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LÜHISELGITUS

Ettepaneku eesmärk on edendada ja toetada teadusuuringuid kogu ELis, lihtsustades kehtivaid 
inimtervishoius kasutatavate ravimite kliiniliste katsete eeskirju. Käesoleva ettepanekuga 
asendatakse kehtiv direktiiv 2001/20/EÜ määrusega, millega luuakse nüüdisaegne ühtne 
õigusraamistik ELi tasandil, vähendatakse bürokraatiat ning lõpetatakse riikidevahelised 
erisused direktiivi 2001/20/EÜ rakendamisel.

Ettepanekuga nähakse ette luua tõsiste ettearvamatute kõrvaltoimete elektrooniline
andmebaas (EMA andmebaas), mida kontrollib Euroopa Ravimiamet (EMA). Samuti nähakse 
ette luua komisjoni juhitav kogu ELi hõlmav keskandmebaas (ELi andmebaas), mis oleks ELi 
ühtseks kliiniliste katsete loataotluste registreerimisplatvormiks. 

Raportöör toetab ettepanekus taotletud eesmärke. Eelkõige pooldab ta määruse formaadi 
valimist. See on õige vahend Euroopa Liidu ühtse õigusliku süsteemi ja seega suurema 
õiguskindluse loomiseks ja direktiivi 2001/20/EÜ kohaldamise ja rakendamise 
riikidevahelistest erisustest tuleneva regulatiivse ja halduskoormuse lõpetamiseks.

Kliinilistel uuringutel on suur mõju üksikisikute põhiõigustele, eelkõige õigusele 
inimväärikusele (artikkel 1), õigusele elule (artikkel 2), õigusele isikupuutumatusele (artikkel 
3), õigusele era- ja perekonnaelu puutumatusele (artikkel 7), õigusele isikuandmete kaitsele
(artikkel 8), lapse õigustele (artikkel 24) või õigusele arstiabile (artikkel 35). On oluline, et 
tulevane määrus tagab ELi põhiõiguste harta täieliku järgimise. Kuigi põhjenduses 65
viidatakse sellele, et ettepanek austab üksikisikute põhiõigusi ja järgib eelkõige Euroopa Liidu
põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, ei ole selle tagamiseks loodud konkreetset 
mehhanismi. Seetõttu on vajalik kehtestada säte, millega nähakse ette kliiniliste katsete 
loataotluse hindamise ühe osana põhiõiguste austamise ja nende kaitseks võetud meetmete 
hindamine. Vastavalt tuleb muuta artikli 7 lõiget 1, artiklit 31 ja I lisa 4. jao punkti 13 ning II 
lisa 4. jagu.

Kliiniliste katsete läbiviimine eeldab isikuandmete töötlemist mitmel tasandil (vähemalt 
sponsorite, uurijate, andmetöötlejate, Euroopa Komisjoni ja EMA tasandil). Töödeldavad
isikuandmed on seotud eri liiki andmetega, mis mõjutavad andmesubjekte, näiteks: kliinilises 
katses osalejad, teadva nõusoleku andnud isikud, sponsorid, uurijad jne. Lisaks töödeldakse 
eri liiki isikuandmeid, eriti just „tundlikke andmeid”. Raportöör tunneb heameelt, et 
põhjendustes 52 ja 59 ning artiklis 89 (andmekaitse) on selgelt sätestatud, et käesolevas 
määruses viidatud isikuandmete töötlemise korral liikmesriikides kohaldatakse direktiivi 
95/46/EÜ ja isikuandmete töötlemisel komisjoni ja EMA poolt käesoleva määruse kontekstis 
kohaldatakse määrust (EÜ) nr 45/2001. 

Euroopa Ravimiameti (EMA) loodud aruandluse elektrooniline andmebaas ei tohiks sisaldada 
isikuandmeid, mis võimaldaks patsiente identifitseerida. See peaks sisaldama ainult 
pseudonüümseid andmeid (võtme ja koodiga varustatud andmed), mis võimaldab 
andmesubjekti kindlaks teha ainult tasandil, kus seda teavet tegelikult on vaja (näiteks 
vajaliku ravi määramiseks), ning seega oleks andmesubjekti otsene tuvastamine Euroopa 
Ravimiameti andmebaasis võimatu. Ettepaneku artiklis 36 tuleks sellele osutada. 
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ELi andmebaasi eesmärgiks (artikkel 78) on täiustada ja lihtsustada sponsorite ja 
liikmesriikide, samuti liikmesriikide vahelist teabevahetust. Kuigi põhjenduses 52 
deklareeritakse, et katses osalevate andmesubjektide isikuandmeid ei tohiks ELi andmebaasi 
salvestada, ei ole artikli 78 sõnastus selge. See näeb ette „isikuandmete sisestamise ELi 
andmebaasi niivõrd, kuivõrd see on vajalik otstarbel, milleks andmebaas on loodud”. See ei 
välista patsientide isikuandmete sisestamist. Kuna ELi andmebaasi kogutud patsiendi 
isikuandmete töötlemise keelustamine on üks eelnõu olulisi elemente, tuleks selle tingimuse 
kehtestamiseks muuta artikli 78 lõiget 4, et selle sisu oleks üheseltmõistetav, sest praegune 
sõnastus ei ole õiguslikult siduva mõju puudumise tõttu piisav. 

