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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(83/2012)

Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om 
ophævelse af direktiv 2001/20/EF
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra den polske Sejm om det 
ovennævnte forslag.
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BILAG

BESLUTNING

vedtaget af Republikken Polens Sejm

den 10. Oktober 2012

om, at forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kliniske forsøg med 
humanmedicinske lægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/20/EF er uforeneligt med 

nærhedsprincippet

Republikken Polens Sejm konstaterer på grundlag af artikel 148cc i Sejmens forretningsorden, at

forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kliniske forsøg med humanmedicinske 

lægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/20/EF ikke er foreneligt med nærhedsprincippet, jf.

artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union. Forslaget strider mod nærhedsprincippet, da 

den foreslåede forordning - som en retsakt, der i sin helhed er bindende og gælder umiddelbart 

i alle medlemsstaterne - ikke sikrer, at målene for den påtænkte handling nås bedre på EU-plan 

end gennem nationale foranstaltninger. Den begrundede udtalelse fra Sejm, hvori det

forklares, hvorfor forslaget til forordning ikke anses for foreneligt med nærhedsprincippet, er 

vedlagt som bilag til beslutningen.

MARSZALEK SEJMU
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Bilag til beslutning fra 

Republikken Polens Sejm af 10. oktober 2012 

Begrundet udtalelse fra Republikken Polens Sejm af 10. oktober 2012, hvori det forklares, 

hvorfor forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kliniske forsøg med 

humanmedicinske lægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/20/EF ikke anses for foreneligt 

med nærhedsprincippet

Republikken Polens Sejm konstaterer efter behandling af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse af direktiv 

2001/20/EF (COM(2012)0369), at forslaget ikke er foreneligt med nærhedsprincippet, jf. artikel 5, stk. 

3, i traktaten om Den Europæiske Union. Forslaget strider mod nærhedsprincippet, da den foreslåede 

forordning - som en retsakt, der i sin helhed er bindende og gælder umiddelbart i alle medlemsstaterne 

- ikke sikrer, at målene for den påtænkte handling nås bedre på EU-plan end gennem nationale 

foranstaltninger.

Formålet med den foreslåede forordning er ifølge Europa-Kommissionen navnlig at give mulighed for 

uafhængig kontrol med, at forsøgspersoners sikkerhed og rettigheder beskyttes i forbindelse med 

kliniske forsøg (betragtning 1 og 2 i den foreslåede forordning). Efter Sejmens opfattelse nås dette 

mål ikke "bedre", jf. artikel 5, stk. 3, i TEU og artikel 5 i protokollen (nr. 2) om anvendelse af 

nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, der er knyttet som bilag til TEU og til traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), ved forslaget, end det i øjeblikket nås på 

medlemsstatsplan på grundlag af det eksisterende direktiv 2001/20/EF. Tværtimod viser 

undersøgelsen af forslaget, at det i henhold til direktiv 2001/20/EF krævede minimumsniveau for 

beskyttelsen af deltagere i kliniske forsøg forringes på følgende punkter:

- der gives mulighed for eksperimentelle undersøgelser uden forsøgspersonernes samtykke

- pligten til at tegne en forsikring for forsøgene gennem sponsor ophæves, idet medlemsstaterne 

forpligtes til at indføre en national erstatningsordning

- pligten til at fremlægge en positiv vurdering af forskningsprojektet fra et uafhængigt og 

tværfagligt bioetisk udvalg og pligten til at indhente medlemsstatens samtykke ophæves og 

erstattes af en enkelt afgørelse

- der fastsættes nogle urealistisk korte frister for medlemsstaternes behandling af ansøgninger 

om godkendelse af kliniske forsøg, som i forbindelse med reglen om, at kliniske forsøg 
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automatisk godkendes, hvis ansøgningen ikke behandles inden for fristen, umuliggør en 

effektiv beskyttelse af forsøgspersonerne.

Den foreslåede forordning harmoniserer reglerne om grænseoverskridende kliniske forsøg og kliniske 

forsøg begrænset til den enkelte medlemsstat, der gennemføres i EU (artikel 1 i kapitel I i forslaget).

