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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

19.10.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(83/2012)

Относно: Мотивирано становище от Сейма на Република Полша, относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, и за 
отмяна на Директива 2001/20/ЕО
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Сейма на Република Полша, 
относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕЗОЛЮЦИЯ 

на Сейма на Република Полша

от 10 октомври 2012 г.

относно признаването на предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, и 

за отмяна на Директива 2001/20/ЕО за несъобразно с принципа на субсидиарност

Сеймът на Република Полша, въз основа на член 148cc от своя правилник, счита, че 

предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, и за отмяна на 

Директива 2001/20/ЕО (COM (2012)0369 окончателен) не съответства на принципа на 

субсидиарност, посочен в член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз. Това 

предложение нарушава принципа на субсидиарност, тъй като предлаганият регламент –

като правен акт, който е задължителен в своята цялост и се прилага във всички държави 

членки – не гарантира, че целите на предвиденото действие ще бъдат постигнати по по-

добър начин на равнището на Съюза, отколкото чрез действия, предприемани на 

национално равнище. Мотивираното становище, в което се излагат причините, поради които 

Сеймът счита, че проектът не е съобразен с принципа на субсидиарност, се прилага към 

решението.

[ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕЙМА, подпис]
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Приложение към решението на Сейма

на Република Полша от 10 октомври 2012 г.

Мотивирано становище на Сейма на Република Полша от 10 октомври 2012 г.  в което се 

излагат причините, поради които Сеймът счита, че предложението за регламент на 

Европейския парламент и на Съвета относно клиничните изпитвания на лекарствени 

продукти за хуманна употреба, и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО не е съобразено с 

принципа на субсидиарност

Сеймът на Република Полша, след разглеждане на предложението за регламент на Европейския 

парламент и на Съвета относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна 

употреба, и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО (COM (2012)0369 окончателен), счита, че това 

предложение не съответства на принципа на субсидиарност, посочен в член 5, параграф 3 от 

Договора за Европейския съюз (ДЕС). Това предложение нарушава принципа на 

субсидиарност, тъй като предлаганият регламент – като правен акт, който е задължителен в 

своята цялост и се прилага във всички държави членки – не гарантира, че целите на 

предвиденото действие ще бъдат постигнати по по-добър начин на равнището на Съюза, 

отколкото чрез действия, предприемани на национално равнище.

Европейската комисия обявява за цел на предложението за регламент по-конкретно 

предоставянето на възможност за извършване на независим контрол на защитата на 

безопасността и правата на участниците в изпитванията (съображения 1 и 2 от предложението 

за регламент). Според Сейма предложението не реализира тази цел „по-добре“ — по смисъла 

на член 5, параграф 3 от ДЕС и член 5 от Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите 

на субсидиарност и на пропорционалност, приложен към ДЕС и Договора за функционирането 

на ЕС (ДФЕС) — отколкото държавите членки, които понастоящем се съобразяват с 

действащата  Директива 2001/20/ЕО. Напротив, анализът на проекта показва намаляване на 

минималното равнище на защита за участниците в изпитванията, определено в разпоредбите 

на Директива 2001/20/ЕО, тъй като:

- допуска експериментални проучвания без съгласието на участника в изпитването,
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- отменя задължителната застраховка на изпитванията от страна на спонсора, като 

натоварва държавите членки със задължението за създаване на национален механизъм 

за компенсация,

- освобождава от задължението за получаване на положителна оценка на изпитателния 

проект от страна на независим и интердисциплинарен комитет по биологична етика, 

както и от задължението за получаване на съгласието на държавата членка, като ги 

заменя с „единствено решение“,

- определя нереалистично кратки срокове за оценка на заявленията за разрешение за 

изпитванията от страна на държавите членки, като това — във връзка със задължението 

за  съгласие на държавата членка за изпитванията — в случай на невъзможност да се 

разгледа заявлението в срок, на практика може да направи невъзможна ефективната 

защита на правата на участниците в изпитванията.