Artikli 78 lõige 7 viitab andmesubjektide õigusele teabele, ligipääsule, andmete 
parandamisele ja kustutamisele. Sellega kehtestatakse 60 päevane tähtaeg alates 
andmesubjekti taotluse esitamisest oma isikuandmete parandamiseks või kustutamiseks. Sätet 
tuleks täiendada, lisades õiguse blokeerida Euroopa Liidu andmekaitse seaduses tunnustatud 
isikuandmeid ühes edasiste õigustega, millele sättes viidatakse. 

Ettepanek ei sisalda sätteid EMA andmebaasis ja ELi andmebaasis töödeldavate failide ja 
isikuandmete säilitusaja kohta. Säilitusaja kehtestamine on oluline andmekaitse põhimõte. 
Tundub, et põhjus, miks säilitusaega ei ole fikseeritud, seisneb vajaduses säilitada uurijate 
isikuandmeid mitu aastat pärast kliiniliste katsete lõpetamist, et oleks võimalik tuvastada 
tagasiulatuvalt kuritarvitamise juhtumeid. Kuid see ei õigusta piiramatut isikuandmete 
säilitamise aega. ELi andmekaitse seadus näeb ette võimaluse määrata pikemad säilitamisajad 
juhul, kui on tegemist teadusliku uurimistööga, millele tuleb kehtestada asjakohased 
kaitsemeetmed. Seetõttu on raportöör seisukohal, et on vaja kehtestada asjakohased ja 
piisavalt pikad andmehoiu tähtajad, mis võimaldaks tuvastada tagasiulatuvalt kliiniliste 
katsetega seotud kuritarvitamise juhtumeid. 

Esitatud muudatusettepanekud parandavad ettepaneku õiguskindlust ja tugevdavad 
üksikisikute kaitsemeetmeid ja turvalisust, tagades vastavuse ELi põhiõiguste harta artikliga 
8, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 16, direktiiviga 95/46/EÜ ja määrusega (EÜ) nr 
45/2001.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised ettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) õiguse inimväärikusele, kehalisele ja 
vaimsele puutumatusele, era- ja 
perekonnaelu puutumatusele ja lapse 
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õiguste austamine.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus mööndakse regulatsiooni suurt mõju üksikisiku põhiõigustele ja kinnitatakse 
põhiõiguste austamist. Kuid see ei sisalda mehhanismi, mis sellise austamise võiks tagada.
Muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et kliiniliste katsete loataotlusi hinnatakse ka 
põhiõiguste austamise seisukohalt.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Nõusolek ei vähenda isiku õigust 
inimväärikusele, õigust kehalisele ja 
vaimsele puutumatusele, õigust era- ja 
perekonnaelu puutumatusele ja lapse 
õigusi.

Or. en

Selgitus

Nõusolek ei anna õigust vähenda isiku põhiõigusi: õigust inimväärikusele, õigust kehalisele ja 
vaimsele puutumatusele, õigust era- ja perekonnaelu puutumatusele ja lapse õigusi.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) patsiendi huvid domineerivad alati 
teaduslike ja ühiskondlike huvide üle.

Or. en
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Selgitus

Praegune direktiiv 2001/20/EÜ sätestab sõnaselgelt, millised vajalikud tingimused peavad 
olema täidetud, et läbi viia kliinilisi uuringuid alaealistega, sest patsiendi huvid domineerivad 
alati teaduslike ja ühiskondlike huvide üle. Selline hoiak peab alaealiste õiguste kindla kaitse 
huvides säilima.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Patsientide isikuandmeid töödeldakse 
andmebaasis nii, et see ei võimalda 
patsienti tuvastada, välja arvatud nende 
isikute poolt, kes peavad patsiendi eluliste 
huvide kaitse eesmärgil patsiendi isiku 
tuvastama. Patsientide isikuandmeid 
hoitakse muust andmebaasis töödeldavast 
teabest eraldi.

