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PRANEŠIMAS NARIAMS
(83/2012)

Tema: Lenkijos Seimo pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo 
panaikinama Direktyva 2001/20/EB
(COM(2012) 0369 – C7–0194/2012 – 2012/0192(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 
subsidiarumo principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas Teisės reikalų komitetas.

Pridedama susipažinti Lenkijos parlamento pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

Lenkijos Respublikos Seimo

REZOLIUCIJA

2012 m. spalio 10 d.

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žmonėms skirtų vaistų 
klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/20/EB, nesuderinamumo su 

subsidiarumo principu

Lenkijos Respublikos Seimas, remdamasis Seimo darbo tvarkos taisyklių 148cc straipsniu, nustato, 

kad pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių 

tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/20/EB, neatitinka subsidiarumo principo, minimo 

Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalyje. Šis pasiūlymas pažeidžia subsidiarumo principą, nes 

siūlomu reglamentu, kaip privalomu visu ir visose valstybėse narėse tiesiogiai taikomu teisės aktu, 

neužtikrinama, kad tikslus, kurių siekiama numatyta priemone, ES lygmeniu bus galima pasiekti 

geriau negu nacionalinėmis priemonėmis. Prie rezoliucijos pridedama pagrįsta nuomonė, kurioje 

nurodomos priežastys, dėl kurių, Seimo manymu, pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo.

SEIMO PIRMININKAS 
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Lenkijos Respublikos Seimo 2012 m. spalio 10 d.

rezoliucijos priedas

2012 m. spalio 10 d. Lenkijos Respublikos Seimo pagrista nuomonė, kurioje nurodomos 

priežastys, dėl kurių Seimas mano, jog pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 

2001/20/EB, neatitinka subsidiarumo principo

Lenkijos Respublikos Seimas, apsvarstęs pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/20/EB 

(COM(2012) 369), konstatuoja, kad šis pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo, minimo Europos 

Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalyje. Šis pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo, nes siūlomu 

reglamentu, kaip privalomu visu ir visose valstybėse narėse tiesiogiai taikomu teisės aktu, 

neužtikrinama, kad numatomo veiksmo tikslus ES lygmeniu bus galima pasiekti geriau negu 

nacionalinėmis priemonėmis.

Europos Komisija nurodo, kad siūlomu reglamentu visų pirma siekiama sudaryti sąlygas atlikti 

nepriklausomą klinikiniuose tyrimuose dalyvaujančių asmenų saugos užtikrinimo ir teisių apsaugos 

kontrolę (siūlomo reglamento 1 ir 2 konstatuojamosios dalys). Seimas mano, kad, remiantis ES 

sutarties 5 straipsnio 3 dalimi ir prie ES sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

pridedamo Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 5 straipsniu, pagal 

pasiūlymą minėtasis tikslas nebus geriau pasiektas, palyginti su tuo, kaip šio tikslo šiuo metu siekiama 

pagal galiojančią Direktyvą 2001/20/EB valstybių narių lygmeniu. Be to, išnagrinėjus pasiūlymą 

paaiškėjo, kad nustatyta minimali klinikiniuose tyrimuose dalyvaujančių asmenų apsauga pagal 

Direktyvą 2001/20/EB mažinama, nes: 

- leidžiama atlikti eksperimentinius tyrimus be tiriamo asmens sutikimo, 

- panaikinamas reikalavimas, kad rėmėjas apdraustų tyrimus, ir taip valstybėms narėms 

numatoma pareiga nustatyti žalos atlyginimo mechanizmą,

- panaikinamas reikalavimas, kad nepriklausomas tarpdalykinis bioetikos komitetas pateiktų 

teigiamą tyrimo projekto vertinimą ir valstybė narė pritartų, šį reikalavimą pakeičia vienas 

sprendimas,

- valstybėms narėms nustatomi nerealūs trumpi prašymų leisti vykdyti klinikinius tyrimus 

vertinimo terminai, todėl kartu ir dėl tvarkos, pagal kurią paraiškos nepatikrinus iki nustatyto 
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termino leidimas vykdyti klinikinius tyrimus suteikiamas savaime, neįmanoma užtikrinti 

veiksmingos tiriamų asmenų apsaugos.