Предложението за регламент уеднаквява правилата за провеждане на клинични изпитвания в 

Съюза — както за трансграничните, така и за изцяло националните изпитвания (член 1, алинея 

първа от предложението). Европейската комисия, в противоречие със своите задължения 

съгласно разпоредбата на член 5 от Протокол № 2, не показва достатъчно причини за 

уеднаквяването на правилата за нетрансграничните изпитвания. Сеймът не вижда основания и 

обосновка на твърдението, че изцяло националните изпитвания досега са били рисковани или 

вредни за участниците в тях, нито че след прилагането на новия регламент те ще се извършат 

по-добре, отколкото преди. Не може да се приеме предварително, поне по отношение на 

нетрансграничните изпитвания, че държавите членки самостоятелно няма да бъдат в състояние 

да подобрят процедурите. Цялостната концепция на предложението предизвиква резервите на 

Сейма: държавите членки са обвързани с разпоредбите на регламента при оценката на въпроси  

от предимно национален характер и на етичните аспекти на клиничното изпитване (по-

конкретно с членове 7, 8, 14 и 20 от предложението).

В заключение, според Сейма уреждането на нетрансграничните изпитвания в държавите членки 

под формата на регламент нарушава принципа на субсидиарност.

В допълнение към упрека за несъвместимост на предложения регламент с принципа на 

субсидиарност Сеймът изразява резерви по отношение на недостатъците на правното 

основание на предложението за законодателен акт.

Съгласно член 1 от предложението, „регламентът се прилага по отношение на клиничните 

изпитвания, които се провеждат в Съюза“. Въпреки това нито една от на разпоредбите на дял 

XIX от ДФЕС относно научните изследвания и технологичното развитие не е била посочена 
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като правно основание на предложението. Недостатъците в правното основание повдигат 

въпрос за компетентността на Съюза да приема мерки, които водят до хармонизиране на 

законодателствата на държавите членки в областта, предмет на регламента. Съгласно член 180 

от ДФЕС действията на Съюза в областта на научните изследвания и технологичното развитие 

могат да представляват само допълнение към предприетите от държавите членки действия, а 

съгласно член 4, параграф 3 от ДФЕС упражняването на  компетентност от страна на Съюза в 

тази област не може да възпрепятства държавите членки да упражняват своята компетентност.

Търсенето на правно основание за регламента под формата на разпоредбата относно научните 

изследвания върху човешки същества в общия член 114 от ДФЕС представлява заобикаляне на 

конкретните разпоредби на дял XIX от ДФЕС относно научните изследвания и нарушение на 

член 179 параграф 3 от ДФЕС, според който всички дейности на Съюза в съответствие с 

Договорите в областта на научните изследвания и технологичното развитие се определят и 

осъществяват в съответствие с разпоредбите на дял XIX от ДФЕС. Тази разпоредба, като 

уточнява модела на разпределение на компетенциите между държавите членки и Съюза, 

изключва възможността за хармонизация в областта на научните изследвания върху хора.

Освен това, както постанови Съдът на Европейския съюз, акт, приет въз основа на общия член 

114 от ДФЕС трябва всъщност да цели подобряване на условията на създаването и 

функционирането на вътрешния пазар, по-специално премахване на пречките, които нарушават 

конкуренцията (решение на Съда от 5 октомври 2000 г. по дело C-376/98, Германия срещу 

Европейския парламент и Съвета на ЕС, точки 77-79). Европейската комисия не е показала, че е 

целесъобразно да се комбинират въпросите, свързани с научните изследвания върху хора и 

защитата на основните им права с проблемите на смущенията на общия пазар.

Европейската комисия неправилно прилага също така разпоредбата на член 168, параграф 4, 

буква в) като основание за регламентиране на компетентността относно изследванията върху 

хора, като по този начин го нарушава. Тази разпоредба не разрешава нито пряко, нито косвено 

регламентирането на научните изследвания върху хора.


