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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

19.10.2012

TEATIS LIIKMETELE
(83/2012)

Teema: Poola Vabariigi Seimi põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse inimtervishoius kasutatavate 
ravimite kliinilisi katseid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/20/EÜ
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Poola Vabariigi Seimi põhjendatud arvamus 
eelnimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

Poola Vabariigi Seimi 

10. oktoobri 2012

resolutsioon,

millega tunnistatakse subsidiaarsuse põhimõttele mittevastavaks ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse inimtervishoius kasutatavate ravimite 

kliinilisi katseid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/20/EÜ

Poola Vabariigi Seim leiab seimi kodukorra artikli 148cc alusel, et ettepanek võtta vastu Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilisi 

katseid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/20/EÜ, ei ole kooskõlas subsidiaarsuse 

põhimõttega, mida käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 5 lõikes 3. Ettepanek rikub 

subsidiaarsuse põhimõtet, sest kavandatav määrus, mis on õigusaktina tervikuna siduv ja otse 

kohaldatav kõigis liikmesriikides, ei taga Euroopa Liidu tasandil kavandatava meetme saavutamist 

paremini kui liikmesriikide tasandil võetavad meetmed. Põhjendatud arvamus koos põhjustega, miks 

kõnealune ettepanek ei vasta seimi arvates subsidiaarsuse põhimõttele, on resolutsioonile lisatud.

MARSZALEK SEJMU
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Poola Vabariigi seimi 

10. oktoobri 2012. aasta resolutsiooni lisa

Poola Vabariigi Seimi 11. oktoober 2012. aasta põhjendatud arvamus koos põhjendustega selle 

kohta, miks seimi arvates ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele ettepanek võtta vastu Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse inimtervishoius kasutatavate ravimite 

kliinilisi katseid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/20/EÜ

Olles analüüsinud ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse 

inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilisi katseid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 

2001/20/EÜ (COM(2012)369 final), on Poola Vabariigi Seim seisukohal, et nimetatud ettepanek ei ole 

kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 3 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Ettepanek 

rikub subsidiaarsuse põhimõtet, sest kavandatav määrus, mis on õigusaktina tervikuna siduv ja otse 

kohaldatav kõigis liikmesriikides, ei taga Euroopa Liidu tasandil kavandatava meetme saavutamist 

paremini kui liikmesriikide tasandil võetavad meetmed.

Euroopa Komisjoni kohaselt on määruse ettepaneku eesmärk tagada kliinilistes katsetes osalejate 

turvalisuse ja õiguste kaitse sõltumatu kontroll (määruse ettepaneku motiivid 1 ja 2). Seimi arvates ei 

ole võimalik seda eesmärki paremini saavutada Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõike 3 ning Euroopa 

Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 2 (subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtte rakendamise kohta) artikli 5 tähenduses, kui see on praegu võimalik 

liikmesriikide tasandil kehtiva direktiivi 2001/20/EÜ alusel. Selle asemel näitas määruse projekti 

hinnang, et kliinilistes katsetes osalejatele direktiiviga 2001/20/EÜ ettenähtud minimaalset kaitset 

vähendatakse alljärgneval viisil:

– võimaldatakse läbi viia eksperimentaaluuringuid ilma katseisikute nõusolekuta;

– kaotatakse kohustus tagada kontrollid sponsorite kaudu, millega pannakse liikmesriikidele 

kohustus luua riiklik hüvitamismehhanism;

– kaotatakse kohustus saada uurimisprojektile sõltumatu ja interdistsiplinaarse bioeetikakomisjoni 

positiivne hinnang ja liikmesriigi nõusolek, ning need kohustused asendatakse ühe otsusega;

– kehtestatakse ebarealistlikud tähtajad kliiniliste katsete loataotluste hindamiseks liikmesriikide 

poolt, mis koos rangete eeskirjadega taotluse automaatse heakiitmise kohta liikmesriikide poolt 

taotluse kontrollimise tähtaja mittejärgimise korral muudab kaitseisikute tulemusliku kaitse 

võimatuks.
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Määruse ettepanekuga ühtlustatakse eeskirjad, millega reguleeritakse mitmes EL-i riigis toimuvate ja 