Siūlomame reglamente suderinamos nuostatos dėl ES atliekamų klinikinių tyrimų, kurie vykdomi 

keliose valstybėse narėse ar apsiriboja viena valstybe nare (pasiūlymo dėl reglamento 1 skyriaus 1 

straipsnis). Europos Sąjunga, neatsižvelgdama į savo įsipareigojimus, numatytus Protokolo Nr. 2 5 

straipsnyje, nepaminėjo pakankamų priežasčių, kodėl reikėtų suderinti nuostatas dėl tyrimų atliekamų 

vienoje šalyje. Seimas neturi pagrindo ar įrodymų teigti, kad tyrimai kokioje nors vienoje valstybėje 

narėje būtų atlikti rizikingu ar tiriamam asmeniui kenksmingu būdu ir kad tokie tyrimai įsigaliojus 

naujam reglamentui būtų atliekami geriau nei iki šiol. Negali būti manoma, bent jau kalbant apie 

vienoje šalyje atliekamus tyrimus, kad valstybės narės nepajėgs pačios pagerinti atitinkamų procedūrų.

Seimas abejoja bendra pasiūlymo koncepcija, nes valstybės narės bus ribojamos reglamento nuostatų 

(ypač pasiūlymo dėl reglamento 7, 8, 14 ir 20 straipsnių nuostatų), kai vertins su klinikiniais tyrimais 

susijusius nacionalinio pobūdžio ir etinius klausimus.

Todėl Seimas mano, kad tyrimų, atliekamų vienoje šalyje, reglamentavimas valstybėse narėse 

pasinaudojant reglamentu pažeidžia subsidiarumo principą. 

Be to, Seimas ne tik mano, kad pasiūlymas dėl reglamento pažeidžia subsidiarumo principą, bet ir 

teigia, kad pasiūlyto teisės akto teisinis pagrindas nėra tinkamas. 

Remiantis pasiūlymo dėl reglamento 1 straipsniu reglamentas taikomas „klinikiniams tyrimams, 

atliekamiems Sąjungoje“. Tuo tarpu jokia Sutarties dėl ES veikimo XIX antraštinės dalies dėl 

mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros nuostata neminima kaip pasiūlymo teisinis pagrindas. Dėl 

neišsamaus teisinio pagrindo kyla klausimas dėl ES įgaliojimų imtis priemonių siekiant suderinti 

valstybių narių teisines nuostatas atitinkamoje srityje. Remiantis Sutarties dėl ES veikimo 180 

straipsniu Sąjungos veiksmai gali tik papildyti valstybių narių veiksmus mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros srityse ir pagal Sutarties dėl ES veikimo 4 straipsnio 3 dalį Sąjunga 

naudodamasi savo kompetencija negali trukdyti valstybėms narėms naudotis savo kompetencija. Tai, 

kad ieškant reglamento, kurio siekiama reglamentuoti su žmonėmis atliekamus tyrimus, teisinio 

pagrindo norima pasinaudoti bendru Sutarties dėl ES veikimo 144 straipsniu, yra bandymas apeiti 

teisės aktus, būtent Sutarties dėl ES veikimo XIX antraštinės dalies dėl mokslinių tyrimų ir 

technologijų plėtros nuostatas, ir taip pažeidžiamos Sutarties dėl ES veikimo 179 straipsnio 3 dalies 

nuostatos, kuriomis remiantis visa Sąjungos veikla pagal Sutartis mokslinių tyrimų ir technologijų 

plėtros srityje nustatoma ir atliekama laikantis Sutarties dėl ES veikimo XIX antraštinės dalies 

nuostatų. Šiame teisės akte, kuris yra kompetencijos padalijimo tarp valstybių narių ir Sąjungos 

pavyzdys, nenumatoma galimybė derinti teisės aktų nuostatas tyrimų, atliekamų su žmonėmis, srityje.



CM\916403LT.doc 5/5 PE498.013v01-00

LT

Be to, teisės aktu, kuris priimamas remiantis bendru Sutarties dėl ES veikimo 144 straipsniu, turi būti 

iš tiesų siekiama, kaip nurodoma Teisingumo Teisme sprendime, pagerinti vidaus rinkos kūrimo ir 

veikimo sąlygas ir visų pirma pašalinti kliūtis, trukdančias konkurencijai (2000 m. spalio 5 d. 

Teisingumo Teismo sprendimas, C-376/98, Vokietijos Federacinė Respublika prieš Europos 

Parlamentą ir Europos Sąjungos Tarybą, 77–79 punktai). Europos Komisija neįrodė, kad mokslinių 

tyrimų, atliekamų su žmonėmis, ir jų pagrindinių teisių apsaugos klausimo siejimas su vidaus rinkos 

veiklos problemomis yra pagrįstas. 

Be to, Europos Komisija neteisingai remiasi 168 straipsnio 4 dalies c punktu kaip įgaliojimo pagrindu 

reglamentuoti su žmonėmis atliekamus tyrimus, o tai yra šio straipsnio pažeidimas. Šiame straipsnyje 

nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesuteikiamas leidimas reglamentuoti su žmonėmis atliekamų tyrimų.


