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OZNÁMENIE POSLANCOM
(83/2012)

Vec: Odôvodnené stanovisko Poľského sejmu k návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie, ktorým 
sa zrušuje smernica 2001/20/ES
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity v 
pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Poľského sejmu k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

UZNESENIE

Poľského sejmu 

z 10. októbra 2012

o nezlučiteľnosti návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o klinickom skúšaní liekov 
na humánne použitie, ktorým sa zrušuje smernica 2001/20/ES, so zásadou subsidiarity

Na základe článku 148cc rokovacieho poriadku Poľského sejmu Poľský sejm konštatuje, že návrh 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie, ktorým sa 

zrušuje smernica 2001/20/ES, nie je zlučiteľný so zásadou subsidiarity podľa článku 5 ods. 3 Zmluvy 

o Európskej únii. Tento návrh je v rozpore so zásadou subsidiarity, keďže navrhované nariadenie –

ako právny akt záväzný v celom svojom rozsahu a priamo uplatniteľný vo všetkých členských štátoch  

– nezaručuje, že ciele navrhovaného opatrenia sa na úrovni EÚ uskutočnia lepšie ako prostredníctvom 

vnútroštátnych opatrení. V prílohe uznesenia sa nachádza odôvodnené stanovisko, v ktorom sejm 

ozrejmuje, prečo sa domnieva, že návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

MARSZALEK SEJMU
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Príloha uznesenia

Poľského sejmu z 10. októbra 2012 

Odôvodnené stanovisko Poľského sejmu z 10. októbra 2012, v ktorom sejm objasňuje, prečo sa 

domnieva, že návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o klinickom skúšaní liekov na 

humánne použitie, ktorým sa zrušuje smernica 2001/20/ES, nie je zlučiteľný so zásadou 

subsidiarity

Po preskúmaní návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o klinickom skúšaní liekov na 

humánne použitie, ktorým sa zrušuje smernica 2001/20/ES [COM(2012) 369 final] Poľský sejm 

konštatoval nezlučiteľnosť tohto návrhu so zásadou subsidiarity podľa článku 5 ods. 3 Zmluvy  

o Európskej únii (ZEÚ). Tento návrh je v rozpore so zásadou subsidiarity, lebo navrhované nariadenie 

– ako právny akt záväzný v celom svojom rozsahu a priamo uplatniteľný vo všetkých členských 

štátoch – nezaručuje, že ciele navrhovaného opatrenia sa na úrovni EÚ uskutočnia lepšie ako 

prostredníctvom vnútroštátnych opatrení.

Cieľom navrhovaného nariadenia je podľa Európskej komisie najmä umožniť nezávislú kontrolu 

ochrany bezpečnosti a práv účastníkov klinického skúšania (motív 1 a 2 navrhovaného nariadenia).

Sejm sa domnieva, že tento cieľ nemožno v zmysle článku 5 ods. 3 ZEÚ a článku 5 protokolu č. 2 

o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktorý je prílohou k ZEÚ a Zmluve o fungovaní 

Európskej únie (ZFEÚ), uskutočniť „lepšie“ než v súčasnosti na úrovni členských štátov na základe 

platnej smernice 2001/20/ES. Namiesto toho z preskúmania návrhu vyplýva, že minimálna úroveň 

stanovená v smernici 2001/20/ES pre účastníkov klinického skúšania sa znižuje v týchto bodoch:

- umožňujú sa pokusné vyšetrovania bez súhlasu testovanej osoby;

- ruší sa povinnosť poistiť skúšky prostredníctvom sponzora, čím sa členským štátom ukladá 

povinnosť vytvoriť vnútroštátny mechanizmus náhrady;

- ruší sa povinnosť nezávislého a interdisciplinárneho bioetického výboru predkladať pozitívne 

posúdenie výskumného projektu a povinnosť požadovať súhlas členského štátu, pričom tieto 

povinnosti sa nahrádzajú jediným rozhodnutím;

- stanovujú sa nerealisticky krátke lehoty na posúdenie návrhov na schválenie klinického 

skúšania členskými štátmi, ktoré v spojení s automatickým schválením klinického skúšania 

v prípade včasného preskúmania návrhu znemožňujú účinnú ochranu testovaných osôb. 
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Navrhovaným nariadením sa zjednocujú predpisy o cezhraničnom vykonávaní klinického skúšania v 

