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Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Bijgaand treft u ter informatie een gemotiveerd advies aan van de Poolse Sejm over het 
hierboven genoemde voorstel.
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BIJLAGE

BESLUIT 

van de Sejm van de Republiek Polen

van 10 oktober 2012

inzake de beoordeling van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot 

intrekking van Richtlijn 2001/20/EG als strijdig met het subsidiariteitsbeginsel

De Sejm van de Republiek Polen stelt op grond van artikel 148cc van het Reglement van orde 

van de Sejm vast dat het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 

Raad bestreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot 

intrekking van Richtlijn 2001/20/EG (COM(2012) 0369 definitief) niet strookt met het 

subsidiariteitsbeginsel als bedoeld in artikel 5, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie. Dit voorstel schendt het subsidiariteitsbeginsel, omdat een voorstel voor een 

verordening – als rechtsbesluit dat bindend is in zijn geheel en rechtstreeks toepasselijk in alle 

lidstaten – niet waarborgt dat de beoogde doelen door handelingen op EU-niveau beter bereikt 

worden dan door acties ondernomen op nationaal niveau. Het gemotiveerd advies waarin 

wordt uiteengezet waarom de Sejm van oordeel is dat dit voorstel niet strookt met het 

ssubsidiariteitsbeginsel, is als bijlage bij het besluit gevoegd.

VOORZITTER VAN DE SEJM
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Bijlage bij het besluit van de Sejm

van de Republiek Polen van 10 oktober 2012 (rubriek....)

Gemotiveerd advies van de Sejm van de Republiek Polen van 10 oktober 2012 waarin 

uiteengezet wordt waarom de Sejm van mening is dat het voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor 

menselijk gebruik en tot intrekking van Richtlijn 2001/20/EG strijdig is met het 

subsidiariteitsbeginsel

Na bestudering van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking van 

Richtlijn 2001/20/EG (COM(2012) 0369 definitief) stelt de Sejm van de Republiek Polen vast dat het 

voorstel niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel als bedoeld in artikel 5, lid 3 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie. Dit voorstel schendt het subsidiariteitsbeginsel, omdat een voorstel 

voor een verordening – als rechtsbesluit dat bindend is in zijn geheel en rechtstreeks toepasselijk in 

alle lidstaten – niet waarborgt dat de beoogde doelen door handelingen op EU-niveau beter bereikt 

worden dan door acties ondernomen op nationaal niveau.

Volgens de Europese Commissie wordt met het voorstel met name beoogd een onafhankelijke 

controle van de bescherming van de veiligheid en de rechten van de proefpersonen (overweging 1 en 

2 van het voorstel) mogelijk te maken. Naar mening van de Sejm wordt met het voorstel dit doel niet 

"beter" - in de zin van artikel 5, lid 3, VEU en artikel 5 van het aan het VEU en het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) gehechte Protocol (nr. 2) betreffende de 

toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid - bereikt dan thans het geval is op 

het niveau van de lidstaten op grond van de vigerende richtlijn 2001/20/EG. Integendeel: analyse van 

het voorstel wijst uit dat het overeenkomstig Richtlijn 2001/20/EG voorgeschreven minimale 

beschermingsniveau voor proefpersonen als volgt wordt teruggebracht:

- experimenteel onderzoek zonder toestemming van de proefpersoon wordt mogelijk gemaakt;

- de verplichte verzekering van de proeven via een opdrachtgever geldt niet langer, waardoor de 

lidstaten gehouden zijn een nationaal waarborgmechanisme in te stellen;

- de verplichting een positieve beoordeling van het onderzoeksproject door een onafhankelijk en 

interdisciplinair bio-ethisch comité te overleggen en de verplichting toestemming van de 

lidstaat te verkrijgen, komen te vervallen, en worden vervangen door één enkel besluit;
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- er worden onrealistisch korte termijnen gesteld voor de beoordeling van de aanvragen tot 

toelating van klinische proeven door de lidstaten. In samenhang met de automatische toelating 

van klinische proeven bij beoordeling van de aanvraag buiten de termijn, wordt effectieve 

bescherming van de rechten van de proefpersonen onmogelijk gemaakt.

Het voorstel voor een verordening harmoniseert de voorschriften inzake de grensoverschrijdende en de 

tot één lidstaat beperkte uitvoering van klinisch onderzoek (hoofdstuk 1, artikel 1 van het voorstel).