Or. en

Selgitus

EMA andmebaasi eesmärk ei ole seotud patsientide isiku väljaselgitamisega. See peaks EMA 
andmebaas sisaldama ainult pseudonüümseid andmeid, mis võimaldavad andmesubjekti 
kindlaks teha ainult nende tasandil, kes sellist tuvastamist tegelikult vajavad, et anda 
patsientidele vajaduse korral vajalikku ravi. See muudatusettepanek võtab arvesse Euroopa 
andmekaitseinspektori seisukohta.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 osutatud aastaaruanne 
sisaldab ainult koond- ja anonüümseid 
andmeid.

Or. en
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Selgitus

Aastaaruanne peab sisaldada ainult koondandmeid ja see ei pea sisaldama patsientide 
isikuandmeid. See muudatusettepanek võtab arvesse Euroopa andmekaitseinspektori 
seisukohta.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 41 a
Ravimiameti elektroonilises andmebaasis 
töödeldud isikuandmeid säilitatakse kuni 
viis aastat pärast kliiniliste katsete 
lõpetamist. Pärast selle tähtaja möödumist 
tuleb töödeldud isikuandmeid 10-aastase 
lisaaja jooksul säilitada eraldi ja 
pseudonüümsel viisil (võtme ja koodiga 
varustatud) ning kuritarvitamise 
juhtumite tuvastamise eesmärgil 
juurdepääsupiiranguga. Selle aja 
möödumisel isikuandmed kustutatakse.

Or. en

Selgitus

Andmete säilitamine on liidu andmekaitseõiguse oluline põhimõte. Ettepanek ei sisalda 
sätteid EMA andmebaasis ja ELi andmebaasis säilitamise aja kohta. Piiramatu säilitusaeg on 
andmekaitseõigusega vastuolus. Muudatusettepanekuga kehtestatakse piisavalt pikad 
andmehoiu tähtajad, et võimaldada tuvastada tagasiulatuvalt kliiniliste katsetega seotud 
kuritarvitamise juhtumeid. See muudatusettepanek võtab arvesse Euroopa 
andmekaitseinspektori seisukohta.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välja arvatud juhul, kui muude liidu 
õigusaktidega nähakse ette pikem 

Välja arvatud juhul, kui muude liidu 
õigusaktidega nähakse ette pikem 
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arhiveerimisperiood, säilitavad sponsor ja 
uurija kliinilise katse peatoimikut vähemalt
viis aastat pärast kliinilise katse lõppu. 
Katses osalejate tervisekaarte säilitatakse 
vastavalt siseriiklikele õigusaktidele.

arhiveerimisperiood, säilitavad sponsor ja 
uurija kliinilise katse peatoimikut viis 
aastat pärast kliinilise katse lõppu. Katses 
osalejate tervisekaarte säilitatakse vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele.

Or. en

Selgitus

Andmete säilitamine on liidu andmekaitseõiguse oluline põhimõte. Ettepanekuga tuleks 
kehtestada maksimaalne, mitte minimaalne andmehoiuaeg. Minimaalne andmehoiuaeg ei aita
tagada õiguskindlust. See muudatusettepanek võtab arvesse Euroopa andmekaitseinspektori 
seisukohta.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. ELi andmebaas sisaldab isikuandmeid 
ainult juhul, kui see on vajalik lõike 2 
kohaldamisel. 

4. ELi andmebaas sisaldab isikuandmeid 
ainult juhul, kui see on vajalik lõike 2 
kohaldamisel. Mingil juhul ei töödelda
kliinilistes katsetes osalevate patsientide
isikuandmeid ELi andmebaasis.

Or. en

Selgitus

Põhjenduses 52 deklareeritakse, et katses osalevate andmesubjektide isikuandmeid ei tohiks 
ELi andmebaasi salvestada. Artikli 78 sõnastus ei ole selge ega välista patsientide 
isikuandmete sisestamist. Kuna patsiendi isikuandmete töötlemise keelustamine ELi 
andmebaasis on üks ettepaneku olulisi elemente, peab see olema selgelt sätestatud 
õigusnormis, mitte ainult põhjenduses. Muudatusettepanekus võetakse arvesse Euroopa 
andmekaitseinspektori arvamust. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et 7. Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et 
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andmesubjekt võib tõhusalt kasutada oma 
õigust saada teavet, tutvuda andmetega, 
teha parandusi ja esitada vastuväiteid 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001 ning 
riiklike andmekaitsealaste õigusaktidega, 
millega rakendatakse direktiivi 95/46/EÜ. 
Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et 
andmesubjekt võib tõhusalt kasutada oma 
õigust pääseda juurde endaga seotud 
andmetele ning parandada ja kustutada 
ebaõigeid või ebatäpseid andmeid. 
Vastavalt oma pädevusele tagavad 
komisjon ja liikmesriigid, et vigased ja 
ebaseaduslikult töödeldud isikuandmed 
kustutatakse kooskõlas kohaldatavate 
õigusaktidega. Parandused ja kustutamised 
tehakse nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte 
hiljem kui 60 päeva jooksul pärast taotluse 
esitamist andmesubjekti poolt. 

