 straipsnis 

(EB sutarties ex 168 straipsnis) 

Įgyvendinant daugiametę pamatinę programą gali būti priimami sprendimai dėl papildomų 
programų, kuriose dalyvauja tik tam tikros valstybės narės, jas finansuojančios atsižvelgiant į 
galimą Sąjungos dalyvavimą. 
Sąjunga priima papildomoms programoms taikytinas taisykles, svarbiausia, 
reglamentuojančias žinių skleidimą ir prieinamumą kitoms valstybėms narėms.

II. Analizė 

1. Teismo nustatyti principai

Yra nusistovėjusi Teisingumo Teismo praktika, susijusi su teisingo teisinio pagrindo 
pasirinkimu. Teismas yra pabrėžęs, kad, atsižvelgiant į teisinio pagrindo įtaką kompetencijai 
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ir procedūrai, jo pasirinkimas yra konstitucinės svarbos klausimas1. Taigi remiantis Europos 
Sąjungos sutarties 13 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kiekviena institucija turi veikti 
neviršydama pagal Sutartį jai suteiktų įgaliojimų2. 

Be to, Teisingumo Teismas yra pabrėžęs, kad „[Sąjungos] akto teisinis pagrindas turi būti 
parinktas remiantis objektyviais kriterijais, kuriems būtų galima taikyti teisminę kontrolę ir 
kuriems, be kita ko, priskirtinas teisės akto tikslas ir turinys“.3 Jeigu aktu siekiama dvejopo 
tikslo arba jeigu ją sudaro du komponentai ir jeigu vieną iš jų galima laikyti pagrindiniu arba 
svarbiausiu tikslu ar komponentu, o kitas yra tik šalutinis, ta priemonė turi būti grindžiamas 
vienu teisiniu pagrindu – tuo, kuris reikalingas pagrindiniam arba svarbiausiam tikslui ar 
komponentui.4

Dvejopas teisinis pagrindas gali būti naudojamas tik tuo atveju, jeigu priemone vienu metu 
siekiama kelių tikslų arba ji sudaryta iš kelių susijusių komponentų, iš kurių nė vienas nėra 
antrinis ir netiesioginis kito atžvilgiu,5 su sąlyga, kad pagal kiekvieną teisinį pagrindą 
nustatytos procedūros nėra nesuderinamos.6

2. Komisijos pasirinktas teisinis pagrindas

Aiškinamojo memorandumo skyriuje „Teisinis pagrindas“ teigiama, kad „pasiūlymas 
grindžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 straipsniu.“ Nors, tiksliau sakant, 
SESV 187 straipsnis negali būti teisinis pagrindas, nes juo nenumatoma nė viena teisės aktų 
tvirtinimo procedūra, iš pirmos pasiūlymo citatos aišku, kad numatytas procedūrinis teisinis 
pagrindas yra SESV 188 straipsnio pirma pastraipa, leidžianti steigti 187 straipsnyje 
nurodytas bendrąsias įmones. Be to, siūlomo reglamento 1 straipsnyje aiškiai nurodyta, kad 
įsteigiama „bendroji įmonė ..., kaip apibrėžta Sutarties 187 straipsnyje“. 

Šis teisinis pagrindas atitinka I NVI teisinį pagrindą, tai yra Europos bendrijos steigimo 
sutarties, kurios straipsniai buvo pakeisti nepakeistu SESV 187 straipsnio ir 188 straipsnio 
pirmos pastraipos turiniu, 171 ir 172 straipsnius7. 

3. Siūlomi alternatyvūs teisiniai pagrindai

Atsižvelgiant į tai, kad priemonė, kuri turi būti patvirtinta, yra „bendroji įmonė“, reikia daryti 
išvadą, kad nei SESV 183 straipsnis, nei SESV 184 straipsnis nėra tinkami kaip nuorodos. 

