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Cienījamā priekšsēdētāja!

Juridiskā komiteja 2013. gada 17. decembra sanāksmē saskaņā ar Reglamenta 37. panta 
3. punktu nolēma pēc savas iniciatīvas izskatīt jautājumu par to, vai priekšlikumam par 
kopuzņēmumu novatorisku zāļu jomā uzsāktās 2. ierosmes īstenošanai būtu jāsaglabā 
līdzšinējais juridiskais pamats vai arī tas jāmaina uz LESD 168. panta 5. punktu, 183. un 
184. pantu, kā ierosināts Jūsu vadītās komitejas ziņojuma projekta grozījumā Nr. 64.

I. Priekšvēsture

Komisija 2013. gada 10. jūlijā publicēja priekšlikumu regulai par kopuzņēmumu novatorisku 
zāļu jomā uzsāktās 2. ierosmes īstenošanai (IMI2). Šis priekšlikums ir viens no 
instrumentiem, ar kuriem īsteno ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”, kas attiecas uz 2014.–2020. gadu.

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja pašlaik izskata šo priekšlikumu, un ir 
iesniegts komitejas ziņojuma projekta grozījums, ar ko paredz mainīt ierosinātās regulas 
juridisko pamatu no LESD 187. un 188. panta uz LESD 168. panta 5. punktu, 183. un 
184. pantu.
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1. Priekšlikums
Ierosinātā regula uz laikposmu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim 
izveidotu kopuzņēmumu novatorisku zāļu jomā uzsāktās kopīgās tehnoloģiju ierosmes 
īstenošanai saistībā ar pētniecības pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”.

Ar IMI2 paredzēts turpināt IMI1 — saskaņā ar 7. pamatprogrammu izveidotu kopīgu 
tehnoloģiju ierosmi —, bet, kā norādījusi ITRE komitejas referente, “tai ir cita piemērošanas 
joma — no pirmskonkurences biomedicīnas pētniecības uzmanība tiks virzīta uz sabiedrības 
veselību. Tādā veidā IMI2 paplašinās savu programmu, lai aptvertu visu inovācijas ciklu, 
iekļaujot citas dzīvības zinātņu nozares un apskatot ne tikai pētniecību, bet arī novatorisko 
zāļu laišanu tirgū”.  

Ar priekšlikuma 1. pantu nosaka, ka IMI2 ir kopuzņēmums, un panta teksts ir šāds:

1. pants
Izveide
1. Lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju ierosmi novatorisku zāļu jomā, izveido kopuzņēmumu 
Līguma 187. panta nozīmē (turpmāk “kopuzņēmums IMI2”) uz laikposmu no 2014. gada 
1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.

2. Kopuzņēmums IMI2 aizstāj un turpina kopuzņēmumu IMI, kas izveidots ar Regulu (EK) 
Nr. 73/2008.

3. Kopuzņēmums IMI2 ir struktūra, kam uzticēta publiskā un privātā sektora partnerības 
īstenošana un kas minēta Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā.

4. Kopuzņēmumam IMI2 ir juridiskas personas statuss. Visās dalībvalstīs tam ir visplašākā 
tiesībspēja, ko šo dalībvalstu tiesību akti paredz juridiskām personām. Jo īpaši tas var iegūt 
vai atsavināt kustamu un nekustamu īpašumu, kā arī būt par pusi tiesas procesos.

5. Kopuzņēmuma IMI2 galvenais birojs atrodas Briselē, Beļģijā.

6. Kopuzņēmuma IMI2 statūti ir izklāstīti pielikumā.

Priekšlikuma 2. pantā noteikti šādi IMI2 mērķi:

2. pants
Mērķi

Kopuzņēmuma IMI2 mērķi ir šādi:

(a)  veicināt Regulas (ES) Nr. [..]/2013/ES [pamatprogramma “Apvārsnis 2020”], jo 
īpaši Lēmuma (ES) Nr. [..]/2013/ES [īpašā programma, ar ko īsteno pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”] [..] daļas, īstenošanu un jo īpaši uzlabot Eiropas pilsoņu veselību un 
labklājību;



