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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem tohoto návrhu je podpořit a usnadnit klinický výzkum v EU zjednodušením stávajících 
pravidel pro provádění klinických hodnocení humánních léčivých přípravků. Návrh nahradí 
nynější směrnici 2001/20/ES nařízením, které stanoví moderní jednotný právní rámec na 
úrovni EU, omezí byrokracii a skoncuje s rozdílným prováděním směrnice 2001/20/ES v 
jednotlivých členských státech. 

Návrh stanoví zavedení elektronické databáze (databáze EMA), kterou bude spravovat 
Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a jež bude sloužit k hlášení podezření na 
závažné neočekávané nežádoucí účinky. Rovněž stanoví zřízení ústřední databáze pro celou 
EU (databáze EU), kterou bude spravovat Komise jakožto jednotnou aplikační platformu pro 
klinická hodnocení v EU. 

Navrhovatel podporuje cíle, které návrh sleduje. Obzvláště vítá, že byla zvolena forma 
nařízení. Jedná se o ten správný nástroj pro zavedení jednotného právního systému v Unii, a 
tedy pro vytvoření větší právní jistoty a ukončení stávající regulační a administrativní zátěže, 
jež je důsledkem rozdílného provádění a uplatňování směrnice 2001/20/ES členskými státy. 

Klinická hodnocení mají velký dopad na základní práva jednotlivců, zvláště na právo na 
lidskou důstojnost (článek 1), právo na život (článek 2), právo na nedotknutelnost lidské 
osobnosti (článek 3), právo na respektování soukromého a rodinného života (článek 7), právo 
na ochranu osobních údajů (článek 8), práva dítěte (článek 24) nebo právo na zdravotní péči 
(článek 35). Je nezbytné, aby budoucí nařízení zajistilo úplné dodržování Listiny základních 
práv EU. V 65. bodě odůvodnění se sice uvádí, že tento návrh ctí základní práva a dodržuje 
zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie, není však zaveden žádný 
konkrétní mechanismus, kterým by toto dodržování bylo zajištěno. Je tedy nezbytné vytvořit 
ustanovení, jež by zaručilo, že součástí postupu posuzování žádostí o klinické hodnocení bude 
posouzení toho, zda jsou dodržována základní práva, a opatření přijatých k jejich ochraně. 
V souladu s tím by měly být změněny čl. 7 odst. 1, článek 31, příloha I oddíl 4 bod 13 a 
příloha II oddíl 4.

Jsou-li prováděna klinická hodnocení, znamená to, že jsou zpracovávány osobní údaje na 
několika úrovních (přinejmenším na úrovni zadavatelů, zkoušejících, zpracovatelů, Komise 
EU a agentury EMA). Zpracované osobní údaje se vztahují k různým kategoriím údajů, 
pokud jde o dotčené subjekty, např. subjekty podstupující klinické hodnocení, osoby 
poskytující informovaný souhlas, zadavatele, zkoušející atd. Kromě toho se zpracovávají
různé kategorie osobních údajů, zejména „citlivé údaje“. Navrhovatel vítá, že 52. a 59. bod 
odůvodnění a článek 89 (Ochrana údajů) jednoznačně stanoví, že při zpracování osobních 
údajů podle tohoto nařízení v členských státech se použije směrnice 95/46/ES a při 
zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení Komisí a Evropskou agenturou pro léčivé 
přípravky se použije nařízení (ES) č. 45/2001. 

Elektronická databáze pro podávání zpráv, kterou zřídí Evropská agentura pro léčivé 
přípravky, by neměla obsahovat osobní údaje, podle nichž by bylo možné zjistit totožnost 
pacientů. Měla by obsahovat pouze pseudonymizované (kódované) údaje, které umožní zjistit 
totožnost subjektu údajů pouze osobám, jež danou informaci skutečně potřebují (například za 
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účelem poskytnutí potřebné léčby), přičemž přímé zjištění totožnosti subjektu údajů 
v databázi EMA nebude možné. Mělo by to být uvedeno v článku 36 tohoto návrhu. 

