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par Direktīvas 2001/20/EK atcelšanu
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Saskaņā ar 2. protokola 6. pantu par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums/projekts 
neatbilst subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Polijas Sejma pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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PIELIKUMS

LĒMUMS 

Polijas Republikas Sejms

(2012. gada 10. oktobris)

par priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par cilvēkiem paredzētu zāļu 
klīniskajiem izmēģinājumiem un par Direktīvas 2001/20/EK atcelšanu neatbilstību 

subsidiaritātes principam

Pamatojoties uz Seima Reglamenta 148.cc pantu, Polijas Republikas Seims konstatē, ka priekšlikums 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajiem izmēģinājumiem un 

par Direktīvas 2001/20/EK atcelšanu neatbilst subsidiaritātes principam saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienību 5. panta 3. punktu. Ar šo priekšlikumu tiek pārkāpts subsidiaritātes princips, jo 

ierosinātā regula — kā vispārēji piemērojams tiesību akts, kas ir saistošs kopumā un tieši piemērojams 

visās dalībvalstīs, — nenodrošina labāku paredzētās darbības mērķu sasniegšanu Eiropas Savienības 

līmenī nekā valsts līmenī veiktie pasākumi. Pamatots atzinums par iemesliem, kādēļ Sejms atzīst šī 

priekšlikuma neatbilst subsidiaritātes principam, sniegts šīs rezolūcijas pielikumā.

MARSZALEK SEJMU
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Sejma Lēmuma pielikums

Polijas Republika, 2012. gada 10. oktobris

Polijas Republikas Sejma 2012. gada 10. oktobra pamatots atzinums par iemesliem, kādēļ Sejms 

atzīst, ka priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par cilvēkiem paredzētu zāļu 

klīniskajiem izmēģinājumiem un par Direktīvas 2001/20/EK atcelšanu neatbilst subsidiaritātes 

principam

Pēc priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajiem 

izmēģinājumiem un par Direktīvas 2001/20/EK atcelšanu (COM(2012)0369 galīgā redakcija) 

izskatīšanas Polijas Republikas Sejms konstatē, ka tas neatbilst subsidiaritātes principam saskaņā ar 

Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 3. punktu. Ar šo priekšlikumu tiek pārkāpts subsidiaritātes 

princips, jo ierosinātā regula — kā vispārēji piemērojams tiesību akts, kas ir saistošs kopumā un tieši 

piemērojams visās dalībvalstīs, — nenodrošina labāku paredzētās darbības mērķu sasniegšanu Eiropas 

Savienības līmenī nekā valsts līmenī veiktie pasākumi.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas pausto viedokli ierosinātās regulas mērķis ir jo īpaši nodrošināt klīnisko 

pētījumu dalībnieku drošības aizsardzības un tiesību ievērošanas neatkarīgu pārbaudi (priekšlikuma 1. 

un 2. apsvērums). Pēc Sejma viedokļa, — atbilstoši ES līguma 5. panta 3. punktam un Līgumam par 

Eiropas Savienības darbību (LESD) pievienotā 2. protokola 5. pantam par to, kā piemērot 

subsidiaritātes un proporcionalitātes principus, — šo mērķi ar šo priekšlikumu nevar sasniegt labāk 

nekā to pašlaik nodrošina dalībvalstu līmenī, balstoties uz pašreizējo Direktīvu 2001/20/EK. Turklāt 

priekšlikuma izskatīšanā konstatēts, ka tas patiesībā pazeminātu saskaņā ar Direktīvu 2001/20/EK 

nodrošināto klīnisko pētījumu dalībnieku minimālās aizsardzības līmeni, jo:

- tiek pieļauti eksperimentālie pētījumi bez klīnisko izmēģinājumu dalībnieku piekrišanas;

- tiek atcelta prasība sponsoriem apdrošināt izmēģinājumus, tādā veidā uzliekot slogu 

dalībvalstīm, veidot valsts līmeņa kompensējošo mehānismu;

- tiek atcelta prasība par pozitīva atzinuma saņemšanu pētniecības projektam, ko sniedz 

neatkarīga un starpdisciplināra bioētiskā komiteja un par dalībvalstu piekrišanas 

nepieciešamību, tā šo procedūru aizstājot ar vienu vienīgu lēmumu;

- dalībvalstīm ir noteikti pārāk īsi termiņi pieteikumu par klīnisko pētījumu veikšanu 

izskatīšanai dalībvalstu līmenī un, ņemot vērā to, ka dalībvalsts apstiprinājums klīniskajiem 
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pētījumiem tiek piešķirts automātiski, ja netiek ievērots to izskatīšanai paredzētais termiņš —

praksē var kļūt neiespējami iedarbīgi aizsargāt izmēģinājos iesaistīto personu tiesības.