ühe liikmesriigiga piirnevate kliiniliste katsete läbiviimist (ettepaneku I peatüki artikkel 1). Euroopa 

Liit ei ole protokolli nr 2 artiklis 5 sätestatud kohustustest hoolimata esitanud piisavaid põhjendusi ühe 

riigiga piirnevaid kliinilisi katseid reguleerivate eeskirjade ühtlustamise kohta. Seim ei ole leidnud 

mingeid põhjuseid või tõendeid väite kohta, et ühe liikmesriigiga piirduvaid katseid oleks läbi viidud 

ohtlikul või kaitseisikut kahjustaval viisil, ja selle kohta, et nimetatud katseid teostataks pärast uue 

määruse jõustumist senisest paremini. Vähemalt piiriüleste katsete puhul ei saa algusest peale eeldada, 

et liikmesriigid ei ole võimelised vastavaid menetlusi ise optimeerima. Seim kahtleb määruse 

ettepaneku üldises käsituses, sest määruse sätted (eelkõige artikli 7, 8, 14 ja 20) piiraksid 

liikmesriikide tegevust kliiniliste katsete riiklike ja eetiliste aspektide hindamisel.

Kokkuvõttes on seim seisukohal, et ainult ühes riigis tehtavate katsete reguleerimine määrusega ei ole 

subsidiaarsuse põhimõttega kooskõlas. 

Lisaks seisukohale, et määruse ettepanek ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, leiab seim ka 

seda, et määruse õiguslik alus on ekslik. 

Määruse ettepaneku artikli 1 kohaselt kohaldatakse määrust liidus tehtavate kliiniliste katsete suhtes.

Õiguslikuks aluseks ei ole siiski esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu XIX jaotise 

„Teadusuuringud ja tehnoloogia arendamine ning kosmos” artikleid. Vale õiguslik alus tõstatab 

küsimuse liidu pädevuse kohta võtta meetmeid liikmesriikide eeskirjade ühtlustamiseks määruse 

objektiks olevas valdkonnas. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 180 kohaselt võtab Euroopa Liit 

teadus-ja arendustegevuse valdkonnas ainult liikmesriikide tegevust täiendavaid meetmeid, ning 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 4 lõike 3 kohaselt ei tohi Euroopa Liidu pädevuse kasutamine 

takistada liikmesriikidel oma pädevuse kasutamist. See, et inimestega tehtavaid katseid reguleeriva 

määruse õiguslikuks aluseks valitakse Euroopa Liidu toimimise lepingu üldine artikkel 114, tähendab 

seaduse ja eriti teadusuuringuid ja tehnoloogia arendamist käsitleva Euroopa Liidu toimimise lepingu 

XIX sätetest kõrvalehoidmist ning on vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 179 lõike 3 

esimese lõiguga, mille kohaselt kõik lepingud Euroopa Liidu teadusuuringute ja tehnoloogia 

arendamise valdkonnas võetakse vastu ja viiakse ellu Euroopa Liidu toimimise lepingu XIX jaotise 

sätete kohaselt. See säte, mis on mudel liikmesriikide ja Euroopa Liidu pädevuse jagamiseks, ei anna 

võimalust ühtlustada sätteid inimestega tehtavate katsete puhul.

Lisaks peab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114 alusel vastuvõetav õigusakt Euroopa Liidu 

Kohtu arvates tõepoolest kaasa aitama siseturu toimimise ja tegevuse parandamisele ning eelkõige 

konkurentsi takistuste kõrvaldamine (Euroopa Kohtu 5. oktoobri 2000. aasta otsus kohtuasjas BRD vs.

Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu, EKL 77–79). Komisjon ei ole tõendanud, et 
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inimestega tehtavate teaduslike katsete ja nende inimeste põhiõiguste kaitse küsimuse sidumine 

siseturu häiretega oleks õigustatud. 

Lisaks on Euroopa Komisjon ekslikult valinud inimestega tehtavate kaitsete õiguslikuks aluseks artikli 

168 lõike 4 punkti c, mis tähendab nimetatud artikli rikkumist. Artikkel ei anna ei otseselt ega 

kaudselt volitusi võtta vastu sätteid inimestega tehtavate katsete kohta.


