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SDĚLENÍ ČLENŮM
(83/2012)

Věc: Odůvodněné stanovisko polského Sejmu týkající se návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a 
o zrušení směrnice 2001/20/ES
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko polského Sejmu týkající se 
výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

USNESENÍ 

Sejmu Polské republiky

ze dne 10. října 2012

o neslučitelnosti návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o klinických 

hodnoceních humánních léčivých přípravků a zrušení směrnice 2001/20/ES se zásadou 

subsidiarity 

Sejm Polské republiky na základě článku 148cc jednacího řádu Sejmu konstatuje, že návrh 

nařízení Evropského parlamentu a Rady o klinických hodnoceních humánních léčivých 

přípravků a zrušení směrnice 2001/20/SE (COM(2012) 369 v konečném znění) není v souladu 

se zásadou subsidiarity stanovenou v čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii. Tento návrh 

porušuje zásadu subsidiarity, neboť navrhované nařízení – jakožto právní akt závazný ve 

všech svých částech a bezprostředně platný ve všech členských státech – nezaručuje, že cíle 

zamýšlených opatření lze na úrovni EU uskutečnit lépe než prostřednictvím vnitrostátních 

opatření. V příloze usnesení se nachází odůvodněné stanovisko, v němž Sejm uvádí, proč 

soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

PŘEDSEDA SEJMU
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Příloha k rozhodnutí Sejmu

Polské republiky ze dne 10. října 2012

Odůvodněné stanovisko Sejmu Polské republiky ze dne 10. října 2012 uvádějící, proč 

Sejm považuje návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o klinických hodnoceních 
humánních léčivých přípravků a zrušení směrnice 2001/20/ES za neslučitelné se zásadou 

subsidiarity 

Sejm Polské republiky po přezkoumání návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady 

o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a zrušení směrnice 2001/20/ES 

(COM(2012) 369 v konečném znění) konstatuje, že návrh není v souladu se zásadou 

subsidiarity stanovenou v čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU). Tento návrh porušuje 

zásadu subsidiarity, neboť navrhované nařízení – jakožto právní akt závazný ve všech svých 

částech a bezprostředně platný ve všech členských státech – nezaručuje, že cíle zamýšlených 

opatření lze na úrovni EU uskutečnit lépe než prostřednictvím vnitrostátních opatření.

Cílem navrhovaného nařízení je podle výpovědi Evropské komise zejména umožnit 

nezávislou kontrolu ochrany bezpečnosti a práv účastníků klinických hodnocení (body 

odůvodnění 1 a 2 návrhu nařízení). Podle názoru Sejmu návrh neuskutečňuje ve smyslu čl. 5 

odst. 3 SEU a článku 5 Protokolu (č. 2) o způsobu uplatňování zásad subsidiarity 

a proporcionality připojeného k SEU a Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU) tento cíl 

„lépe“, než činí členské státy na základě platné směrnice 2001/20/ES. Analýza návrhu naopak 

prokázala, že se minimální úroveň ochrany účastníků klinických hodnocení vymezená 

ustanoveními směrnice 2001/20/ES snížila v následujících bodech:

- umožňuje provádění experimentálních hodnocení bez souhlasu účastníka,

- upouští od povinnosti najít pro výzkum sponzora, čímž vzniká pro členské státy 

povinnost ustavit vnitrostátní mechanismy odškodnění,

- upouští od povinnosti získat kladné hodnocení výzkumného projektu od nezávislé 

a interdisciplinární bioetické komise a získat souhlas členského státu, tyto povinnosti 

jsou nahrazeny jedním rozhodnutím,

- stanoví nerealisticky krátké termíny pro vyhodnocení žádostí o povolení klinických 

hodnocení přípravků členskými státy, které mohou v souvislosti s automatickým 
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povolováním klinických hodnocení v případě, že žádost není vyhodnocena ve 

stanovené lhůtě, znemožnit účinnou ochranu práv účastníků.

