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Subiect: Avizul motivat al Seimului Republicii Polone referitor la propunerea de 
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medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE
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În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Seimului Republicii Polone referitor la 
propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

HOTĂRÂRE 

a Seimului Republicii Polone

din 10 octombrie 2012

de constatare a incompatibilității cu principiul subsidiarității a propunerii de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind trialurile clinice cu medicamente de uz uman 

și de abrogare a Directivei 2001/20/CE

În conformitate cu articolul 148cc din Regulamentul său de procedură, Seimul Republicii Polone 

constată că propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind trialurile 

clinice cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE (COM(2012)0369) este 

incompatibilă cu principiul subsidiarității menționat la articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind 

Uniunea Europeană.

 Această propunere încalcă principiul subsidiarității, întrucât regulamentul propus, ca act juridic 

obligatoriu în toate elementele sale și direct aplicabil în toate statele membre, nu garantează că 

obiectivele asociate măsurilor respective ar putea fi atinse mai eficient la nivelul Uniunii decât prin 

măsuri la nivel național. Avizul motivat în care Seimul prezintă motivele pentru care acesta constată 

că propunerea nu este conformă cu principiul subsidiarității este inclus în anexa la hotărâre.

Președintele Seimului
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Anexă la hotărârea Seimului

Republicii Polone din 10 octombrie 2012

Avizul motivat al Seimului Republicii Polone din 10 octombrie 2012 care prezintă motivele 

pentru care Seimul consideră că propunerea de regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului privind trialurile clinice cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 

2001/20/CE este incompatibilă cu principiul subsidiarității

După analizarea propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind trialurile 

clinice cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE (COM(2012)0369), 

Seimul Republicii Polone consideră că această propunere este incompatibilă cu principiul 

subsidiarității menționat la articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană. Această 

propunere încalcă principiul subsidiarității, întrucât regulamentul propus, ca act juridic obligatoriu în 

toate elementele sale și direct aplicabil în toate statele membre, nu garantează că obiectivele asociate 

măsurilor respective ar putea fi atinse mai eficient la nivelul Uniunii, decât prin măsuri la nivel 

național.

Obiectivul declarat de Comisia Europeană pentru propunerea de regulament este în special de a 

asigura un control independent asupra protecției siguranței și drepturilor subiecților trialurilor 

(considerentele 1 și 2 din propunerea de regulament). În opinia Seimului, propunerea nu permite 

realizarea mai eficientă a acestui obiectiv – în sensul articolului 5 alineatul (3) din TUE și al 

articolului 5 din Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității 

anexat la TUE și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) – decât o fac în prezent 

statele membre acționând în conformitate cu Directiva 2001/20/CE aflată în vigoare. Dimpotrivă, 

analiza propunerii indică o reducere a nivelului minim de protecție a subiecților trialurilor față de cel 

prevăzut de dispozițiile Directivei 2001/20/CE pentru că:

- permite trialurile experimentale fără acordul subiecților;

- elimină obligația sponsorului de a încheia o asigurare pentru trialuri, conferind statelor 

membre responsabilitatea de a crea un mecanism național de compensare;

- elimină obligația de a obține o evaluare pozitivă a proiectului de trial din partea unei comisii 

interdisciplinare independente în domeniul bioeticii și obligația de a obține aprobarea statului 

membru, înlocuind-o cu o decizie unică;
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- stabilește termene nerealist de scurte pentru evaluarea cererilor de autorizare a unor trialuri de 

către statele membre, ceea ce, în combinație cu aprobarea automată a trialurilor în cazul în care 

statele membre nu răspund solicitărilor în termenul prevăzut, poate conduce la o protecție 

ineficace a subiecților trialurilor.

