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Tárgy: A lengyel Szejm indokolással ellátott véleménye az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a lengyel Szejmnek a fentebb megjelölt javaslatról 
szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

A Lengyel Köztársaság Szejmjének

ÁLLÁSFOGLALÁSA

(2012. október 10.)

az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatnak a 

szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetetlenségéről

A Lengyel Köztársaság Szejmje a Szejm Házszabálya 148cc. cikke alapján megállapítja, hogy 

az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat 

(COM(2012) 369) nem egyeztethető össze az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. 

cikkének (3) bekezdésében rögzített szubszidiaritás elvével. A javaslat sérti a szubszidiaritás 

elvét, mivel a javasolt rendelet – mint teljes egészében kötelező és valamennyi tagállamban 

közvetlenül alkalmazandó jogalkotási aktus – nem biztosítja, hogy a javasolt intézkedések 

céljai az Európai Unió (EU) szintjén jobban elérhetőek legyenek, mint a tagállamok szintjén.

A Szejm indokolással ellátott véleményét – amelyben kifejti, hogy miért ítéli úgy, hogy a rendeletre 

irányuló javaslat nem összeegyeztethető a szubszidiaritás elvével – e határozathoz csatolták.

A Szejm elnöke

A Lengyel Köztársaság Szejmje
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2012. október 10-i határozatának melléklete   

A Lengyel Köztársaság Szejmjének indokolással ellátott véleménye az emberi felhasználásra 

szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatnak a szubszidiaritás elvével való 

összeegyeztethetetlenségéről

Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2012) 369) 

áttekintését követően a Lengyel Köztársaság Szejmje megállapítja, hogy az nem egyeztethető össze az 

Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkének (3) bekezdésében rögzített szubszidiaritás 

elvével. A javaslat sérti a szubszidiaritás elvét, mivel a javasolt rendelet – mint teljes egészében 

kötelező és valamennyi tagállamban közvetlenül alkalmazandó jogalkotási aktus – nem biztosítja, 

hogy a javasolt intézkedések céljai az Európai Unió (EU) szintjén jobban elérhetőek legyenek, mint a 

tagállamok szintjén.

A Bizottság megállapítása szerint a javaslat elsősorban a vizsgálati alanyok biztonsága és jogai 

védelmének független ellenőrzését kívánja elősegíteni (a javaslat (1) és (2) preambulumbekezdése). A 

Szejm azon a véleményen van, hogy a javaslat – a EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, a 

szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 5. cikkének, valamint 

az EUSZ 5. cikke (3) bekezdésének értelmében – nem éri el „jobban” ezt a célkitűzést, mint jelenleg a 

hatályos 2001/20/EK irányelv értelmében eljáró tagállamok. Ellenkezőleg, a javaslat vizsgálta 

rámutat, hogy az a vizsgálati alanyok 2011/20/EK irányelv rendelkezéseiben foglalt védelmi 

minimumszintjének csökkenésével járna, mivel:

- lehetővé teszi, hogy a vizsgálatokat az alany beleegyezése nélkül végezzék el,

- megszünteti azt a követelményt, amely a megbízó számára előírja a vizsgálatok biztosítását, 

illetve a tagállamokra hárítja azt a kötelezettséget, hogy a bekövetkező károk kompenzálására 

nemzeti kártérítési mechanizmust hozzon létre,

- megszünteti azt a követelményt, amely szerint meg kell szerezni egy független 

interdiszciplináris bioetikai bizottságtól a kutatási projektre vonatkozó kedvező értékelést, 

illetve a tagállam hozzájárulását,

- valószínűtlenül rövid határidőket szab meg a tagállamok számára a kutatásvégzésre irányuló 

engedélykérelmek értékelésére, ami a tagállami engedély – a kérelem határidőn belüli 

feldolgozásának elmulasztása esetén történő – automatikus odaítélésére vonatkozó szigorú 
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szabályokkal együtt gyakorlatilag megakadályozza a vizsgálati alanyok jogainak hatékony 

védelmét.