AL\1014483LV.doc 3/6 PE526.132v02-00

LV

(b) veicināt kopīgās tehnoloģiju ierosmes novatorisku zāļu jomā mērķu sasniegšanu, jo 
īpaši: i) uzlabot panākumu rādītājus Pasaules Veselības organizācijas noteikto prioritāro 
zāļu klīniskajos pētījumos;

ii) saīsināt laikposmu līdz klīniskās koncepcijas pierādīšanai zāļu izstrādē, piemēram, 
attiecībā uz imunoloģiskām, elpceļu, neiroloģiskām un neirodeģeneratīvām slimībām;

iii) izstrādāt jaunas terapijas slimībām, attiecībā uz kurām pastāv būtiskas neizpildītas 
vajadzības, piemēram, Alcheimera slimību, un ierobežoti tirgus stimuli, piemēram, 
rezistence pret antimikrobiālajiem līdzekļiem;

iv) izstrādāt diagnostikas un ārstēšanas bioloģiskos marķierus slimībām, kas 
nepārprotami ir saistītas ar klīnisko nozīmīgumu un ko apstiprinājušas 
reglamentējošās iestādes;

v) mazināt vakcīnu kandidātu neefektivitātes rādītājus III posma klīniskajos pētījumos, 
ieviešot jaunus bioloģiskos marķierus sākotnējām iedarbīguma un drošuma 
pārbaudēm;

vi) uzlabot pašreizējo zāļu izstrādes procesu, sniedzot atbalstu tādu rīku, standartu un 
pieeju izstrādei, kas ļauj novērtēt reglamentētu veselības produktu iedarbīgumu, 
drošumu un kvalitāti.

2. Ierosinātie juridiskie pamati

a) Priekšlikuma juridiskais pamats

Priekšlikuma juridiskais pamats ir LESD 188. panta pirmā daļa, saskaņā ar kuru Padome pēc 
Komisijas priekšlikuma un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu var pieņemt LESD 
187. pantā minētos noteikumus. Pēdējā minētajā pantā noteikts, ka Savienība var izveidot 
kopuzņēmumus Savienības pētniecības programmu īstenošanai. LESD 187. un 188. pants ir 
šāds:

187. pants 
(bijušais EKL 171. pants) 

Savienība var izveidot kopuzņēmumus vai kādas citas struktūras, kas vajadzīgas, lai efektīvi 
īstenotu Savienības pētniecības, tehnoloģijas attīstības un demonstrācijas programmas. 

188. pants 
(bijušais EKL 172. pants) 

Padome pēc Komisijas priekšlikuma un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteju pieņem 187. pantā minētos noteikumus. 

Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pēc 
apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju pieņem noteikumus, kas minēti 183., 
184. un 185. pantā. Lai pieņemtu papildprogrammas, vajadzīga attiecīgo dalībvalstu 
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vienošanās.

b) Ierosinātā juridiskā pamata grozīšana

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas referentes Teresa Riera Madurell ziņojuma 
projekta grozījumā Nr. 64, ko iesniegusi Michèle Rivasi, aicināts mainīt ierosināto juridisko 
pamatu uz LESD 168. panta 5. punktu, ar kuru ļauts pieņemt veicināšanas pasākumus, lai 
aizsargātu un uzlabotu cilvēku veselību, un LESD 183. un 184. pantu par attiecīgi daudzgadu 
pamatprogrammu un šo pamatprogrammu papildprogrammu īstenošanu. Minētie panti ir šādi:
168. pants
(bijušais EKL 152. pants)
5. Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru un pēc 
apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju var paredzēt arī 
veicināšanas pasākumus, lai aizsargātu un uzlabotu cilvēku veselību un jo īpaši apkarotu 
galvenos pārrobežu draudus veselībai, pasākumus attiecībā uz nopietnu pārrobežu veselības 
apdraudējumu pārraudzību, savlaicīgu brīdināšanu par tiem un šo draudu apkarošanu un var 
paredzēt pasākumus, kuru tiešais mērķis ir pasargāt sabiedrības veselību no tabakas 
lietošanas un pārmērīgas alkohola lietošanas, neparedzot dalībvalstu normatīvo aktu 
saskaņošanu.

