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Θέμα:: Αιτιολογημένη γνώμη του Sejm της Δημοκρατίας της Πολωνίας σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις 
κλινικές δοκιμές φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2001/20/ΕΚ
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
υποβάλει στους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη του Sejm της Δημοκρατίας της 
Πολωνίας σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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MARSZAŁ SEJMU

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ 

του Sejm της Δημοκρατίας της 

Πολωνίας

της 10ης Οκτωβρίου 2012

σχετικά με την ασυμβατότητα της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο και για την 

κατάργηση της οδηγίας 2001/20/ΕΚ με την αρχή της επικουρικότητας

Βάσει του άρθρου 148cc του κανονισμού του, το Sejm της Δημοκρατίας της Πολωνίας κρίνει 

ότι η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις 

κλινικές δοκιμές φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο και για την κατάργηση της 

οδηγίας 2001/20/ΕΚ δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας που αναφέρεται στο 

άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση αντιβαίνει προς 

την αρχή της επικουρικότητας, επειδή ο προτεινόμενος κανονισμός –ως δεσμευτική νομική 

πράξη με πλήρη και άμεση ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη– δεν εγγυάται ότι οι στόχοι των 

προβλεπομένων μέτρων επιτυγχάνονται καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης από ό,τι με τη λήψη 

μέτρων σε εθνικό επίπεδο. Επισυνάπτεται στην απόφαση η αιτιολογημένη γνώμη που περιλαμβάνει 

τους λόγους για τους οποίους το Sejm είναι της άποψης ότι η πρόταση αντιβαίνει προς την αρχή της 

επικουρικότητας.
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Παράρτημα της απόφασης του Sejm

της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της 10ης Οκτωβρίου 2012

Αιτιολογημένη γνώμη του Sejm της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της 10ης Οκτωβρίου 2012, 

στην οποία παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους το Sejm είναι της άποψης ότι η πρόταση 

κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κλινικές δοκιμές 

φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/20/ΕΚ δεν 

συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας

Κατόπιν εξέτασης της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο και για την κατάργηση της οδηγίας 

2001/20/ΕΚ (COM(2012) 369 τελικό), το Sejm της Δημοκρατίας της Πολωνίας κρίνει ότι η εν λόγω 

πρόταση δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Η πρόταση αντιβαίνει προς την αρχή της 

επικουρικότητας, επειδή ο προτεινόμενος κανονισμός –ως δεσμευτική νομική πράξη με πλήρη και 

άμεση ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη– δεν εγγυάται ότι οι στόχοι των προβλεπομένων μέτρων 

επιτυγχάνονται καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης από ό,τι με τη λήψη μέτρων σε εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο στόχος του προτεινόμενου κανονισμού συνίσταται κυρίως 

στην εξασφάλιση ανεξάρτητου ελέγχου όσον αφορά την προστασία της ασφάλειας και των 

δικαιωμάτων των συμμετεχόντων σε κλινικές δοκιμές (αιτιολογικές σκέψεις 1 και 2 του 

προτεινόμενου κανονισμού). Το Sejm θεωρεί ότι ο στόχος αυτός δεν επιτυγχάνεται «καλύτερα» κατά 

την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 3 της ΣΕΕ και του άρθρου 5 του πρωτοκόλλου 2 σχετικά με 

την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, το οποίο είναι προσαρτημένο 

στη ΣΕΕ και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), από ό,τι μέχρι σήμερα 

σε επίπεδο κρατών μελών βάσει της ισχύουσας οδηγίας 2001/20/ΕΚ. Αντ’ αυτού, από την εξέταση 

της πρότασης συνάγεται ότι αυτή οδηγεί σε μείωση του ελάχιστου επιπέδου προστασίας που 
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προβλέπεται σύμφωνα με την οδηγία 2001/20/ΕΚ για τους συμμετέχοντες σε κλινικές δοκιμές όσον 

αφορά τα παρακάτω σημεία:

- καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση πειραματικών δοκιμών χωρίς τη συγκατάθεση του 

συμμετέχοντος,

- καταργείται η υποχρέωση ασφάλισης των δοκιμών από τον ανάδοχο, ενώ παράλληλα 

υποχρεώνονται τα κράτη μέλη να καθιερώσουν εθνικό μηχανισμό αποζημιώσεων,

- καταργούνται η υποχρέωση εξασφάλισης θετικής αξιολόγησης του ερευνητικού έργου από 

ανεξάρτητη και διεπιστημονική επιτροπή βιοηθικής, καθώς και η υποχρέωση εξασφάλισης της 

συγκατάθεσης του κράτους μέλους, και αντικαθίστανται οι υποχρεώσεις αυτές από μια ενιαία 

απόφαση,

- ορίζονται μη ρεαλιστικά σύντομες προθεσμίες για την αξιολόγηση των αιτήσεων προς 

έγκριση των κλινικών δοκιμών από τα κράτη μέλη, οι οποίες σε συνδυασμό με την αυτόματη 

έγκριση των κλινικών δοκιμών σε περίπτωση μη έγκαιρης εξέτασης της αίτησης καθιστούν 

αδύνατη την αποτελεσματική προστασία των συμμετεχόντων. 

