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Ärende: Motiverat yttrande från den polska sejmen över förslaget till Europaparlamentets 
och rådets förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel och om 
upphävande av direktiv 2001/20/EG
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från den polska sejmen över ovannämnda 
förslag.
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BILAGA

BESLUT 

av sejmen i Republiken Polen

av den 10 oktober 2012

om att förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av 
humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG inte är förenligt med 

subsidiaritetsprincipen

Sejmen i Republiken Polen finner, på grundval av artikel 148cc i sejmens arbetsordning, att förslaget 

till Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel och om 

upphävande av direktiv 2001/20/EG (COM(2012)0369) inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen i 

artikel 5.3 i fördraget om Europeiska unionen. Förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen eftersom 

den föreslagna förordningen – en rättsakt som i sin helhet gäller och direkt tillämpas i alla 

medlemsstater – inte säkerställer att de uppställda målen uppnås bättre på unionsnivå än med hjälp av 

åtgärder som vidtas på nationell nivå. Ett motiverat yttrande med skälen till att sejmen anser att 

förslaget inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen bifogas detta beslut.

SEJMENS TALMAN
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Bilaga till beslutet

av sejmen i Republiken Polen av den 10 oktober 2012 (post …)

Motiverat yttrande av den 10 oktober 2012 från sejmen i Republiken Polen med skälen 

till att sejmen anser att förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska 

prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG inte är förenligt 

med subsidiaritetsprincipen

Sejmen i Republiken Polen har prövat förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 

kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG 

(COM(2012)0369), och finner att förslaget inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen i artikel 5.3 i 

fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen 

eftersom den föreslagna förordningen – en rättsakt som i sin helhet gäller och direkt tillämpas i alla 

medlemsstater – inte säkerställer att de uppställda målen uppnås bättre på unionsnivå än med hjälp av 

åtgärder som vidtas på nationell nivå.

Enligt Europeiska kommissionen är målet för den föreslagna förordningen i synnerhet att möjliggöra 

en oberoende kontroll av skyddet av försökspersoners rättigheter och säkerhet (skäl 1 och 2 i förslaget 

till förordning). Sejmen anser inte att förslaget leder till att detta mål ”uppnås bättre” – enligt vad som 

avses i artikel 5.3 i EU-fördraget och artikel 5 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna, vilket fogas till EU-fördraget samt fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget) – än av medlemsstaterna, som för närvarande vidtar åtgärder i enlighet 

med det gällande direktivet 2001/20/EG. Tvärtom visar en granskning av förslaget att den lägsta 

skyddsnivån för försökspersoner enligt bestämmelserna i direktiv 2001/20/EG sänks, genom att

- experimentella prövningar tillåts utan försökspersonernas samtycke,

- försäkringsskyldigheten för sponsorn avskaffas och medlemsstaterna tvingas införa en 

nationell skadeersättningsmekanism,

- kravet på godkännande av forskningsprojekt från en oberoende tvärvetenskaplig bioetisk 

nämnd och samtycke av medlemsstaten tas bort och ersätts av ”ett enda beslut”,

- det fastställs orealistiskt korta tidsfrister för medlemsstaternas bedömning av ansökningar om 

tillstånd för kliniska prövningar, vilket tillsammans med det stränga kravet på medlemsstatens 

samtycke till prövningar i fall av icke erkända ansökningar inom tidsfristen i praktiken kan 

omöjliggöra ett effektivt skydd av försökspersonernas rättigheter.



PE498.013v01-00 4/5 CM\916403SV.doc

SV

Den föreslagna förordningen harmoniserar reglerna för kliniska prövningar såväl inom unionen som 

utanför, liksom de strikt nationella (artikel 1 första stycket i förslaget). Trots de skyldigheter som 

följer av artikel 5 i protokoll nr 2 har kommissionen inte visat att det finns tillräckliga skäl för att 

harmonisera reglerna för inhemska kliniska prövningar. Sejmen finner inga grunder eller motiveringar 

för påståendet att strikt nationella prövningar hittills utförts på ett riskabelt eller skadligt sätt för 

försökspersonerna eller att de kommer att utföras på ett bättre sätt efter att den nya förordningen trätt i 

kraft. Man kan inte i förväg ta för givet, åtminstone inte när det gäller inhemska kliniska prövningar, 

att medlemsstaterna inte kommer att kunna förbättra förfarandena på egen hand. Sejmen har 

invändningar mot förslagets huvudtanke: att binda medlemsstaterna med förordningens bestämmelser 

vid bedömningen av frågor som i grunden är av nationell karaktär och etiska aspekter av kliniska 

prövningar (i synnerhet artiklarna 7, 8, 14 och 20 i förslaget).

Sammanfattningsvis anser sejmen att en reglering av inhemska kliniska prövningar i medlemsstaterna 

i form av en förordning bryter mot subsidiaritetsprincipen.

Förutom anmärkningen om förslagets oförenlighet med subsidiaritetsprincipen har sejmen 

invändningar när det gäller den rättsliga grunden för den föreslagna rättsakten.

Enligt artikel 1 i förslaget ska förordningen tillämpas ”på kliniska prövningar som genomförs inom 

unionen”. Emellertid har ingen av bestämmelserna i avdelning XIX i EUF-fördraget, som rör 

forskning och teknisk utveckling, åberopats som rättslig grund för förslaget. Den felaktiga rättsliga 

grunden väcker frågan om unionens befogenhet att vidta åtgärder som leder till en harmonisering av 

medlemsstaternas bestämmelser på det område som ska regleras. Enligt artikel 180 i EUF-fördraget 

ska unionens verksamheter på området för forskning och teknisk utveckling endast utgöra ett 

komplement till de verksamheter som bedrivs i medlemsstaterna, och enligt artikel 4.3 i 

EUF-fördraget får utövandet av unionens befogenhet på detta område inte leda till att 

medlemsstaterna hindras från att utöva sina befogenheter. Att söka en rättslig grund för reglering i 

form av en förordning av frågor om forskning på människor i den allmänna artikel 114 i 

EUF-fördraget innebär ett kringgående av de närmare bestämmelserna i avdelning XIX i 

EUF-fördraget om forskning samt ett brott mot artikel 179.3 i EUF-fördraget, enligt vilken alla 

unionens åtgärder enligt fördragen inom forskning ska beslutas och genomföras enligt 

bestämmelserna i avdelning XIX i EUF-fördraget. Denna föreskrift, som fastställer fördelningen av 

befogenheter mellan medlemsstaterna och unionen, utesluter möjligheten till harmonisering på 

området för forskning på människor.

Dessutom måste en rättsakt som antas på grundval av den allmänna artikel 114 i EUF-fördraget enligt 

vad EU-domstolen fastslagit verkligen förbättra villkoren för upprättandet av den inre marknaden och 
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dess funktion, och i synnerhet avlägsna hinder som snedvrider konkurrensen (domstolens dom av den 

5 oktober 2000, mål C-376/98, Förbundsrepubliken Tyskland mot Europaparlamentet och Europeiska 

unionens råd, punkt 77–79). Kommissionen har inte visat att det är motiverat att koppla samman 

frågor om forskning på människor och skyddet av deras grundläggande rättigheter med problematiken 

om störningar på den gemensamma marknaden.

Kommissionen tillämpar också på ett felaktigt sätt föreskriften i artikel 168.4 c som behörighetsgrund 

för att reglera forskning på människor. Denna föreskrift ger nämligen varken direkt eller på något 

underförstått sätt behörighet att reglera forskning på människor.