183. pants 
(bijušais EKL 167. pants) 

Lai īstenotu daudzgadu pamatprogrammas, Savienība: 
— nosaka uzņēmumu, pētījumu centru un universitāšu dalības noteikumus; 
— pieņem pētījumu rezultātu izplatīšanas noteikumus. 

184. pants 

(bijušais EKL 168. pants) 

Īstenojot daudzgadu pamatprogrammas, var nolemt, ka tiks īstenotas papildprogrammas, 
kurās iekļausies tikai dažas dalībvalstis, kas tās finansēs, iespējams, piedaloties Savienībai. 
Savienība pieņem noteikumus, ko piemēro papildprogrammām, jo īpaši attiecībā uz zināšanu 
izplatīšanu un pieejamību citās dalībvalstīs.

II. Analīze 

1. Tiesas noteiktie principi

Tiesas judikatūra par pareizā juridiskā pamata izvēli ir labi iedibināta. Tiesa ir uzsvērusi, ka 
šai izvēlei ir izšķirīga nozīme, ņemot vērā juridiskā pamata sekas no kompetences un 
procesuālā viedokļa1. Tādējādi saskaņā ar LES 13. panta 2. punktu katra iestāde darbojas 

                                               
1 Atzinums lietā 2/00 Carthagena protokols, Recueil, I-9713. lpp., 5. punkts; lieta C-370/07 Komisija/Padome, 
Krājums, I-8917. lpp., 46.–49. punkts; atzinums lietā 1/08 General Agreement on Trade in Services, Krājums, I–
11129. lpp., 110. punkts.
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saskaņā ar Līgumā noteiktajām pilnvarām1. 

Tiesa arī uzsvērusi, ka “[Savienības] tiesību akta juridiskā pamata izvēle ir jābalsta uz 
objektīviem elementiem, kurus Tiesa var pārbaudīt, tostarp uz tiesību akta mērķi un saturu”2.
Ja kādam tiesību aktam ir divkāršs mērķis vai divi komponenti un vienu no tiem ir iespējams 
identificēt kā galveno vai dominējošo mērķi vai komponentu, bet otru kā pakārtotu, šim 
tiesību aktam jābūt ar vienu juridisko pamatu, proti, to, kas atbilst galvenajam vai 
dominējošajam mērķim vai komponentam.3

Divkāršu juridisko pamatu var izmantot tikai tad, ja tiesību aktam vienlaikus ir vairāki mērķi 
vai vairāki saistīti komponenti, no kuriem neviens nav otršķirīgs un netieši saistīts ar otru,4 ar 
nosacījumu, ka procedūras, kas noteiktas katram juridiskajam pamatam, nav nesaderīgas.5

2. Komisijas izvēlētais juridiskais pamats

Paskaidrojuma rakstā sadaļā “Juridiskais pamats” teikts: “Priekšlikuma pamatā ir Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 187. pants.” LESD 187. pantu būtībā nevar izmantot kā juridisko 
pamatu, jo tas neparedz nekādas tiesību aktu pieņemšanas procedūras, un no priekšlikuma 
pirmā pamatojuma ir skaidrs, ka iecerētais juridiskais pamats ir LESD 188. panta pirmā daļa, 
kas ļauj izveidot 187. pantā minētos kopuzņēmumus. Turklāt ierosinātās regulas 1. pantā 
skaidri teikts, ka “izveido kopuzņēmumu Līguma 187. panta nozīmē”. 

Šis juridiskais pamats atbilst IMI1 juridiskajam pamatam, t. i., Eiropas Kopienas dibināšanas 
līguma 171. un 172. pantam, kas, nemainot saturu, aizstāti ar LESD 187. pantu un 188. panta 
pirmo daļu6. 

3. Ierosinātie alternatīvie juridiskie pamati

Tā kā ar tiesību aktu paredzēts izveidot kopuzņēmumu, jāsecina, ka nav piemēroti atsaukties 
nedz uz LESD 183. pantu, nedz uz LESD 184. pantu. Saskaņā ar LESD 183. pantu pieņemti 
pasākumi papildina, nevis aizstāj LESD 187. pantā paredzētus kopuzņēmumus.  LESD 
184. pants attiecas uz papildprogrammām, “kurās iekļausies tikai dažas dalībvalstis” un kuras 
iesaistītās dalībvalstis a priori finansē pašas. Izņemot grozījumu Nr. 64 par juridiskā pamata 
maiņu, nekas neliecina, ka priekšlikuma vai tā grozījumu mērķis būtu izveidot šādu 
papildprogrammu.