Navrhované nařízení sjednocuje pravidla jak pro přeshraniční provádění klinických 

hodnocení, tak pro provádění hodnocení v jednotlivých členských státech v EU (čl. 1 odst. 1 

návrhu). Evropská komise neuvedla dostatečné důvody pro sjednocení pravidel hodnocení 

prováděných pouze v jednom členském státě, ačkoli má tuto povinnost vyplývající z článku 5 

protokolu č. 2. Tvrzení, že hodnocení omezující se pouze na jeden členský stát byla doposud 

prováděna riskantním nebo pro účastníky škodlivým způsobem, Sejm neshledal jako 

opodstatněná nebo odůvodněná. Nelze vycházet z předpokladu, alespoň pokud jde 

o hodnocení prováděná na úrovni jednoho členského státu, že členské státy nebudou schopny 

příslušné postupy samostatně zlepšovat. Pochybnosti Sejmu budí celková koncepce návrhu:

omezení členských států ustanoveními nařízení (zejména články 7, 8, 14, a 20 návrhu) pro 

hodnocení otázek vnitrostátního charakteru a etických aspektů klinických hodnocení. 

Stručně řečeno je regulace klinických hodnocení na úrovni jednoho státu ve formě nařízení 

podle názoru Sejmu v rozporu se zásadou subsidiarity.

Dodatečně k námitce týkající se nesouladu se zásadou subsidiarity vznáší Sejm výhrady 

ohledně nesprávného právního základu navrhovaného nařízení. 

V souladu s článkem 1 návrhu se nařízení použije „na klinická hodnocení prováděná v Unii“.

V právním základu návrhu však nebyl uveden žádný z předpisů hlavy XIX SFEU týkajících 

výzkumu a technologického rozvoje. Chybný právní základ nutí k otázce o pravomoci Unie 

přijímat prostředky sjednocování předpisů členských států v této oblasti. V souladu s článkem 

180 SFEU mohou činnosti Unie v oblasti výzkumu a technologického rozvoje pouze 

doplňovat činnosti vykonávané členskými státy a podle čl. 4 odst. 3 SFEU nemůže 

vykonávání pravomocí Unie v této oblasti vést ke znemožnění vykonávání pravomocí 

členských států. Hledání právního základu pro regulaci klinického testování prováděného na 

lidech ve formě nařízení ve všeobecném článku 114 SFEU představuje obcházení zákona –

jednotlivých předpisů hlavy XIX SFEU týkajících se výzkumu a technologického rozvoje 

a rovněž porušení ustanovení čl. 179 odst. 3 SFEU, v souladu s nímž se o všech činnostech 

Unie prováděných v oblasti výzkumu a technologického rozvoje podle Smluv rozhoduje 

v souladu s ustanoveními hlavy XIX SFEU nebo se tyto činnosti realizují v souladu s těmito 

ustanoveními. Tento právní předpis, který vymezuje způsob rozdělení pravomocí mezi 

členskými státy a Unií, vylučuje možnost harmonizace v oblasti klinického testování na 

lidech
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Kromě toho musí podle judikatury Evropského soudního dvora být cílem aktu přijatého na 

základě všeobecného článku 114 SFEU skutečné zlepšení podmínek pro uskutečňování 

a fungování vnitřního trhu, zejména odstraňování překážek bránících hospodářské soutěži 

(rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 5. října 2000, C-376/98, SRN proti Evropskému 

parlamentu a Radě EU, body 77-79). Evropská komise neprokázala, že by spojení otázky 

vědeckého testování na lidech a ochrany jejich základních práv s problematikou narušování 

vnitřního trhu bylo opodstatněné.

Evropská komise se kromě toho nesprávně odvolávala na ustanovení čl. 168 odst. 4 písm. c) 

jako na právní základ pro povolení regulace testování na lidech, čímž ustanovení tohoto 

článku porušila. Toto ustanovení nezplnomocňuje výslovně ani nepřímo k regulaci testování 

na lidech.