Účelem databáze EU (článek 78) je zefektivnit a usnadnit tok informací mezi zadavateli a 
členskými státy a mezi členskými státy navzájem. V 52. bodě odůvodnění se sice uvádí, že 
v databázi EU by neměly být zaznamenávány žádné osobní údaje subjektů účastnících se 
klinického hodnocení, ale znění článku 78 není jednoznačné. Článek stanoví, že databáze EU 
obsahuje osobní údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné pro účely, pro něž byla databáze zřízena. 
Zařazení osobních údajů pacientů tak není vyloučeno. Protože zákaz zpracovávání osobních 
údajů pacientů v databázi EU patří k podstatným rysům této databáze, měl by být čl. 78 
odst. 4 změněn, aby byla tato podmínka jednoznačně stanovena. Její uvedení v současné 
podobě jako bod odůvodnění nestačí, protože takto chybí právně závazný účinek. 

Čl. 78 odst. 7 odkazuje na práva subjektů údajů na informace, na přístup k údajům, na jejich 
opravu a odstranění. Stanoví lhůtu 60 dní po žádosti subjektu údajů, v níž musí být osobní 
údaje opraveny nebo odstraněny. Toto ustanovení by mělo být doplněno tak, aby obsahovalo 
právo na zablokování osobních údajů, které je uznáváno v právních předpisech EU v oblasti 
ochrany údajů společně s dalšími právy, na něž se v tomto ustanovení odkazuje. 

Návrh neobsahuje žádné ustanovení, které by se týkalo doby, po jakou mohou být 
dokumentace a osobní údaje zpracované v databázi EMA a databázi EU uchovávány. Určení 
doby uchovávání údajů je v rámci ochrany údajů nezbytnou zásadou. Doba uchovávání údajů 
v návrhu není stanovena zřejmě proto, že osobní údaje zkoušejících je třeba vést několik let 
po ukončení klinického hodnocení, aby bylo možné zpětně odhalovat případy zneužití. To 
však neospravedlňuje neomezenou dobu uchovávání osobních údajů. Právní předpisy EU 
v oblasti ochrany údajů stanoví možnost určit v případě vědeckého výzkumu delší doby 
uchovávání osobních údajů, přičemž jsou zavedeny odpovídající záruky. Navrhovatel se tedy 
domnívá, že by měly být stanoveny vhodné a dostatečně dlouhé doby uchovávání údajů, které 
by umožnily zpětně odhalovat případy zneužití klinických hodnocení. 

Předložené pozměňovací návrhy zvýší právní jistotu poskytovanou návrhem a posílí záruky a 
ochranu jednotlivců, čímž zajistí soulad s článkem 8 Listiny základních práv EU, 
s článkem 16 Smlouvy o fungování Evropské unie, se směrnicí 95/46/ES a s nařízením (ES) 
č. 45/2001.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro životní prostředí, 
veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) posouzení dodržování práva subjektů 
na lidskou důstojnost, práva na fyzickou a 
psychickou nedotknutelnost osobnosti, 
práva na respektování soukromého a 
rodinného života a práv dítěte.

Or. en

Odůvodnění

V návrhu se připouští velký vliv na základní práva a uvádí se, že nařízení základní práva ctí. 
Návrh však neobsahuje mechanismus, který by jejich dodržování zajišťoval. Účelem 
pozměňovacího návrhu je zaručit, že při posuzování žádosti o klinické hodnocení bude 
posuzováno také dodržování základních práv.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Souhlas nezbavuje subjekty jejich 
práva na lidskou důstojnost, práva na 
fyzickou a psychickou nedotknutelnost 
osobnosti, práva na respektování 
soukromého a rodinného života ani práv 
dítěte.