4. Divkārša juridiskā pamata iespēja

Vēl jānoskaidro, vai 188. panta pirmo daļu varētu papildināt ar 168. panta 5. punktu, kas ļauj, 
izmantojot parasto likumdošanas procedūru, pieņemt “veicināšanas pasākumus, lai aizsargātu 

                                               
1 Lieta C-403/05 Parlaments/Komisija, Krājums, I-9045. lpp., 49. punkts un tajā minētā judikatūra.
2 Kā jaunāko sk. (virspalātas) 2013. gada 22. oktobra spriedumu lietā C-137/12 Komisija/Padome. 
3  Turpat, 53. punkts un minētā judikatūra.
4 Lieta C-411/06 Komisija/Eiropas Parlaments un Padome, Krājums, I-07585. lpp., 47. punkts.
5 Lieta C-300/89 Komisija/Padome (Titanium Dioxide), Recueil, I-2867. lpp., 17.–25. punkts.
6 Sk. Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 73/2008, ar ko izveido Kopuzņēmumu novatorisku 
zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai, OV L 30, 4.2.2008., 38. lpp.
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un uzlabotu cilvēku veselību un jo īpaši apkarotu galvenos pārrobežu draudus veselībai, 
pasākumus attiecībā uz nopietnu pārrobežu veselības apdraudējumu pārraudzību, savlaicīgu 
brīdināšanu par tiem un šo draudu apkarošanu”. Saskaņā ar iedibināto judikatūru šajā nolūkā 
jo īpaši jāanalizē “tiesību akta mērķis un saturs”.

5. Ierosinātās regulas mērķis un saturs

Kā skaidri redzams ierosinātās regulas 1. pantā, priekšlikuma tiešais mērķis ir izveidot 
kopuzņēmumu. Saskaņā ar 2. pantu, kurā noteikti IMI2 mērķi, priekšlikuma mērķis ir palīdzēt 
“jo īpaši uzlabot Eiropas pilsoņu veselību un labklājību”. 

Taču, kaut arī Lisabonas līgums piešķīra Savienībai dažas jaunas pilnvaras sabiedrības 
veselības jomā, piemēram, LESD 168. panta 5. punktā paredzētās pilnvaras, jāsecina, ka tas 
nav piemērots ierosinātās regulas otrs juridiskais pamats.  

Noteikumi ļauj saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemt “veicināšanas pasākumus, 
lai aizsargātu un uzlabotu cilvēku veselību”, taču precizē, ka tas būtu jādara, lai “jo īpaši 
apkarotu galvenos pārrobežu draudus veselībai, pasākumus attiecībā uz nopietnu pārrobežu 
veselības apdraudējumu pārraudzību, savlaicīgu brīdināšanu par tiem un šo draudu 
apkarošanu un var paredzēt pasākumus, kuru tiešais mērķis ir pasargāt sabiedrības veselību no 
tabakas lietošanas un pārmērīgas alkohola lietošanas, neparedzot dalībvalstu normatīvo aktu 
saskaņošanu”.

III. Secinājums un ieteikums

2013. gada 17. decembra sanāksmē Juridiskā komiteja vienprātīgi1 nolēma sniegt šādu 
ieteikumu: LESD 187. pants un LESD 188. panta pirmā daļa ir pareizais juridiskais pamats 
regulas priekšlikumam par kopuzņēmumu novatorisku zāļu jomā uzsāktās 2. ierosmes 
īstenošanai (IMI2).

Ar cieņu

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Galīgajā balsošanā piedalījās Klaus-Heiner Lehne (priekšsēdētājs), Evelyn Regner (priekšsēdētāja vietniece), 
Raffaele Baldassarre (priekšsēdētāja vietnieks), Françoise Castex (priekšsēdētāja vietniece), Sebastian Valentin 
Bodu (priekšsēdētāja vietnieks), Axel Voss (atzinuma sagatavotājs), 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 un Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne (saskaņā ar 
Reglamenta 187. panta 2. punktu).


