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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος της πρότασης είναι να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί η κλινική έρευνα στην ΕΕ 
απλουστεύοντας τους ισχύοντες κανόνες για τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών στα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Με την πρόταση επιδιώκεται η αντικατάσταση της 
ισχύουσας οδηγίας 2001/20/ΕΚ από κανονισμό ο οποίος καθιερώνει ένα σύγχρονο ενιαίο 
νομικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ, μειώνοντας ταυτόχρονα τη γραφειοκρατία και συμβάλλοντας 
στην άρση των αποκλίσεων που παρατηρούνται στα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της 
οδηγίας 2001/20/ΕΚ.

Η πρόταση προβλέπει την κατάρτιση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (βάση δεδομένων 
ΕΜΑ), ελεγχόμενης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) η οποία στοχεύει 
στην καταγγελία υπονοιών για αναπάντεχες σοβαρές παρενέργειες. Προβλέπει επίσης την 
εγκαθίδρυση μιας κεντρικής πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων (βάση δεδομένων της ΕΕ), η 
οποία θα λειτουργεί υπό τον έλεγχο της Επιτροπής, ως ενιαίας πλατφόρμας των αιτήσεων για 
κλινικές δοκιμές στην ΕΕ.

Ο εισηγητής υποστηρίζει τους στόχους που επιδιώκονται στην πρόταση. Επικροτεί ιδιαίτερα 
την επιλογή της χρήσεως κανονισμού για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων. Ο κανονισμός 
συνιστά το ορθό μέσο για την καθιέρωση ενιαίου νομικού συστήματος στην Ένωση που 
οδηγεί στην αύξηση του βαθμού ασφάλειας δικαίου και στον τερματισμό του κανονιστικού 
και διοικητικού φόρτου ο οποίος παρατηρείται σήμερα εξαιτίας των σημαντικών αποκλίσεων 
κατά την εφαρμογή και εκτέλεση των διατάξεων της οδηγίας 2001/20/ΕΚ από τα κράτη μέλη.

Οι κλινικές δοκιμές έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων, 
ιδίως σε ό,τι αφορά το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια (άρθρο 1), το δικαίωμα στη 
ζωή (άρθρο 2), το δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου (άρθρο 3), το δικαίωμα για 
σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 7), το δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8), τα δικαιώματα του παιδιού (άρθρο 24) ή το 
δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (άρθρο 35). Είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο 
μελλοντικός κανονισμός εξασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ. Μολονότι στην αιτιολογική σκέψη 65 αναφέρεται ότι η πρόταση 
σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, δεν έχει εγκατασταθεί ειδικός συγκεκριμένος 
μηχανισμός με τον οποίο να διασφαλίζεται αυτός ο σεβασμός. Ως εκ τούτου, είναι 
απαραίτητο να προβλεφθεί η εξασφάλιση ότι η αξιολόγηση του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, και των μέτρων που έχουν ληφθεί για την προστασία τους, θα αποτελέσει 
μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης όσον αφορά την αίτηση για την έγκριση κλινικών 
δοκιμών. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως το άρθρο 7, 
παράγραφος 1, το άρθρο 31, το παράρτημα I, τμήμα 4, σημείο 13, καθώς και το παράρτημα 
II, τμήμα 4.