Or. en

Odůvodnění

Souhlas nesmí být prostředkem, který subjekty zbaví základního práva na lidskou důstojnost, 
práva na fyzickou a psychickou nedotknutelnost osobnosti, práva na respektování 
soukromého a rodinného života nebo práv dítěte.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) zájmy pacienta vždy převažují nad 
zájmy vědy a společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Stávající směrnice 2001/20/ES mezi podmínkami, které musí být splněny při provádění 
klinických hodnocení na nezletilých osobách, výslovně uvádí, že zájmy pacienta vždy 
převažují nad zájmy vědy a společnosti. Tato podmínka by měla být zachována, aby bylo 
jasné, že práva nezletilých osob jsou chráněna.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Osobní údaje pacientů se v databázi 
zpracovávají způsobem, který nikomu 
nedovoluje zjistit totožnost pacienta, 
s výjimkou osob, které potřebují znát 
totožnost pacienta kvůli ochraně jeho 
životně důležitých zájmů. Osobní údaje 
pacientů se uchovávají odděleně od 
ostatních informací zpracovaných 
v databázi.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k účelu databáze EMA není třeba umožnit zjištění totožnosti pacientů. Proto by 
databáze EMA měla obsahovat pouze pseudonymizované údaje, z nichž budou moci zjistit 
totožnost subjektu údajů jenom osoby, které ji skutečně potřebují zjistit, aby mohly pacientovi 
v případě potřeby poskytnout nezbytnou péči. Tento pozměňovací návrh zohledňuje 
stanovisko evropského inspektora ochrany údajů. 
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Roční zpráva uvedená v odstavci 1 
obsahuje pouze souhrnné a anonymní 
údaje.

Or. en

Odůvodnění

 Roční zpráva musí obsahovat pouze souhrnné informace a nesmí obsahovat osobní údaje 
pacientů. Tento pozměňovací návrh zohledňuje stanovisko evropského inspektora ochrany 
údajů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Článek 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 41 a
Osobní údaje zpracované v elektronické 
databázi zřízené agenturou se uchovávají 
nanejvýš po dobu 5 let od ukončení 
klinického hodnocení. Po vypršení tohoto 
období se zpracované osobní údaje uloží 
odděleně a v pseudonymizované 
(kódované) podobě na další období 10 let, 
kdy se přístup k nim omezí na účely 
odhalování případů zneužití. Po uplynutí 
tohoto období se osobní údaje odstraní.

Or. en

Odůvodnění

Ochrana údajů je základní zásadou právních předpisů Unie v této oblasti. Tento návrh 
nestanoví dobu uchovávání údajů v databázi EMA a databázi EU. Neomezená doba 
uchovávání nerespektuje právní předpisy o ochraně údajů. Tento pozměňovací návrh stanoví 
dostatečně dlouhé doby uchovávání údajů, aby bylo možné zpětně odhalovat případy zneužití 
klinických hodnocení, a zohledňuje stanovisko evropského inspektora ochrany údajů.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jiné právní předpisy Unie 
nevyžadují archivaci na delší dobu, 
archivuje zadavatel a zkoušející obsah 
základního dokumentu klinického 
hodnocení alespoň po dobu pěti let od 
ukončení klinického hodnocení. Zdravotní 
dokumentace subjektů hodnocení je však 
archivována v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy.

Pokud jiné právní předpisy Unie 
nevyžadují archivaci na delší dobu, 
archivuje zadavatel a zkoušející obsah 
základního dokumentu klinického 
hodnocení po dobu pěti let od ukončení 
klinického hodnocení. Zdravotní 
dokumentace subjektů hodnocení je však 
archivována v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Ochrana údajů je základní zásadou právních předpisů Unie v této oblasti. Tento návrh by měl 
stanovit maximální dobu uchovávání údajů, a nikoli minimální. Minimální doba uchovávání 
údajů není přínosem pro zajištění právní jistoty. Tento pozměňovací návrh zohledňuje 
stanovisko evropského inspektora ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Databáze EU obsahuje osobní údaje 
pouze tehdy, je-li to nezbytné pro účely 
odstavce 2. 

4. Databáze EU obsahuje osobní údaje 
pouze tehdy, je-li to nezbytné pro účely 
odstavce 2. V databázi EU se v žádném 
případě nezpracovávají osobní údaje 
pacientů účastnících se klinického 
hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

V 52. bodě odůvodnění se uvádí, že v databázi EU by neměly být zaznamenávány žádné 
osobní údaje subjektů účastnících se klinického hodnocení. Znění článku 78 není jednoznačné 
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a nevylučuje možnost zařazení osobních údajů pacientů. Protože zákaz zpracovávání 
osobních údajů pacientů v databázi EU patří k podstatným rysům této databáze, musí jasně 
vyplývat z právního ustanovení, nejen z bodu odůvodnění. Také je tak zohledněno stanovisko 
evropského inspektora ochrany údajů. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise a členské státy zajistí, aby 
subjekt údajů mohl účinně využít svého 
práva na informace, na přístup, na opravu a 
na námitku v souladu s nařízením (ES) č. 
45/2001 respektive vnitrostátními právními 
předpisy na ochranu údajů, kterými se 
provádí směrnice 95/46/ES. Rovněž zajistí, 
aby subjekt údajů mohl účinně uplatňovat 
právo na přístup k údajům, které se jej 
týkají, a právo na to, aby byly nepřesné 
nebo neúplné údaje opraveny a vymazány. 
V rámci svých příslušných odpovědností 
Komise a členské státy zajistí, aby 
nepřesné a neoprávněně zpracovávané 
údaje byly v souladu s platnými právními 
předpisy odstraněny. Opravy a odstranění 
se provedou co nejdříve, nejpozději však 
do 60 dnů po žádosti subjektu údajů. 

