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Odbor za pravne zadeve

19.10.2012

OBVESTILO POSLANCEM
(83/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje poljskega sejma o predlogu uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini in 
razveljavitvi Direktive 2001/20/ES
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal poljski sejm.
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PRILOGA

SKLEP 

parlamenta Republike Poljske 

(sejma)

z dne 10. oktobra 2012

o nezdružljivosti predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kliničnem 
preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini in razveljavitvi Direktive 2001/20/ES 

z načelom subsidiarnosti

Sejm Republike Poljske je na podlagi člena 148cc svojega poslovnika sklenil, da osnutek 

uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani 

medicini in razveljavitvi Direktive 2001/20/ES ni v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 

5(3) Pogodbe o Evropski uniji. Osnutek krši načelo subsidiarnosti, saj predlagana uredba, ki 

je kot dokončni ureditveni pravni akt v vseh svojih delih zavezujoča in neposredno veljavna v 

vseh državah članicah, ne zagotavlja, da bo zadevni ukrep bolje uresničen na ravni EU kot na 

nacionalni ravni. Sklepu je priloženo obrazloženo mnenje, v katerem sejm pojasnjuje, zakaj 

osnutek po njegovi presoji ni združljiv z načelom subsidiarnosti.

PREDSEDNIK SEJMA
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Priloga k sklepu sejma

Republike Poljske z dne 10. oktobra 2012

Obrazloženo mnenje sejma Republike Poljske z dne 10. oktobra 2012, v katerem sejm 

pojasnjuje, zakaj osnutek uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kliničnem preskušanju 

zdravil za uporabo v humani medicini in razveljavitvi Direktive 2001/20/ES ni združljiv z 

načelom subsidiarnosti

Po pregledu osnutka uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kliničnem preskušanju zdravil za 

uporabo v humani medicini in razveljavitvi Direktive 2001/20/ES (COM(2010) 369) sejm Republike 

Poljske ugotavlja nezdružljivost osnutka z načelom subsidiarnosti po členu 5(3) Pogodbe o Evropski 

uniji (PEU). Osnutek krši načelo subsidiarnosti, saj predlagana uredba, ki je kot dokončni ureditveni 

pravni akt v vseh svojih delih zavezujoča in neposredno veljavna v vseh državah članicah, ne 

zagotavlja, da bo zadevni ukrep bolje uresničen na ravni EU kot na nacionalni ravni.

Namen predlagane uredbe je po navedbi Komisije predvsem zagotoviti neodvisen nadzor nad zaščito 

varnosti in pravic udeležencev kliničnih preskusov (uvodni izjavi 1 in 2 predlagane uredbe). Po 

mnenju sejma se ta namen ne uresničuje „bolje“ v smislu člena 5(4) PEU in člena 5 protokola (št. 2) o 

uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priložen PEU ter Pogodbi o delovanju Evropske 

unije (PDEU), kot se trenutno uresničuje na ravni držav članic na osnovi veljavne Uredbe 

2001/20/ES. Pregled osnutka nasprotno kaže, da se po Uredbi 2001/20/ES predpisana raven zaščite za 

udeležence kliničnih preskusov znižuje v naslednjih točkah:

- omogočijo se eksperimentalni preskusi brez soglasja udeleženca,

- ukinja se obveznost, da preiskave zavaruje sponzor, s čimer se državam članicam naloži 

dolžnosti ustanovitve nacionalnega odškodninskega mehanizma,

- ukinja se obveznost, da se pridobi pozitivna ocena raziskovalnega projekta s strani 

neodvisnega in interdisciplinarnega bioetičnega odbora in soglasje držav članic, to dolžnost pa 

nadomešča ena sama odločitev,

- državam članicam se določijo nerealno kratki roki za ocenjevanje vlog za pridobitev  klinična 

preskušanja, ki v povezavi s samodejno podelitvijo dovoljenja za klinična preskušanja v 

primeru nepravočasne preučitve vloge onemogočijo učinkovito zaščito udeležencev.