Η διεξαγωγή κλινικών δοκιμών συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε διάφορα επίπεδα (ήτοι, τουλάχιστον σε επίπεδο χορηγού, ερευνητή, 
επεξεργαστή, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων). Τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας αφορούν διαφορετικές 
κατηγορίες δεδομένων συναρτήσει των οποίων διακρίνονται οι συμμετέχοντες, π.χ.: άτομα 
που υποβάλλονται σε κλινική μελέτη, άτομα που παρέχουν εν επιγνώσει συναίνεση, χορηγοί, 
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ερευνητές, κλπ. Επιπλέον, τυχαίνουν επεξεργασίας διάφορες κατηγορίες δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ιδιαίτερα κατηγορίες "ευαίσθητων δεδομένων". Ο εισηγητής 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, αφενός, στις αιτιολογικές σκέψεις 52 και 
59 και στο άρθρο 89 (προστασία των δεδομένων) καθορίζεται με σαφήνεια ότι η οδηγία 
95/46/ΕΚ εφαρμόζεται στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία 
πραγματοποιείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού στα κράτη μέλη και, αφετέρου, ότι ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 εφαρμόζεται για την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από την Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την υποβολή εκθέσεων, που συγκροτήθηκε από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), δεν θα πρέπει να περιέχει προσωπικά στοιχεία με 
τα οποία καθίσταται δυνατή η αναγνώριση της ταυτότητας των ασθενών. Θα πρέπει να 
περιέχει μόνο ψευδώνυμα δεδομένα (κωδικοποιημένα στοιχεία) που επιτρέπουν την 
ταυτοποίηση των δεδομένων του συμμετέχοντος αποκλειστικά και μόνο σε άτομα που εκ των 
πραγμάτων θα χρειαστούν τις πληροφορίες αυτές (για παράδειγμα, για την χορήγηση της 
απαραίτητης θεραπείας) ενώ, ταυτόχρονα, θα καθιστά αδύνατη την άμεση αναγνώριση των 
συμμετεχόντων που υπάρχουν στη βάση δεδομένων EMA. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να 
αναφέρεται στο άρθρο 36 της πρότασης.

Ο σκοπός της βάσης δεδομένων της ΕΕ, (άρθρο 78), είναι να εκσυγχρονίσει και να 
διευκολύνει τη ροή των πληροφοριών μεταξύ χορηγών και κρατών μελών και μεταξύ των 
ίδιων των κρατών μελών. Μολονότι στην αιτιολογική σκέψη 52 αναφέρεται ότι στη βάση 
δεδομένων της ΕΕ δεν καταγράφονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων 
στην κλινική δοκιμή, η διατύπωση αυτή καθεαυτή του άρθρου 78 δεν είναι σαφής. Προβλέπει 
ότι "τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων της ΕΕ 
εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους έχει συγκροτηθεί η 
βάση δεδομένων". Η πρόβλεψη αυτή δεν αποκλείει τη συμπερίληψη προσωπικών δεδομένων 
των ασθενών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα του ασθενούς στη βάση δεδομένων της ΕΕ είναι ένα από τα βασικά 
στοιχεία της πρότασης, θα πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 78, παράγραφος 4, κατά τρόπο 
που να προσδιορίζει με σαφήνεια αυτή την προϋπόθεση, δεδομένου ότι μία αιτιολογική 
σκέψη που προβλέπει την απαγόρευση αυτή, όπως εμφαίνει η σημερινή μορφή της πρότασης, 
δεν συνιστά από νομικής σκοπιάς επαρκές δεσμευτικό στοιχείο.

Στο άρθρο 78, παράγραφος 7, γίνεται μνεία στα δικαιώματα των συμμετεχόντων στους 
οποίους αναφέρονται τα δεδομένα όσον αφορά την ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση και 
διαγραφή. Προβλέπει ότι διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων μπορεί να γίνει εντός 
προθεσμίας 60 ημερών από την κατάθεση της αίτησης που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος τον 
οποίο αφορούν τα δεδομένα. Η παρούσα διάταξη πρέπει να συμπληρωθεί για να 
συμπεριλάβει και το δικαίωμα με το οποίο εμποδίζεται η πρόσβαση στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, δικαίωμα το οποίο αναγνωρίζεται από τη νομοθεσία σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕ, μαζί με τα συνεπαγόμενα 
δικαιώματα που αναφέρονται στη διάταξη αυτή.

