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Asia: Puolan parlamentin alahuoneen antama perusteltu lausunto ehdotuksesta 
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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Puolan parlamentin alahuoneen antama perusteltu lausunto edellä 
mainitusta ehdotuksesta.
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LIITE

Puolan tasavallan 
parlamentin alahuoneen

10. lokakuuta 2012 tekemä

PÄÄTÖS

toissijaisuusperiaatteen noudattamatta jättämisestä ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista ja 

direktiivin 2001/20/EY kumoamisesta

Puolan tasavallan parlamentin alahuone katsoo työjärjestyksensä 148cc artiklan nojalla, että ehdotus 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä 

lääketutkimuksista ja direktiivin 2001/20/EY kumoamisesta ei ole Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun toissijaisuusperiaatteen mukainen. Ehdotus rikkoo 

toissijaisuusperiaatetta, koska ehdotettu asetus – kaikilta osiltaan velvoittavana ja sellaisenaan kaikissa 

jäsenvaltioissa sovellettavana säädöksenä – ei takaa suunnitellun toiminnan tavoitteiden saavuttamista 

unionin tasolla paremmin kuin kansallisella tasolla suoritettu toiminta. Päätöksen liitteenä on lausunto 

syistä, joiden perusteella Puolan parlamentin alahuone katsoo, että kyseessä oleva ehdotus ei ole 

toissijaisuusperiaatteen mukainen.

MARSZALEK SEJMU
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Puolan tasavallan parlamentin alahuoneen

10. lokakuuta 2012 tekemän päätöksen liite

Puolan parlamentin alahuoneen 10. lokakuuta 2012 antama perusteltu lausunto syistä, joiden 

perusteella se katsoo, että ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille 

tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista ja direktiivin 2001/20/EY kumoamisesta 

ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen

Tarkasteltuaan ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille tarkoitettujen 

lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista ja direktiivin 2001/20/EY kumoamisesta (COM(2012)0369 

final) Puolan tasavallan parlamentin alahuone katsoo, että ehdotus ei ole Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun toissijaisuusperiaatteen mukainen. Ehdotus rikkoo 

toissijaisuusperiaatetta, koska ehdotettu asetus – kaikilta osiltaan velvoittavana ja sellaisenaan kaikissa 

jäsenvaltioissa sovellettavana säädöksenä – ei takaa suunnitellun toiminnan tavoitteiden saavuttamista 

unionin tasolla paremmin kuin kansallisella tasolla suoritettu toiminta.

Komission mukaan ehdotetun asetuksen tavoitteena on erityisesti mahdollistaa kliinisiin 

lääketutkimuksiin osallistuvien ihmisten turvallisuuden ja oikeuksien suojelun riippumaton valvonta 

(ehdotetun asetuksen motiivi 1 ja 2). Puolan parlamentin alahuoneen mielestä tätä tavoitetta ei 

saavuteta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa ja Euroopan unionin 

toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT) liitetyn, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 

soveltamisesta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 2 olevassa 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla paremmin kuin 

voimassa olevan direktiivin 2001/20/EY perusteella jäsenvaltioiden tasolla. Ehdotuksen tarkastelu on 

osoittanut, että direktiivissä 2001/20/EY säädettyä kliinisiin lääketutkimuksiin osallistuvien 

vähimmäissuojaa on heikennetty seuraavilta osin: 

– sallitaan kokeelliset tutkimukset ilman koehenkilöiden suostumusta

– kumotaan velvollisuus vakuuttaa toimeksiantajan toteuttamat lääketutkimukset, millä 

velvoitetaan jäsenvaltiot perustamaan kansallinen korvausmekanismi

– kumotaan velvollisuus, jonka mukaan on esitettävä riippumattoman monitieteellisen 

bioeettisen toimikunnan puoltava lausunto tutkimushankkeesta ja saatava jäsenvaltion 

suostumus, ja korvataan nämä yhdellä ainoalla päätöksellä

– asetetaan liian lyhyitä määräaikoja, joiden puitteissa jäsenvaltioiden on arvioitava kliinisten 

lääketutkimusten lupahakemukset ja jotka estävät tutkittavien asianmukaisen suojelun 
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tapauksissa, joissa lupa myönnetään automaattisesti kun hakemusta ei ole käsitelty 

määräajassa.

Ehdotetulla asetuksella yksinkertaistetaan säännöksiä useammassa EU-maassa tapahtuvasta ja yhteen 

jäsenvaltioon rajoittuvasta kliinisestä tutkimustoiminnasta (ehdotuksen 1 artiklan 1 kohta). Unioni ei 

ole pöytäkirjassa N:o 2 olevan 5 artiklan mukaisista velvoitteistaan huolimatta esittänyt riittäviä syitä 

yhdessä maassa tapahtuvien tutkimusten suorittamista koskevien säännösten yksinkertaistamiselle.