Niettegenstaande haar verplichting op grond van artikel 5 van Protocol nr. 2 heeft de Europese 

Commissie niet voldoende redenen genoemd voor de harmonisering van de voorschriften inzake het 

uitvoeren van niet-grensoverschrijdende proeven. De Sejm heeft geen bewijs en motivering gevonden 

voor de stelling dat zuiver nationale proeven tot dusver op riskante of voor de proefpersonen 

schadelijke wijze zijn uitgevoerd, noch voor de stelling dat de proeven na inwerkingtreding van de 

nieuwe verordening beter zullen worden uitgevoerd dan tot op heden het geval was. Er kan, althans bij 

niet-grensoverschrijdende proeven, niet bij voorbaat vanuit worden gegaan dat de lidstaten de 

betreffende procedures niet zelf kunnen optimaliseren. Met name de idee die aan het voorstel ten 

grondslag ligt, vindt de Sejm bedenkelijk. De voorschriften van de verordening (in het bijzonder 

artikel 7, 8, 14 en 20 van het voorstel) beperken de lidstaten namelijk bij de beoordeling van vragen 

van nationale aard en van ethische vragen over klinisch onderzoek.

Samenvattend is de Sejm van mening dat het regelen van niet-grensoverschrijdende proeven in de 

lidstaten door middel van een verordening strijdig met het subsidiariteitsbeginsel.

Naast het bezwaar dat het voorstel strijdig is met het subsidiariteitsbeginsel, plaatst de Sejm 

kanttekeningen bij de naar zijn mening onjuiste rechtsgrondslag van het voorstel.

Overeenkomstig artikel 1 van het voorstel is de verordening van toepassing op "klinische proeven die 

in de EU worden uitgevoerd". Tegelijkertijd wordt in de rechtsgrondslag niet verwezen naar de 

voorschriften van Titel XIX VWEU over onderzoek en technologische ontwikkeling. De onjuiste 

rechtsgrondslag doet de vraag rijzen in hoeverre de Unie bevoegd is tot vaststelling van maatregelen 

met het oog op harmonisatie van nationale regelgeving inzake het gebied dat onder de verordening 

valt. Overeenkomstig artikel 180 VWEU mogen de maatregelen van de Unie op het gebied van 

onderzoek en technologische ontwikkeling de activiteiten van de lidstaten uitsluitend aanvullen, en 

overeenkomstig artikel 4, lid 3 VWEU mag de Unie haar bevoegdheid niet op een wijze uitoefenen 

die de lidstaten belet hun eigen bevoegdheid uit te oefenen. Wanneer in het algemene artikel 114 

VWEU een rechtsgrondslag wordt gezocht voor de regulering van proeven op mensen, is dit een vorm 

van wetsomzeiling, namelijk van de specifieke bepalingen van Titel XIX VWEU over onderzoek en 

technologische ontwikkeling, en een schending van artikel 179, lid 3, VWEU, waarin wordt bepaald 
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dat alle maatregelen van de Unie op grond van de verdragen op het gebied van onderzoek en 

technologische ontwikkeling overeenkomstig dit artikel worden vastgesteld en doorgevoerd. Dit 

voorschrift dient als model voor de verdeling van bevoegdheden tussen de lidstaten en de Unie, en 

sluit uit dat bepalingen over proeven op mensen worden geharmoniseerd.

Voorts moet, overeenkomstig de jurisprudentie van het Hof van Justitie, een op grond van het 

algemene artikel 114 VWEU aangenomen wetgevingshandeling daadwerkelijk een verbetering van de 

voorwaarden voor de verwezenlijking en het functioneren van de interne markt tot doel hebben, en in 

het bijzonder belemmeringen van de mededinging uit de weg ruimen (uitspraak van het Hof van 

Justitie van 5 oktober 2000 C-376/98, BRD/Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, 

punt 77-79). De Commissie heeft niet aangegeven dat het gefundeerd is een verband te leggen tussen 

het vraagstuk van wetenschappelijke proeven op mensen en de bescherming van hun grondrechten, en 

de problematiek van verstoring van de interne markt.

De Commissie heeft zich tevens onterecht beroepen op artikel 168, lid 4, letter c, als rechtsgrondslag 

voor de regulering van proeven op mensen, waarmee zij dit artikel schendt. Dit artikel geeft expliciet 

noch impliciet de bevoegdheid tot het reguleren van proeven op mensen.