Predlagana uredba usklajuje predpise o čezmejnem izvajanju kliničnih preskušanj v EU, ki je omejeno 

na ustrezno državo članico (člen 1 poglavje 1 osnutka). Evropska unija svoje na njene obveznosti v 
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skladu s členom 5 protokola št. 2 ni navedla zadostnih razlogov za uskladitev predpisov o izvajanju 

preskušanj, ki niso čezmejna. Sejm ni našel osnov ali dokazil za trditev, da so se preskušanja, ki so 

omejena na posamezno državo članico, doslej izvajala na tvegan ali za udeležence škodljiv način, in za 

to, da bi se ta preskušanja po začetku veljavnosti nove uredbe izvajala bolje kot doslej. Ni mogoče 

vnaprej sklepati, da države članice za preskušanja, vsaj za tista, ki niso čezmejna, ne morejo same 

optimizirati ustreznih postopkov. Sejmu se zdi problematična splošna zasnova osnutka, ker države 

članice z določbami uredbe (zlasti členov 7, 8, 14 in 20 osnutka) omejuje pri presoji vprašanj, ki so 

nacionalne narave, ter etičnih vprašanj kliničnih preskušanj.

Zato urejanje preskušanj, ki niso čezmejna, v državah članicah v obliki uredbe po mnenju sejma krši 

načelo subsidiarnosti. 

Poleg očitka nezdružljivosti osnutka uredbe z načelom subsidiarnosti sejm ugovarja pravni podlagi 

predlaganega pravnega akta, ki je po njegovem mnenju pomanjkljiva. 

V skladu s členom 1 osnutka velja uredba za „klinična preskušanja, ki se izvajajo v Uniji“. Osnutek pa 

za pravno podlago ne navaja nobenega predpisa v skladu z naslovom XIX PDEU o raziskavah in 

tehnološkem razvoju. Napačna pravna podlaga postavlja vprašanje, kakšne so pristojnosti EU, da 

sprejema ukrepe za uskladitev pravnih predpisov držav članic na zadevnem področju. V skladu s 

členom 180 PDEU smejo ukrepi Unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja zgolj dopolniti 

dejavnosti, ki potekajo v državah članicah, v skladu s členom 4(3) PDEU pa Unija svojih pristojnosti 

ne sme izvajati na način, ki bi oviral države članice pri izvajanju njihovih pristojnosti. Iskanje pravne 

podlage za ureditev preskusov na ljudeh v obliki uredbe v splošnem členu 114 PDEU predstavlja 

izogibanje zakonu, in sicer posebnim določbam po naslovu XIX PDEU o raziskavah in tehnološkem 

razvoju, ter kršitev člena 179(3) PDEU, po katerem se vse dejavnosti Unije na področju raziskav in 

tehnološkega razvoja iz Pogodb določajo in izvajajo v skladu z določbami naslova XIX PDEU. Ta 

predpis, ki predstavlja vzorec za razdelitev pristojnosti med državami članicami in Unijo, izključuje 

možnost uskladitve predpisov glede preskusov na ljudeh.

Poleg tega mora zakonodajni akt, ki se sprejme na podlagi splošnega člena 114 PDEU, po sodni praksi 

Sodišča Evropske unije dejansko imeti cilj izboljšanja pogojev za uresničitev in delovanje notranjega 

trga, in zlasti odpravo ovir, ki škodujejo konkurenci (sodba Sodišča Evropskih skupnosti z dne 5. 

oktobra 2000, C-376/98, Zvezna republika Nemčija proti Evropskemu parlamentu in Svetu, Rn. 77–

79). Evropska komisija ni dokazala, da je povezava vprašanja znanstvenih preskusov na ljudeh in 

zaščite njihovih temeljnih pravic z motnjami notranjega trga utemeljena.
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Evropska komisija se je poleg tega tudi napačno sklicevala na člen 168(4)(c) kot pravno podlago za 

ureditev preskusov na ljudeh, kar je enako kršitvi tega člena. Ta člen niti izrecno niti posredno ne 

dovoljuje urejanja preskusov na ljudeh.