Puolan parlamentin alahuone ei ole löytänyt perusteita tai näyttöä väittämälle, että yhteen 

jäsenvaltioon rajoittuvissa tutkimuksissa olisi tähän mennessä toimittu riskialttiisti tai koehenkilöitä 

vahingoittavalla tavalla, tai että tutkimukset suoritettaisiin uuden asetuksen voimaantulon jälkeen 

nykyistä paremmin. Ainakaan vain yhdessä jäsenvaltiossa suoritettavien tutkimusten osalta ei voida 

olettaa etukäteen, että jäsenvaltiot olisivat kykenemättömiä optimoimaan itse menetelmiään. Puolan 

parlamentin alahuone suhtautuu ehdotukseen yleisesti epäillen, sillä asetuksen säännökset (erityisesti 

7, 8, 14 ja 20 artikla) rajoittaisivat jäsenvaltioiden toimia kliinisten lääketutkimusten kansallisten ja 

eettisten näkökohtien arvioinnissa.

Yhteenvetona Puolan parlamentin alahuone katsoo, että vain yhdessä maassa suoritettavien 

tutkimusten sääntely jäsenvaltioissa asetuksella ei ole toissijaisuusperiaatteen mukaista.

Sen lisäksi, että asetusehdotuksessa ei Puolan parlamentin alahuoneen mielestä noudateta 

toissijaisuusperiaatetta, alahuone katsoo, että säädösehdotuksen oikeusperusta on virheellinen.

Ehdotuksen 1 artiklan mukaan asetusta sovelletaan "unionissa suoritettaviin kliinisiin 

lääketutkimuksiin". Oikeusperustaksi ei kuitenkaan esitetä SEUT-sopimuksen XIX osaston "Tutkimus 

ja teknologinen kehittäminen sekä avaruusala" artikloja. Virheellinen oikeusperusta herättää 

kysymyksen unionin toimivallasta toteuttaa toimenpiteitä jäsenvaltioiden säännösten 

yhdenmukaistamiseksi asetuksen kohteena olevalla alalla. SEUT:n 180 artiklan mukaan unioni 

toteuttaa tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen alalla vain jäsenvaltioissa harjoitettua toimintaa 

täydentäviä toimia, ja SEUT:n 4 artiklan 3 kohdan mukaan unionin toimivallan käyttäminen ei saa 

estää jäsenvaltioita käyttämästä omaa toimivaltaansa. Se, että ihmisillä tehtäviä kokeita koskevan 

asetuksen oikeusperustaksi valitaan SEUT:n yleisluonteinen 114 artikla, merkitsee lain ja erityisesti 

tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevan SEUT:n XIX säännösten kiertämistä ja on 

ristiriidassa SEUT:n 179 artiklan 3 kohdan kanssa, jonka mukaan kaikesta sopimuksiin perustuvasta 

unionin toiminnasta tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen aloilla päätetään ja se pannaan 

täytäntöön SEUT:n XIX osaston määräyksiä noudattaen. Tämä säännös, joka on malli jäsenvaltioiden 

ja unionin toimivallan jaosta, ei anna mahdollisuutta yhdenmukaistaa säännöksiä ihmisillä tehtävien 

kokeiden osalta.
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Lisäksi SEUT:n 114 artiklan nojalla annettavan säädöksen tavoitteena on Euroopan unionin 

tuomioistuimen mukaan todellakin oltava sisämarkkinoiden toimintaedellytysten ja toiminnan 

parantaminen ja erityisesti kilpailun esteiden poistaminen (Euroopan unionin tuomioistuimen 

5. lokakuuta 2000 asiassa C-376/98, Saksan liittotasavalta vs. Euroopan parlamentti ja Euroopan 

unionin neuvosto, antama tuomio, Kok. 77–79). Komissio ei ole osoittanut, että ihmisillä tehtävien 

tieteellisten kokeiden ja näiden ihmisten perusoikeuksien suojelun kytkeminen sisämarkkinoiden 

häiriöihin olisi perusteltua. 

Lisäksi komissio on virheellisesti esittänyt 168 artiklan 4 kohdan c alakohdan ihmisillä tehtäviä 

kokeita koskevan säädöksen toimivaltaperustaksi, mikä merkitsee kyseisen artiklan väärinkäyttöä.

Artikla ei anna suoraan eikä välillisesti valtuutusta antaa säännöksiä ihmisillä tehtävistä kokeista.