EÚ, ktoré je obmedzené na príslušný členský štát (článok 1 kapitola I návrhu). Európska únia 

neuviedla bez ohľadu na svoje záväzky podľa článku 5 protokolu č. 2 dostatočné dôvody na 

zjednotenie predpisov o vykonávaní skúšok, ktoré nemajú cezhraničný charakter. Sejm nenašiel 

žiadny základ ani dôkaz pre tvrdenie, podľa ktorého sa skúšky obmedzené na príslušný členský štát 

doposiaľ vykonávali riskantným spôsobom alebo spôsobom, ktorý bol pre testované osoby škodlivý, 

ani pre tvrdenie, že tieto skúšky by sa po nadobudnutí účinnosti nového nariadenia vykonávali lepšie 

než doteraz. Nemožno – aspoň pokiaľ ide o skúšky na úrovni jednotlivých štátov – od začiatku 

vychádzať z predpokladu, že samotné členské štáty nie sú schopné príslušné postupy optimalizovať.

Sejm spochybňuje celkovú koncepciu návrhu, keďže členské štáty sú obmedzované ustanoveniami 

nariadenia (najmä článkami 7, 8, 14 a 20 návrhu) pri posudzovaní otázok vnútroštátneho charakteru 

a etických aspektov klinických skúšok.

Zo súhrnného hľadiska je podľa názoru sejmu regulácia skúšok na úrovni jednotlivých štátov formou 

nariadenia v rozpore so zásadou subsidiarity. 

Okrem námietky týkajúcej sa nezlučiteľnosti tohto návrhu nariadenia so zásadou subsidiarity vznáša 

sejm námietky aj proti – podľa jeho názoru – chybnému právnemu základu navrhovaného 

legislatívneho aktu. 

Podľa článku 1 návrhu sa toto nariadenie vzťahuje na „klinické skúšanie vykonávané v EÚ“. Žiadne z 

ustanovení hlavy XIX ZFEÚ o výskume a technologickom vývoji sa však ako právny základ návrhu 

neuvádza. Chybnosť právneho základu vedie k otázke o právomociach EÚ uplatňovať prostriedky na 

harmonizáciu právnych predpisov členských štátov v oblasti, na ktorú sa vzťahuje regulácia. Podľa 

článku 180 ZFEÚ môžu opatrenia Únie v oblasti výskumu a technologického vývoja iba dopĺňať 

činnosti vykonávané v členských štátoch a podľa článku 4 ods. 3 ZFEÚ nesmie Únia vykonávať svoje 

právomoci spôsobom, ktorý by znemožňoval vykonávanie právomocí členských štátov. Hľadanie 

právneho základu pre reguláciu skúšok na ľuďoch formou nariadenia vo všeobecnom článku 114 

ZFEÚ je obchádzaním zákona, t. j. osobitných ustanovení hlavy XIX ZFEÚ o výskume a 

technologickom vývoji, a porušením článku 179 ods. 3 ZFEÚ, podľa ktorého sa všetky opatrenia Únie 

na základe zmlúv v oblasti výskumu a technologického vývoja prijímajú a vykonávajú podľa hlavy 

XIX ZFEÚ. Tento právny predpis, ktorý určuje vzor pre rozdelenie právomocí medzi členskými 

štátmi a Úniou, vylučuje možnosť harmonizácie ustanovení týkajúcich sa pokusov na ľuďoch.

Okrem toho musí byť podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie cieľom legislatívneho aktu, 

ktorý je prijatý na základe všeobecného článku 114 ZFEÚ, skutočné zlepšenie podmienok pre 

realizáciu a fungovanie vnútorného trhu a takýto legislatívny akt musí najmä odstraňovať prekážky 
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ovplyvňujúce hospodársku súťaž (rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 5. októbra 2000, C-

376/98, Spolková republika Nemecko/Európsky parlament a Rada Európskej únie, body 77 – 79).

Európska komisia nepreukázala, že by prepojenie otázky vedeckých pokusov na ľuďoch a ochrany ich 

základných práv s problematikou narušovania vnútorného trhu bolo odôvodnené. 

Európska komisia okrem toho nesprávne odkázala na článok 168 ods. 4 písm. c) ako na právny základ 

pre umožnenie regulácie pokusov na ľuďoch, čím ustanovenia tohto článku porušila. Tento článok ani 

výslovne, ani nepriamo nepovoľuje reguláciu pokusov na ľuďoch.