Propunerea de regulament uniformizează dispozițiile aplicabile trialurilor clinice din Uniunea 

Europeană care se desfășoară atât la nivel transfrontalier, cât și exclusiv la nivel național (articolul 1 

primul paragraf din propunere). Contrar obligațiilor ce îi revin în temeiul articolului 5 din Protocolul 

nr. 2, Comisia Europeană nu a oferit o justificare suficientă pentru uniformizarea dispozițiilor privind 

testele care nu au caracter transfrontalier. Seimul nu este de acord cu motivația și justificarea că testele 

exclusiv naționale au fost, până în acest moment, riscante sau dăunătoare subiecților și că, după 

intrarea în vigoare a noului regulament, ele vor fi realizate mai bine ca înainte. Nu se poate presupune 

în avans, cel puțin pentru trialurile fără caracter transfrontalier, că statele membre nu vor fi în măsură 

să optimizeze procedurile. Seimul are rezerve în legătură cu concepția generală a proiectului:

competențele statelor membre în ceea ce privește caracterul fundamental național și aspectele etice ale 

trialurilor clinice sunt limitate de dispozițiile regulamentului (în special articolele 7, 8, 14 și 20 din 

propunere).

În rezumat, în opinia Seimului, reglementarea trialurilor din statele membre care nu au caracter 

transfrontalier prin intermediul unui regulament încalcă principiul subsidiarității.

Pe lângă faptul că propunerea de regulament nu este compatibilă cu principiul subsidiarității, Seimul 

își exprimă anumite rezerve în legătură cu temeiul juridic nepotrivit al actului legislativ propus.

Conform articolului 1 din propunere, regulamentul se aplică „trialurilor clinice efectuate în Uniune”.

În același timp, niciuna dintre dispozițiile din titlul XIX din TFUE referitor la cercetare și dezvoltare 

tehnologică nu a fost invocată drept temei juridic al propunerii. Caracterul neadecvat al temeiului 

juridic ridică întrebări cu privire la competența Uniunii de a adopta măsuri care duc la armonizarea 

dreptului statelor membre în domeniul care face obiectul reglementării. În conformitate cu articolul 

180 din TFUE, acțiunile Uniunii în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice pot doar completa 

acțiunile întreprinse în statele membre, iar, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din TFUE, 

exercitarea competenței Uniunii în acest domeniu nu poate avea ca efect împiedicarea statelor 

membre de a-și exercita propria competență. Alegerea dispozițiilor generale din articolul 114 din 

TFUE ca temei juridic pentru reglementarea cercetărilor pe subiecți umani sub forma unui regulament 

constituie o eludare a reglementărilor în vigoare, și anume a dispozițiilor specifice din titlul XIX din 

TFUE referitor la cercetare, și o încălcare a dispozițiilor de la articolul 179 alineatul (3) din TFUE, 

conform căruia toate acțiunile Uniunii desfășurate în conformitate cu tratatele în domeniul cercetării și 
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dezvoltării tehnologice sunt decise și puse în aplicare în conformitate cu dispozițiile titlului XIX din 

TFUE. Această dispoziție, care specifică repartizarea competențelor între statele membre și Uniune, 

exclude posibilitatea armonizării în domeniul cercetărilor pe oameni.

În plus, așa cum a hotărât Curtea de Justiție a Uniunii Europene, actele adoptate având ca temei 

dispozițiile generale de la articolul 114 din TFUE trebuie să urmărească într-adevăr îmbunătățirea 

condițiilor pentru instituirea și funcționarea pieței interne, în special eliminarea obstacolelor care 

denaturează concurența (hotărârea Curții de Justiție din 5 octombrie 2000 în cauza C-376/98, RFG v. 

Parlamentul European și Consiliul UE, punctele 77-79). Comisia Europeană nu a demonstrat că este 

justificată combinarea aspectelor legate de cercetarea științifică pe oameni și de protejarea drepturilor 

lor fundamentale cu problematica denaturării pieței interne.

Comisia Europeană a aplicat în mod nejustificat și o dispoziție de la articolul 168 alineatul (4) litera 

(c) ca temei pentru competența de a reglementa cercetările pe subiecți umani, încălcând-o. Această 

dispoziție nu permite nici explicit, nici implicit reglementarea cercetărilor de acest fel.