Ο προτεινόμενος κανονισμός εναρμονίζει τις διατάξεις σχετικά με τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών 

στην ΕΕ –τόσο σε διασυνοριακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων κρατών μελών (άρθρο 1 

κεφάλαιο Ι της πρότασης). Παρά τη σχετική υποχρέωσή της σύμφωνα με το άρθρο 5 του 

πρωτοκόλλου 2, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρείχε επαρκή αιτιολόγηση για την εναρμόνιση των 

διατάξεων σχετικά με τη διεξαγωγή δοκιμών σε μη διασυνοριακό επίπεδο. Το Sejm δεν έχει 

διαπιστώσει κάποια βάση ή στοιχεία που να στηρίζουν τον ισχυρισμό ότι οι δοκιμές που 

πραγματοποιούνται σε αυστηρά εθνικό επίπεδο διεξάγονται μέχρι σήμερα με τρόπο που να θέτει σε 

κίνδυνο τους συμμετέχοντες ή να είναι επιζήμιος για αυτούς, καθώς και ότι οι εν λόγω δοκιμές θα 

διεξάγονταν καλύτερα μετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού από ό,τι μέχρι σήμερα. Δεν 

μπορεί να υποτεθεί –τουλάχιστον όσον αφορά τις μη διασυνοριακές δοκιμές– ότι τα κράτη μέλη δεν 

είναι σε θέση να βελτιστοποιήσουν μόνα τους τις αντίστοιχες διαδικασίες. Το Sejm εκφράζει 

επιφυλάξεις σχετικά με το γενικό σκεπτικό της πρότασης, καθώς τα κράτη μέλη περιορίζονται μέσω 

των διατάξεων του κανονισμού (ιδίως των άρθρων 7, 8, 14 και 20 της πρότασης) στην αξιολόγηση 

ζητημάτων αυστηρά εθνικού χαρακτήρα και ηθικών ζητημάτων σε σχέση με τις κλινικές δοκιμές.

Εν κατακλείδι, το Sejm θεωρεί ότι η ρύθμιση των μη διασυνοριακών δοκιμών στα κράτη μέλη μέσω 

κανονισμού αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας.

Παράλληλα προς την αντίθεσή του λόγω ασυμβατότητας της πρότασης κανονισμού με την αρχή της 

επικουρικότητας, το Sejm εγείρει αντιρρήσεις λόγω εσφαλμένης, κατά την άποψή του, νομικής βάσης 

της προτεινόμενης νομοθετικής πράξης.
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Σύμφωνα με το άρθρο 1 της πρότασης, ο κανονισμός «εφαρμόζεται στις κλινικές δοκιμές που 

διεξάγονται στην Ένωση». Ωστόσο, καμία από τις διατάξεις του τίτλου XIX της ΣΛΕΕ σχετικά με 

την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη δεν αναφέρεται ως νομική βάση της πρότασης. Η 

εσφαλμένη νομική βάση εγείρει το ερώτημα της αρμοδιότητας της ΕΕ να λαμβάνει μέτρα για την 

εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών στον τομέα που καλύπτεται από τον κανονισμό. 

Σύμφωνα με το άρθρο 180 της ΣΛΕΕ, οι δράσεις της Ένωσης στον τομέα της έρευνας και της 

τεχνολογικής ανάπτυξης μπορούν απλώς να συμπληρώνουν τις δράσεις που αναλαμβάνονται στα 

κράτη μέλη, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, η Ένωση δεν πρέπει να ασκεί τις 

αρμοδιότητές της με τρόπο που να παρεμποδίζει τα κράτη μέλη κατά την άσκηση των δικών τους 

αρμοδιοτήτων. Η χρήση του γενικού άρθρου 114 της ΣΛΕΕ ως νομικής βάσης για τη ρύθμιση των 

δοκιμών σε ανθρώπους μέσω κανονισμού αποτελεί καταστρατήγηση νόμου, συγκεκριμένα των 

ειδικών διατάξεων του τίτλου XIX της ΣΛΕΕ σχετικά με την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, 

καθώς και παράβαση του άρθρου 179 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο όλες οι 

δράσεις της Ένωσης δυνάμει των Συνθηκών, στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής 

ανάπτυξης, αποφασίζονται και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου XIX της 

ΣΛΕΕ. Η εν λόγω διάταξη, η οποία ορίζει ένα πρότυπο για την κατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα 

κράτη μέλη και την Ένωση, αποκλείει τη δυνατότητα εναρμόνισης των διατάξεων όσον αφορά τις 

δοκιμές σε ανθρώπους.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οι νομοθετικές πράξεις που

εγκρίνονται βάσει του γενικού άρθρου 114 της ΣΛΕΕ πρέπει να έχουν όντως ως στόχο τη βελτίωση 

των όρων υλοποίησης και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, και ιδίως να οδηγούν στην εξάλειψη 

εμποδίων που παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό (Απόφαση του Δικαστηρίου της 5ης Οκτωβρίου 2000, 

C-376/98, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αιτιολογικές σκέψεις 77–79). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 

απέδειξε ότι δικαιολογείται η σύνδεση του ζητήματος των επιστημονικών δοκιμών σε ανθρώπους και 

της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων αυτών με τον προβληματισμό της στρέβλωσης της 

εσωτερικής αγοράς.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται εσφαλμένα στο άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο γ ως 

νομική βάση για τη ρύθμιση των δοκιμών σε ανθρώπους, γεγονός που αποτελεί παράβαση του εν 

λόγω άρθρου. Το εν λόγω άρθρο δεν παρέχει ούτε ρητή ούτε σιωπηρή εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση 

των δοκιμών σε ανθρώπους.