7. Komise a členské státy zajistí, aby 
subjekt údajů mohl účinně využít svého 
práva na informace, na přístup, na opravu, 
na zablokování a na námitku v souladu 
s nařízením (ES) č. 45/2001 respektive 
vnitrostátními právními předpisy na 
ochranu údajů, kterými se provádí 
směrnice 95/46/ES. Rovněž zajistí, aby 
subjekt údajů mohl účinně uplatňovat 
právo na přístup k údajům, které se jej 
týkají, a právo na to, aby byly nepřesné 
nebo neúplné údaje opraveny, zablokovány
a vymazány. V rámci svých příslušných 
odpovědností Komise a členské státy 
zajistí, aby nepřesné a neoprávněně 
zpracovávané údaje byly v souladu 
s platnými právními předpisy odstraněny. 
Opravy, zablokování a odstranění se 
provedou co nejdříve, nejpozději však do 
60 dnů po žádosti subjektu údajů. 

Or. en

Odůvodnění

Do návrhu je třeba zařadit právo na zablokování osobních údajů, které také uznávají právní 
předpisy EU v oblasti ochrany údajů společně s právy uvedenými v tomto článku. Tento 
pozměňovací návrh zohledňuje stanovisko evropského inspektora ochrany údajů.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Osobní údaje zpracované v databázi 
EU se uchovávají nanejvýš po dobu 5 let 
od ukončení klinického hodnocení. Po 
vypršení tohoto období se zpracované 
osobní údaje uloží odděleně 
a v pseudonymizované (kódované) podobě 
na další období 10 let, kdy se přístup 
k nim omezí na účely odhalování případů 
zneužití. Po uplynutí tohoto období se 
osobní údaje odstraní.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh nestanoví dobu uchovávání údajů v databázi EU. Právní předpisy EU v oblasti 
ochrany údajů stanoví možnost určit v případě vědeckého výzkumu delší doby uchovávání 
osobních údajů, přičemž jsou zavedeny odpovídající záruky. Tento pozměňovací návrh stanoví 
dostatečně dlouhé doby uchovávání údajů, aby bylo možné zpětně odhalovat případy zneužití 
klinických hodnocení, a zohledňuje stanovisko evropského inspektora ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Příloha I – oddíl 4 – bod 13 – odrážka 17 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– popis provedeného posouzení dopadu na 
právo subjektů na lidskou důstojnost, 
právo na fyzickou a psychickou 
nedotknutelnost osobnosti, právo na 
respektování soukromého a rodinného 
života a práva dítěte a opatření přijatých 
na jejich ochranu.

Or. en
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Odůvodnění

Aby bylo možné posoudit, zda klinické hodnocení dodržuje základní práva, měla by 
dokumentace k žádosti pro původní žádost obsahovat popis provedeného posouzení dopadu 
na tato práva a opatření přijatých k jejich ochraně. Tento pozměňovací návrh odpovídá 
pozměňovacímu návrhu 1.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Příloha II – oddíl 4 – bod 4 – odrážka 3 a (nová) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– popis provedeného posouzení dopadu na 
právo subjektů na lidskou důstojnost, 
právo na fyzickou a psychickou 
nedotknutelnost osobnosti, právo na 
respektování soukromého a rodinného 
života a práva dítěte a opatření přijatých 
na jejich ochranu.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo možné posoudit, zda klinické hodnocení dodržuje základní práva, měla by 
dokumentace k žádosti pro původní žádost obsahovat popis provedeného posouzení dopadu 
na tato práva a opatření přijatých k jejich ochraně. Tento pozměňovací návrh odpovídá 
pozměňovacímu návrhu 1.