EU har uanset forpligtelserne i henhold til artikel 5 i protokol nr. 2 ikke anført nogen tilstrækkelige 

grunde til at harmonisere reglerne om gennemførelse af ikke-grænseoverskridende forsøg. Sejmen har 

ikke fundet grundlag eller belæg for påstanden om, at der hidtil er blevet gennemført forsøg begrænset 

til den enkelte medlemsstat på en risikabel måde eller på en for forsøgspersonerne skadelig måde, og 

for, at sådanne forsøg vil blive gennemført bedre end hidtil efter ikrafttrædelsen af den nye forordning.

Man kan - i hvert fald med hensyn til ikke-grænseoverskridende forsøg - ikke uden videre lægge til 

grund, at medlemsstaterne ikke er i stand til selv at optimere de relevante procedurer. Sejmen nærer 

betænkeligheder ved det generelle koncept i forslaget, da medlemsstaterne ved forordningens 

bestemmelser (især artikel 7, 8, 14 og 20 i forslaget) pålægges begrænsninger ved vurderingen af 

spørgsmål af national karakter og etiske spørgsmål i forbindelse med kliniske forsøg. Sammenfattende 

er en regulering af ikke-grænseoverskridende forsøg i medlemsstaterne ved en forordning efter 

Sejmens opfattelse i strid med nærhedsprincippet. Ud over at forslaget til forordning strider mod 

nærhedsprincippet, mener Sejmen også, at retsgrundlaget for den foreslåede retsakt er forkert. 

I henhold til artikel 1 i forslaget finder forordningen anvendelse på "kliniske forsøg, der gennemføres 

i Unionen". Men ingen af bestemmelserne i afsnit XIX i TEUF om forskning og teknologisk 

udvikling er angivet som retsgrundlag for forslaget. Det forkerte retsgrundlag rejser spørgsmålet om 

EU's beføjelser til at træffe foranstaltninger til at harmonisere medlemsstaternes regler på det 

omhandlede område. I henhold til artikel 180 i TEUF må EU's foranstaltninger inden for forskning og 

teknologisk udvikling kun supplere de aktioner, der iværksættes i medlemsstaterne, og i henhold til 

artikel 4, stk. 3, i TEUF må EU ikke udøve sin kompetence på en sådan måde, at medlemsstaterne 

forhindres i at udøve deres kompetence. At forsøge at finde et retsgrundlag for en regulering af forsøg 

på mennesker ved en forordning i den generelle artikel 114 i TEUF er en omgåelse af loven, nærmere 

bestemt af de særlige bestemmelser i afsnit XIX i TEUF om forskning og teknologisk udvikling og en 

tilsidesættelse af artikel 179, stk. 3, i TEUF, hvorefter alle Unionens aktioner i henhold til traktaterne 

vedrørende forskning og teknologisk udvikling vedtages og iværksættes efter bestemmelserne i afsnit 

XIX i TEUF. Denne bestemmelse, som er en model for kompetencefordelingen mellem 
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medlemsstaterne og EU, udelukker muligheden af at harmonisere regler angående forsøg på 

mennesker.

I øvrigt skal en retsakt, der vedtages på grundlag af den generelle artikel 114 i TEUF, ifølge EU-

Domstolens praksis reelt have til formål at forbedre vilkårene for det indre markeds oprettelse og 

funktion, og navnlig fjerne hindringer, der begrænser konkurrencen (Domstolens dom af 5. oktober 

2000, sag C-376/98, Forbundsrepublikken Tyskland mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den 

Europæiske Union, præmis 77-79). Europa-Kommissionen har ikke godtgjort, at der er grund til at 

knytte spørgsmålet om videnskabelige forsøg på mennesker og beskyttelse af deres grundlæggende 

rettigheder sammen med problematikken om forstyrrelser af det indre marked. 

Europa-Kommissionen har også fejlagtigt henvist til artikel 168, stk. 4, litra c), som retsgrundlag for 

en regulering af forsøg på mennesker, hvilket er ensbetydende med en overtrædelse af denne artikel. 

Denne artikel giver hverken udtrykkeligt eller implicit bemyndigelse til en regulering af forsøg på 

mennesker.