Στην πρόταση δεν περιέχεται καμία διάταξη σχετικά με την περίοδο διατήρησης των αρχείων 
και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στη βάση 
δεδομένων της ΕΑΚΑΑ και στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καθιέρωση 
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συγκεκριμένης περιόδου για τη διατήρηση των δεδομένων αποτελεί βασική αρχή της 
προστασίας των δεδομένων. Φαίνεται ότι ο λόγος για τον οποίο δεν έχει καθοριστεί 
συγκεκριμένη περίοδος διατήρησης, είναι η ανάγκη να διατηρούνται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων για αρκετά χρόνια μετά την ολοκλήρωση της 
κλινικής δοκιμής, έτσι ώστε να μπορούν να ανιχνεύονται αναδρομικά περιπτώσεις 
κατάχρησης. Ωστόσο, αυτό δεν δικαιολογεί την ύπαρξη απεριόριστου χρονικού διαστήματος 
για την αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι ενωσιακές ρυθμίσεις περί 
προστασίας των δεδομένων προβλέπουν τη δυνατότητα καθορισμού μεγαλυτέρων περιόδων 
αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας υπό 
την προϋπόθεση ότι παρέχονται οι κατάλληλες εγγυήσεις. Κατά συνέπεια, ο εισηγητής 
θεωρεί ότι πρέπει να καθοριστούν κατάλληλες και επαρκούς διαρκείας προθεσμίες 
διατήρησης των δεδομένων ώστε να καθίσταται δυνατή η αναδρομική εξακρίβωση 
περιπτώσεων κατάχρησης κλινικών δοκιμών.