andmesubjekt võib tõhusalt kasutada oma 
õigust saada teavet, tutvuda andmetega, 
teha parandusi, andmed blokeerida ja 
esitada vastuväiteid kooskõlas määrusega 
(EÜ) nr 45/2001 ning riiklike 
andmekaitsealaste õigusaktidega, millega 
rakendatakse direktiivi 95/46/EÜ. 
Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et 
andmesubjekt võib tõhusalt kasutada oma 
õigust pääseda juurde endaga seotud 
andmetele ning parandada, blokeerida ja 
kustutada ebaõigeid või ebatäpseid 
andmeid. Vastavalt oma pädevusele 
tagavad komisjon ja liikmesriigid, et 
vigased ja ebaseaduslikult töödeldud 
isikuandmed kustutatakse kooskõlas 
kohaldatavate õigusaktidega. Parandused,
blokeerimised ja kustutamised tehakse nii 
kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 
60 päeva jooksul pärast taotluse esitamist 
andmesubjekti poolt. 

Or. en

Selgitus

Ettepanekusse on vaja lisada õigus blokeerida isikuandmed – seda tunnustab ka Euroopa 
Liidu andmekaitseõigus üheskoos käesolevas artiklis viidatud õigustega. 
Muudatusettepanekus võetakse arvesse Euroopa andmekaitseinspektori arvamust.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. ELi andmebaasis töödeldud 
isikuandmeid säilitatakse kuni viis aastat 
pärast kliiniliste katsete lõpetamist. Pärast 
selle tähtaja möödumist tuleb töödeldud 
isikuandmeid 10-aastase lisaaja jooksul 
säilitada eraldi ja pseudonüümsel viisil 
(võtme ja koodiga varustatud) ning 
kuritarvitamise juhtumite tuvastamise 
eesmärgil juurdepääsupiiranguga. Selle 
aja möödumisel isikuandmed 
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kustutatakse.

Or. en

Selgitus

Ettepanek ei sisalda sätteid säilitusaja kohta ELi andmebaasis. ELi andmekaitseõigus näeb 
ette võimaluse säilitada pikemat aega isikuandmeid sellise teadusliku uurimistöö korral, 
millele kohaldatakse asjakohaseid turvameetmeid. Muudatusettepanekuga kehtestatakse 
piisavalt pikad andmehoiu tähtajad, et võimaldada tuvastada tagasiulatuvalt kliiniliste 
katsetega seotud kuritarvitamise juhtumeid. Võetakse arvesse Euroopa andmekaitseinspektori 
arvamust.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. jagu – punkt 13 – taane 17 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– andmesubjektide õiguse 
inimväärikusele, kehalisele ja vaimsele 
puutumatusele, era- ja perekonnaelu 
puutumatusele ning lapse õiguste 
austamise mõju hindamise ja nende 
kindlustamiseks võetud meetmete 
kirjeldus.

Or. en

Selgitus

Et hinnata, kas kliinilistes katsetes austatakse isiku põhiõigusi, peaks esialgse loataotluse
toimik sisaldama põhiõiguste austamise ja rakendatavate kaitsemeetmete hindamise 
kirjeldust. See muudatusettepanek on seotud muudatusettepanekuga nr 1.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 4. jagu – punkt 4 – taane 3 (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– andmesubjektide õiguse 
inimväärikusele, kehalisele ja vaimsele 
puutumatusele, era- ja perekonnaelu 
puutumatusele ning lapse õiguste 
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austamise mõju hindamise ja nende 
kindlustamiseks võetud meetmete 
kirjeldus.

Or. en

Selgitus

Et hinnata, kas kliinilistes katsetes austatakse isiku põhiõigusi, peaks esialgse loataotluse
toimik sisaldama põhiõiguste austamise ja rakendatavate kaitsemeetmete hindamise 
kirjeldust. See muudatusettepanek on seotud muudatusettepanekuga nr 1.