                                               
1 Nuomonė 2/00, Kartagenos protokolas, 2001 m. Rink., p. I–9713, 5 punktas; Sprendimas byloje C-370/91 
Komisija prieš Tarybą, 2009 m., Rink. p. I-8917, 46–49 punktai; Nuomonė 1/08 Bendrasis susitarimas dėl 
prekybos paslaugomis, 2009 m., Rink. p. I-11129, 110 punktas.
2 Sprendimas byloje C-403/05 Parlamentas prieš Komisiją, 2007 m. rink., p. I-9045, 49 punktas ir jame 
cituojamos bylos.
3 Žr. naujausią sprendimą byloje C-137/12 Komisija prieš Tarybą, priimtą 2013 m. spalio 22 d. (didžioji 
kolegija). 
4 Žr. ten pat, 53 punktas ir cituojamos bylos.
5 Sprendimas byloje C-411/06 Komisija prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, 2009 m., Rink. p. I–07585, 
47 punktas.
6 Sprendimas byloje C-300/89 Komisija prieš Tarybą („Titano dioksidas“), 1991 m., Rink. p. I–2867, 17–
25 punktai.
7 Žr. 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2008 dėl bendrosios įmonės įsteigimo, siekiant 
įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“ (OL L 30, 2008 2 4, p. 38).
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Pagal SESV 183 straipsnį patvirtintos priemonės veikiau yra priedas prie bendrųjų įmonių, 
įsteigtų remiantis SESV 187 straipsniu, o ne jų alternatyva. SESV 184 straipsnis yra „dėl 
papildomų programų“, „kuriose dalyvauja tik tam tikros valstybės narės“ ir kurias 
dalyvaujančios valstybės narės a priori finansuoja pačios. Be 64 pakeitimo, kuriuo siekiama 
pakeisti teisinį pagrindą, nesiūloma nieko, kad pasiūlymu ar pateiktais jo pakeitimais būtų 
siekiama sukurti tokią „papildomą programą“.

4. Dvejopo teisinio pagrindo galimybė

Belieka apsvarstyti, ar 188 straipsnio pirmą pastraipą būtų galima papildyti 168 straipsnio 
5 dalimi, kurioje numatyta pagal įprastą teisėkūros procedūrą patvirtinti „skatinamąsias 
priemones, skirtas saugoti ir gerinti žmonių sveikatą, pirmiausia kovoti su tarpvalstybinio 
pobūdžio labiausiai sveikatą pakertančiomis ligomis, priemones, skirtas stebėsenai, 
išankstiniam įspėjimui dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai ir kovai su 
jomis <...>“. Pagal nusistovėjusią teismo praktiką tam pirmiausia turi būti išanalizuotas 
„priemonės tikslas ir turinys“.

5. Siūlomo reglamento tikslas ir turinys

Iš siūlomo reglamento 1 straipsnio aišku, kad tiesioginis šio pasiūlymo tikslas – įsteigti 
bendrąją įmonę. Kaip teigiama 2 straipsnyje, kuriame nustatomi II NVI tikslai, bendrosios 
įmonės tikslas – prisidėti ir „ypač gerinti Europos piliečių sveikatą ir gerovę“. 

Tačiau, net jei į Lisabonos sutartį ir įtraukti keli nauji Sąjungos kompetencijos visuomenės 
sveikatos srityje elementai, pavyzdžiui, SESV 168 straipsnio 5 dalis, reikia daryti išvadą, kad 
jie nėra tinkamas antras pasiūlyto reglamento teisinis pagrindas.

Nors ši nuostata leidžia pagal įprastą teisėkūros procedūrą patvirtinti „skatinamąsias 
priemones, skirtas saugoti ir gerinti žmonių sveikatą“, šioje nuostatoje nurodyta, kad tai turėtų 
būti daroma siekiant „pirmiausia kovoti su tarpvalstybinio pobūdžio labiausiai sveikatą 
pakertančiomis ligomis, priemones, skirtas stebėsenai, išankstiniam įspėjimui dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai ir kovai su jomis, taip pat priemones, kurių 
tiesioginis tikslas – apsaugoti visuomenės sveikatą, kai tai susiję su tabako vartojimu ir 
piktnaudžiavimu alkoholiu, išskyrus bet kokį valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų 
suderinimą.“

III. Išvada ir rekomendacija

Atitinkamai per 2013 m. gruodžio 17 d. posėdį Teisės reikalų komitetas vienbalsiai 
nusprendė1 rekomenduoti, kad: SESV 187 straipsnis ir 188 straipsnio pirma pastraipa yra 

                                               
1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Klaus-Heiner Lehne (pirmininkas), Evelyn Regner (pirmininko pavaduotoja), 
Raffaele Baldassarre (pirmininko pavaduotojas), Françoise Castex (pirmininko pavaduotoja), Sebastian Valentin 
Bodu (pirmininko pavaduotojas), Axel Voss (pranešėjas), 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, Silvia Costa, Jürgen Klute ir Kay Swinburne (pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 187 straipsnio 2 dalį).
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tinkamas teisinis pasiūlymo dėl reglamento dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios 
įmonės (II NVI) teisinis pagrindas.

Pagarbiai

Klaus-Heiner Lehne