Οι προτεινόμενες τροπολογίες θα επιφέρουν στην πρόταση σημαντική βελτίωση της 
ασφάλειας δικαίου και θα ενισχύσουν το σύστημα διασφαλίσεων και προστασίας των 
ατόμων, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό συμμόρφωση με το άρθρο 8 του Χάρτη της ΕΕ, 
με το άρθρο16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οδηγία 
95/46/ΕΚ και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α. την αξιολόγηση του σεβασμού των 
δικαιωμάτων των συμμετεχόντων στην 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στη σωματική 
και πνευματική ακεραιότητα, στον 
σεβασμό της ιδιωτικής και της 
οικογενειακής ζωής, καθώς και την 
αξιολόγηση του σεβασμού των 
δικαιωμάτων του παιδιού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αναγνωρίζει ότι έχει σημαντική επίπτωση στα θεμελιώδη δικαιώματα και 
καταδεικνύει ότι σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ωστόσο, δεν περιέχει μηχανισμό για την 
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εξασφάλιση του σεβασμού αυτού. Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να εξασφαλιστεί ότι 
όταν θα γίνεται η αξιολόγηση μίας αίτησης για την έγκριση κλινικής δοκιμής, θα αξιολογείται 
επίσης και ο σεβασμός στα θεμελιώδη δικαιώματα.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Με τη συναίνεση δεν καταργούνται τα 
δικαιώματα των συμμετεχόντων όσον 
αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων 
τους στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στη 
σωματική και πνευματική ακεραιότητα, 
στον σεβασμό της ιδιωτικής και της 
οικογενειακής ζωής, και στον σεβασμό 
των δικαιωμάτων του παιδιού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συναίνεση δεν μπορεί να συνιστά μέσο που καταργεί τα θεμελιώδη δικαιώματα στην 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στη σωματική και πνευματική ακεραιότητα, στον σεβασμό της 
ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής, και στον σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α. το συμφέρον του ασθενούς υπερτερεί 
πάντοτε των συμφερόντων της επιστήμης 
και της κοινωνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα σήμερα οδηγία 2001/20/ΕΚ προβλέπει ρητά στους όρους που πρέπει να 
ικανοποιούνται για τη διεξαγωγή κλινικής δοκιμής σε ανήλικο ότι το συμφέρον του ασθενούς 
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υπερτερεί πάντοτε των συμφερόντων της επιστήμης και της κοινωνίας. Ο όρος αυτός πρέπει να 
διατηρηθεί για να καταστεί σαφές ότι τα δικαιώματα των ανηλίκων είναι προστατευμένα.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η βάση δεδομένων επεξεργάζεται τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των 
ασθενών κατά τρόπο που να μην 
καθίσταται δυνατή η αναγνώριση του 
ασθενούς, παρά μόνο για τα άτομα εκείνα 
που πρέπει να γνωρίζουν την ταυτότητα 
του ασθενούς προκειμένου να 
προασπίσουν ζωτικά συμφέροντά του. Τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των 
ασθενών τηρούνται σε χωριστό αρχείο 
από τα άλλα στοιχεία που αποτελούν 
αντικείμενο επεξεργασίας στη βάση 
δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός της βάσης δεδομένων της ΕΑΚΑΑ είναι τέτοιος ώστε να μην απαιτεί τη 
γνωστοποίηση της ταυτότητας των ασθενών. Συνεπώς, η βάση δεδομένων της ΕΑΚΑΑ πρέπει 
να περιέχει μόνο ψευδώνυμα δεδομένα βάσει των οποίων η ταυτοποίηση των προσωπικών 
στοιχείων του συμμετέχοντος καθίσταται δυνατή μόνο για τους ενδιαφερόμενους που 
πραγματικά χρειάζονται τα στοιχεία αυτά για να μπορέσουν να παράσχουν, εφόσον απαιτηθεί, 
τις απαραίτητες φροντίδες στους ασθενείς. Η τροπολογία αυτή λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του 
ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η ετήσια έκθεση, μνεία της οποίας 
γίνεται στην παράγραφο 1, περιέχει μόνο 
συγκεντρωτικά και ανώνυμα στοιχεία.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Μία ετήσια έκθεση πρέπει να περιέχει μόνο συγκεντρωτικά στοιχεία και δεν είναι ανάγκη να 
περιέχει προσωπικά δεδομένα των ασθενών. Η τροπολογία αυτή λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του 
ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41 a
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία επεξεργάζεται η ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων που κατάρτισε ο Οργανισμός 
αποθηκεύονται για περίοδο το πολύ πέντε 
ετών μετά την περάτωση της κλινικής 
δοκιμής. Μετά την εκπνοή αυτής της 
περιόδου, τα επεξεργασμένα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται 
χωριστά για πρόσθετη περίοδο 10 ετών 
αφού ψευδωνυμοποιηθούν 
(κωδικοποιημένα στοιχεία) και στη 
διάρκεια αυτής της περιόδου η πρόσβαση 
σε αυτά είναι περιορισμένη και 
επιτρέπεται μόνο για τον εντοπισμό 
περιπτώσεων κατάχρησης. Όταν 
παρέλθει και αυτή η περίοδος, τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
διαγράφονται οριστικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση των δεδομένων είναι βασική αρχή των ενωσιακών ρυθμίσεων περί προστασίας 
των δεδομένων. Στην πρόταση δεν προβλέπεται περίοδος τήρησης των στοιχείων στην τράπεζα 
δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και στη βάση δεδομένων της ΕΕ. 
Μία απεριόριστη περίοδος τήρησης των στοιχείων δεν συνάδει με τον σεβασμό των ρυθμίσεων 
περί προστασίας των δεδομένων. Η τροπολογία προτείνει αρκετά μεγάλες περιόδους τήρησης 
των στοιχείων ώστε να μπορεί να διεξαχθεί αναδρομικά έρευνα επί περιπτώσεων κατάχρησης 
στοιχείων κλινικής δοκιμής. Η τροπολογία αυτή λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του ευρωπαίου
επόπτη προστασίας δεδομένων.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν απαιτείται από άλλη νομοθεσία 
της Ένωσης, η αρχειοθέτηση για 
μεγαλύτερη περίοδο, ο ανάδοχος και ο 
ερευνητής αρχειοθετούν το περιεχόμενο 
του κύριου φακέλου της κλινικής δοκιμής 
για τουλάχιστον πέντε έτη ύστερα από το 
τέλος της κλινικής δοκιμής. Ωστόσο, οι 
ιατρικοί φάκελοι των συμμετεχόντων 
αρχειοθετούνται σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία.