Priekšlikums regulai paredz saskaņot noteikumus par Eiropas Savienībā veiktiem — gan pārrobežu, 

gan vienas dalībvalsts — klīniskajiem izmēģinājumiem (priekšlikuma regulai I nodaļas 1. pants).

Eiropas Savienībai, neņemot vērā savus pienākumus atbilstoši 2. Protokola 5. pantam, nav pietiekama 

pamata, lai saskaņotu noteikumus par klīniskajiem izmēģinājumiem, kuriem nav pārrobežu iezīmes.

Sejms nav konstatējis iemeslus vai pamatojumu apgalvojumam, ka vienā konkrētā dalībvalstī veikti 

izmēģinājumi būtu īstenoti riskantā vai pētāmajām personām kaitīgā veidā, ne arī tam, ka pēc jaunās 

regulas spēkā stāšanās šādus izmēģinājumus varēs veikt labāk nekā iepriekš. Nevar iepriekš pieņemt 

— vismaz ne attiecībā uz izmēģinājumiem bez pārrobežu iezīmēm —, ka dalībvalstis pašas nespēs 

uzlabot attiecīgās procedūras. Sejms apšauba priekšlikuma vispārējo mērķi, jo atbilstoši regulas 

noteikumiem (jo īpaši 7., 8., 14. un 20. panta noteikumiem) dalībvalstīm tiek paredzēti ierobežojumi 

attiecībā uz pilnībā valsts kompetencē esošu jautājumu izvērtēšanu un uz klīnisko izmēģinājumu 

ētisko jautājumu risināšanu.

Rezumējot, ar regulējumu attiecībā uz izmēģinājumiem bez pārrobežu iezīmēm dalībvalstīs, pēc Sejma 

domām,  regulas veidā tiek pārkāpts subsidiaritātes princips. 

Papildus pārmetumam par regulas priekšlikuma neatbilstību subsidiaritātes principam, Seims iebilst 

arī pret ierosinātā tiesību akta juridisko pamatu, kas pēc Sejma uzskatiem, ir nepareizs. 

Atbilstoši regulas priekšlikuma 1. pantam „regulu piemēro Savienībā veiktiem klīniskiem 

izmēģinājumiem“. Tajā kā priekšlikuma juridiskais pamats nav pieminēts neviens no noteikumiem 

atbilstoši LESD XIX sadaļai par pētniecību un tehnoloģijas attīstību. Juridiskajā pamatā konstatētie 

trūkumi rada jautājumu par to, vai ES ir pilnvaras saskaņot dalībvalstu tiesību aktus šajā jomā.

Atbilstoši LESD 180. pantam Savienība īsteno pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmas, 

tikai papildinot dalībvalstīs veiktās darbības, un atbilstoši LESD 4. panta 3. punktam šīs Savienības 

kompetences īstenošana tomēr nedrīkst liegt dalībvalstīm īstenot savu kompetenci. Regulai par 

klīniskajiem izmēģinājumiem ar cilvēkiem kā vispārēju juridisko pamatu izmantojot LESD 114. panta 

noteikumus, tiek pārkāptas tiesību akta prasības, proti, attiecībā uz LESD XIX sadaļas par pētniecību 

un tehnoloģijas attīstību prasības, un LESD 179. panta prasības, atbilstoši kurām par visām Savienības 

darbībām pētniecības un tehnoloģijas attīstības jomā, ko paredz Līgumi, lēmumus pieņem un īsteno 

saskaņā ar LESD XIX sadaļu. Šāds regulējums, kas nosaka kompetenču sadalījumu starp dalībvalstīm 

un Savienību, izslēdz iespēju saskaņot noteikumus par izmēģinājumiem, kas veikti ar cilvēkiem.

Turklāt tāda tiesību akta mērķim, kas pieņemts uz vispārēja LESD 114. panta pamata, saskaņā ar 

Eiropas Savienības Tiesas praksi jābūt patiesai iekšējā tirgus izveides un darbības apstākļu 
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uzlabošanai un jo īpaši tādu šķēršļu novēršanai, kas ierobežo konkurenci (Eiropas Savienības Tiesas 

2000. oktobra Spriedums lietā C-376/98 Vācija pret Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienības Tiesu, 

77.–79. punkts). Eiropas Komisija nav spējusi pierādīt, ka jautājumu par zinātniskajiem izmēģinājumi, 

kuros iesaistīti cilvēki, un jautājumu par viņu pamattiesību aizsardzību būtu likumīgi skatīt saistībā ar 

iespējamiem iekšējā tirgus traucējumiem. 

Turklāt Eiropas Komisija arī nepareizi cenšas izmantot 168. panta 4. punkta c) apakšpunkta 

noteikumus kā juridisko pamatu, lai regulētu izmēģinājumus, kuros iesaistīti cilvēki, arī šādi pārkāpjot 

šos noteikumus. Šie noteikumi ne tieši, ne netieši neparedz regulēt klīniskos pētījumus, kuros iesaistīti 

cilvēki.