A javasolt rendelet célja, hogy összehangolja az EU-n belüli – határokon átnyúló vagy kizárólag 

nemzeti alapon végzett – klinikai vizsgálatok lefolytatására vonatkozó szabályokat (a javaslat 1. 

cikkének (1) bekezdése). A Bizottság, a 2. jegyzőkönyv 5. cikkében foglalt kötelezettségekkel 

ellentétes módon, nem bizonyította, hogy megfelelő indokokkal rendelkezik a határokon nem átnyúló 

vizsgálatok elvégzésére vonatkozó szabályok összehangolásához. A Szejm úgy ítéli meg, hogy nem 

megalapozott vagy indokolható az a kijelentés, hogy a kizárólag nemzeti vizsgálatok eddig kockázattal 

jártak vagy kárt okoztak a résztvevők számára, illetve az a kijelentés sem, hogy az ilyen vizsgálatok 

végrehajtása javulni fog az új szabályozás hatálybalépését követően. Nem vehető biztosra – legalábbis 

a határokon nem átnyúló vizsgálatok esetében –, hogy a tagállamok nem lesznek képesek saját maguk 

javítani az eljárásokat. A Szejm aggodalmát fejezi ki a javaslat átfogó elképzelése miatt, amelynek 

értelmében a tagállamok számára alapjaiban nemzeti jellegű és a klinikai vizsgálatok etikai vetületeit 

érintő kérdések értékeléséről szóló rendelet alkalmazását írják elő (különösen a javaslat 7., 8., 14. és 

20. cikke)..

Következésképpen a Szejm azon a véleményen van, hogy a határokon nem átnyúló tagállami 

kutatások rendelet révén történő szabályozása sérti a szubszidiaritás elvét.

Annak feltételezése mellett, hogy a rendeletre irányuló javaslat nem összeegyeztethető a 

szubszidiaritás elvével, a Szejmnek fenntartásai vannak a jogszabályjavaslat aggályos jogalapja miatt 

is.

A javaslat 1. cikke szerint a rendelet „az Unióban végzett klinikai vizsgálatokra vonatkozik”.

Mindazonáltal az EUMSZ-nek a kutatásról, technológiai fejlesztésről és űrkutatásról szóló XIX. 

címében foglalt rendelkezések egyikére sem hivatkoznak a javaslat jogalapjában. A hiányos jogalap 

kérdéseket vet fel az EU azon hatásköre kapcsán, hogy az érintett területen meglévő tagállami 

jogszabályok összehangolására irányuló intézkedéseket hozzon. Az EUMSZ 180. cikke szerint a 

kutatási és technológiafejlesztési területen csak olyan uniós tevékenységeket lehet végezni, amelyek 

kiegészítik a tagállamokban végzett tevékenységeket, valamint az EUMSZ 4. cikkének (3) bekezdése 

szerint e területen azonban az Unió hatáskörének gyakorlása nem akadályozhatja meg a tagállamokat 

saját hatásköreik gyakorlásában. Az embereken végzett vizsgálatok rendelet révén történő 

szabályozásának az EUMSZ 114. cikkében foglalt általános rendelkezésekből kiválasztott jogalapja a 

jogszabályok – különösen az EUMSZ kutatásról szóló XIX. címében foglalt rendelkezések –

megkerülésének és az EUMSZ 179. cikke (3) bekezdésében foglalt rendelkezések – amely szerint az 

Uniónak a kutatás terén a Szerződések alapján végzett minden tevékenységét az EUMSZ XIX. címe 
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rendelkezéseinek megfelelően kell meghatározni és végrehajtani – megsértésének tekintendő. Ezek a 

rendelkezések – amelyek a hatáskörök a tagállamok és az Unió közötti megosztásának alapjait 

határozzák meg – kizárja a jogszabályok összehangolásának lehetőségét az embereken végzett 

vizsgálatok esetében.

Ezen túlmenően, ahogy azt az Európa Unió Bírósága kimondta, az EUMSZ 114. cikkében foglalt 

általános rendelkezések alapján elfogadott jogi aktus céljának ténylegesen a belső piac megteremtése 

és működése feltételei javításának, és különösen a verseny torzulását okozó akadályok eltávolításának 

kell lennie (A Bíróság C–376/98. számú, Németországi Szövetségi Köztársaság kontra Európai 

Parlament és az Európai Unió Tanácsa ügyben hozott 2000. október 5-i ítéletének 77–79. pontja). A 

Bizottság nem bizonyította az embereken végzett vizsgálatok és az alapvető emberi jogok, valamint az 

egységes piaci torzulások összekapcsolásának jogosságát.

A bizottság ugyanakkor helytelenül alkalmazza a 168. cikk (4) bekezdésének c) pontját az embereken 

végzett vizsgálatok szabályozásának jogalapjául, ezáltal megsérti azokat. Ezek a rendelkezések nem 

jogosítanak fel – sem kifejezetten, sem hallgatólagosan – az embereken végzet vizsgálatokról szóló 

rendelet meghozatalára.