Εάν δεν απαιτείται από άλλη νομοθεσία 
της Ένωσης, η αρχειοθέτηση για 
μεγαλύτερη περίοδο, ο ανάδοχος και ο 
ερευνητής αρχειοθετούν το περιεχόμενο 
του κύριου φακέλου της κλινικής δοκιμής 
για περίοδο πέντε ετών ύστερα από το
τέλος της κλινικής δοκιμής. Ωστόσο, οι 
ιατρικοί φάκελοι των συμμετεχόντων 
αρχειοθετούνται σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση των δεδομένων είναι βασική αρχή των ενωσιακών ρυθμίσεων περί προστασίας 
των δεδομένων. Στην πρόταση πρέπει να καθορίζεται η μέγιστη και όχι η ελάχιστη χρονική 
περίοδος για την τήρηση των στοιχείων. Μία ελάχιστη χρονική περίοδος για την τήρηση των 
στοιχείων δεν συμβάλει στην ασφάλεια δικαίου. Η τροπολογία αυτή λαμβάνει υπόψη τη γνώμη 
του ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η βάση δεδομένων της ΕΕ περιέχει 
προσωπικά δεδομένα μόνο στον βαθμό που 
αυτό είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της 
παραγράφου 2. 

4. Η βάση δεδομένων της ΕΕ περιέχει 
προσωπικά δεδομένα μόνο στον βαθμό που 
αυτό είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της 
παραγράφου 2. Η βάση δεδομένων της 
ΕΕ σε καμία περίπτωση δεν 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ασθενών που συμμετέχουν σε 
κλινικές δοκιμές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στην αιτιολογική σκέψη 52 αναφέρεται ότι στη βάση δεδομένων της ΕΕ δεν καταγράφεται 
κανένα προσωπικό δεδομένο των συμμετεχόντων στην κλινική δοκιμή. Η διατύπωση του 
άρθρου 78 δεν είναι σαφής και δεν αποκλείει τη συμπερίληψη δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα των ασθενών. Δεδομένου ότι η απαγόρευση τη επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ασθενούς στη βάση δεδομένων της ΕΕ συνιστά ένα από τα βασικά 
στοιχεία της πρότασης, θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς στη νομική της διάταξη και να μην 
αναφέρεται μόνο σε αιτιολογική σκέψη. Και στην παρούσα τροπολογία λαμβάνεται υπόψη η 
γνώμη του ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι τα υποκείμενα των 
δεδομένων μπορούν να ασκούν 
αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους όσον 
αφορά την ενημέρωση, την πρόσβαση, τη 
διόρθωση και την υποβολή ενστάσεων 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 και την εθνική νομοθεσία για την 
προστασία των δεδομένων με την οποία 
εφαρμόζεται η οδηγία 95/46/ΕΚ, 
αντιστοίχως. Διασφαλίζουν ότι τα 
υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να 
ασκούν αποτελεσματικά το δικαίωμα της 
πρόσβασης σε δεδομένα που τα αφορούν 
και το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής 
ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων. Στο 
πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων 
τους, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν τη διαγραφή ανακριβών 
δεδομένων ή δεδομένων που υποβλήθηκαν 
παράνομα σε επεξεργασία, σύμφωνα με 
την εφαρμοστέα νομοθεσία Οι διορθώσεις 
και οι διαγραφές πραγματοποιούνται το 
συντομότερο δυνατόν και, πάντως, εντός 
60 ημερών από την υποβολή αιτήματος 
από τα υποκείμενα των δεδομένων. 

7. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι τα υποκείμενα των 
δεδομένων μπορούν να ασκούν 
αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους όσον 
αφορά την ενημέρωση, την πρόσβαση, τη 
διόρθωση, την εμπόδιση της πρόσβασης
και την υποβολή ενστάσεων σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και την 
εθνική νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων με την οποία εφαρμόζεται η 
οδηγία 95/46/ΕΚ, αντιστοίχως. 
Διασφαλίζουν ότι τα υποκείμενα των 
δεδομένων μπορούν να ασκούν 
αποτελεσματικά το δικαίωμα της 
πρόσβασης σε δεδομένα που τα αφορούν 
και το δικαίωμα διόρθωσης, εμπόδισης 
της πρόσβασης ή διαγραφής ανακριβών ή 
ελλιπών δεδομένων. Στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
τη διαγραφή ανακριβών δεδομένων ή 
δεδομένων που υποβλήθηκαν παράνομα σε 
επεξεργασία, σύμφωνα με την εφαρμοστέα 
νομοθεσία Οι διορθώσεις, η εμπόδιση της 
πρόσβασης και οι διαγραφές 
πραγματοποιούνται το συντομότερο 
δυνατόν και, πάντως, εντός 60 ημερών από 
την υποβολή αιτήματος από τα υποκείμενα 
των δεδομένων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση πρέπει να συμπεριληφθούν το δικαίωμα εμπόδισης της πρόσβασης σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο επίσης αναγνωρίζεται στις ενωσιακές ρυθμίσεις περί 
προστασίας των δεδομένων, μαζί με τα δικαιώματα μνεία των οποίων γίνεται στο παρόν άρθρο. 
Η τροπολογία αυτή λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία 
επεξεργάζεται η ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων της ΕΕ αποθηκεύονται για 
περίοδο το πολύ πέντε ετών μετά την 
περάτωση κλινικής δοκιμής. Μετά την 
εκπνοή αυτής της περιόδου, τα 
επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα 
αποθηκεύονται χωριστά για πρόσθετη 
περίοδο 10 ετών αφού 
ψευδωνυμοποιηθούν (με κωδικό 
πρόσβασης) και στη διάρκεια της εν λόγω 
περιόδου η πρόσβαση σε αυτά είναι 
περιορισμένη και επιτρέπεται μόνο για 
τον εντοπισμό περιπτώσεων κατάχρησης. 
Όταν παρέλθει και αυτή η περίοδος, τα 
προσωπικά δεδομένα διαγράφονται 
οριστικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση δεν προβλέπεται περίοδος τήρησης των στοιχείων στη βάση δεδομένων της ΕΕ. 
Οι ενωσιακές ρυθμίσεις περί προστασίας των δεδομένων προβλέπουν τη δυνατότητα 
καθορισμού μεγαλυτέρων περιόδων αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
περίπτωση διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας υπό την προϋπόθεση της θέσπισης των 
κατάλληλων εγγυήσεων. Η τροπολογία προτείνει αρκετά μεγάλες περιόδους τήρησης των 
στοιχείων ώστε να μπορεί να διεξαχθεί αναδρομικά έρευνα επί περιπτώσεων κατάχρησης 
στοιχείων κλινικής δοκιμής. Η παρούσα τροπολογία λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του ευρωπαίου 
επόπτη προστασίας δεδομένων.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τμήμα 4 – σημείο 13 – περίπτωση 17 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– περιγραφή της αξιολόγησης που 
πραγματοποιείται για τον αντίκτυπο στο 
δικαίωμα των συμμετεχόντων στην 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στη σωματική 
και πνευματική ακεραιότητα, στον 
σεβασμό της ιδιωτικής και της 
οικογενειακής ζωής, και στα δικαιώματα 
του παιδιού, καθώς και των μέτρων που 
λαμβάνονται για την προστασία των 
δικαιωμάτων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αξιολογηθεί εάν η κλινική δοκιμή σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, ο 
φάκελος αίτησης για την αρχική υποβολή αίτησης πρέπει να περιέχει την περιγραφή της 
αξιολόγησης που διεξήχθη για τον αντίκτυπο επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των μέτρων
που ελήφθησαν για την προστασία τους. Η παρούσα τροπολογία είναι συμβατή με την 
τροπολογία 1.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τμήμα 4 – σημείο 4 – περίπτωση 3 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– περιγραφή της αξιολόγησης που 
πραγματοποιείται για τον αντίκτυπο στο 
δικαίωμα των συμμετεχόντων στην 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στη σωματική 
και πνευματική ακεραιότητα, στον 
σεβασμό της ιδιωτικής και της 
οικογενειακής ζωής, και στα δικαιώματα 
του παιδιού, καθώς και των μέτρων που 
λαμβάνονται για την προστασία των 
δικαιωμάτων αυτών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αξιολογηθεί εάν η κλινική δοκιμή σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, ο 
φάκελος αίτησης για την αρχική υποβολή αίτησης πρέπει να περιέχει την περιγραφή της 
αξιολόγησης που διεξήχθη για τον αντίκτυπο επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των μέτρων 
που ελήφθησαν για την προστασία τους. Η παρούσα τροπολογία είναι συμβατή με την 
τροπολογία 1.


