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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymu siekiama supaprastinti dabartines žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų atlikimo 
taisykles, ir taip sudaryti palankias klinikinių mokslinių tyrimų ES skatinimo ir lengvinimo 
sąlygas. Pasiūlyme numatyta dabartinę Direktyvą 2001/20/EB pakeisti reglamentu, kuriuo bus 
nustatyta šiuolaikinė bendra ES lygmens teisinė sistema, sumažinta administracinė našta ir 
panaikinta skirtinga nacionalinė praktika įgyvendinant Direktyvą 2001/20/EB. 

Pasiūlyme numatyta sukurti elektroninę pranešimų apie įtariamas netikėtas sunkius padarinius 
sukėlusias nepageidaujamas reakcijas duomenų bazę (EMA duomenų bazė), kurią 
kontroliuotų Europos vaistų agentūra (EMA). Pasiūlyme taip pat numatyta sukurti ES 
lygmens centrinę duomenų bazę (ES duomenų bazė), kurią kontroliuotų Komisija. Per šią 
duomenų bazę būtų teikiamos visos ES paraiškos atlikti klinikinius tyrimus. 

Nuomonės referentas pritaria pasiūlyme nustatytiems tikslams. Visų pirma jis palankiai 
vertina tai, kad pasirinkta reglamento forma. Tai yra tinkama priemonė siekiant nustatyti 
bendrą teisinę sistemą Sąjungoje ir taip užtikrinti didesnį teisinį tikrumą ir panaikinti 
dabartinę reguliavimo ir administracinę naštą, atsirandančią valstybėms narėms skirtingai 
taikant ir įgyvendinant Direktyvą 2001/20/EB. 

Klinikiniai tyrimai turi didelę įtaką pagrindinėms žmogaus teisėms, visų pirma teisei į orumą 
(1 straipsnis), teisei į gyvybę (2 straipsnis), teisei į asmens neliečiamybę (3 straipsnis), teisei į 
privatų ir šeimos gyvenimą (7 straipsnis), teisei į asmens duomenų apsaugą (8 straipsnis), 
vaiko teisėms (24 straipsnis) arba teisei į sveikatos apsaugą (35 straipsnis). Labai svarbu, kad 
būsimas reglamentas padėtų užtikrinti visapusišką Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos laikymąsi. 65 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad pasiūlyme paisoma 
pagrindinių teisių ir laikomasi principų, visų pirma pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, tačiau nenustatytas konkretus mechanizmas, kuris padėtų užtikrinti praktinį 
tokios nuostatos įgyvendinimą. Todėl būtina įtvirtinti nuostatą, padedančią užtikrinti, kad 
vertinant klinikinio tyrimo paraišką taip pat būtų įvertinama, kaip atliekant klinikinius tyrimus 
bus paisoma pagrindinių teisių ir kokių priemonių bus imtasi šioms teisėms apsaugoti. Todėl 
atitinkamai reikėtų pakeisti 7 straipsnio 1 dalį, 31 straipsnį, I priedo 4 dalies 13 punktą ir 
II priedo 4 dalį.

Atliekant klinikinius tyrimus keliais lygmenimis tvarkomi asmens duomenys (tai daro 
užsakovai, tyrėjai, duomenų tvarkytojai, ES Komisija ir EMA). Tvarkomi asmens duomenys 
yra susiję su įvairiomis duomenų kategorijomis, kurios daro poveikį, pavyzdžiui: subjektams, 
kuriems taikomas klinikinis tyrimas, informuoto asmens sutikimą pateikusiam asmeniui, 
užsakovams, tyrėjams ir t. t. Be to, tvarkomi įvairių kategorijų asmens duomenys, visų pirma 
neskelbtini duomenys. Nuomonės referentas palankiai vertina tai, kad 52 ir 
59 konstatuojamosiose dalyse ir 89 straipsnyje (Duomenų apsauga) aiškiai nustatyta, kad 
valstybėse narėse pagal šį reglamentą tvarkant asmens duomenis taikoma Direktyva 
95/46/EB, o pagal šį reglamentą Komisijai ir EMA tvarkant asmens duomenis – Reglamentas 
(EB) Nr. 45/2001. 

Europos vaistų agentūros (EMA) sukurtoje elektroninėje pranešimų teikimo duomenų bazėje 
neturėtų būti pateikiami asmens duomenys, kurie leistų nustatyti pacientų tapatybę. Šioje 
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bazėje turėtų būti tik pseudonimais užkoduoti duomenys (raktu užkoduoti duomenys), kuriuos 
naudodami duomenų subjekto tapatybę galėtų nustatyti tik tie asmenys, kuriems ši 
informacija iš tikrųjų būtų reikalinga (pavyzdžiui, siekiant suteikti būtiną gydymą). Dėl 
užkoduotų duomenų EMA duomenų bazėje nebūtų įmanoma tiesiogiai nustatyti duomenų 
subjekto tapatybės. Tokia nuostata turėtų būti įtvirtinta pasiūlymo 36 straipsnyje. 

ES duomenų bazės (78 straipsnis) tikslas – supaprastinti ir palengvinti informacijos srautą 
tarp užsakovų ir valstybių narių bei tarp pačių valstybių narių. Nors 52 konstatuojamojoje 
dalyje nurodoma, kad klinikiniame tyrime dalyvaujančių tiriamų asmenų asmens duomenys 
ES duomenų bazėje neturėtų būti registruojami, tačiau 78 straipsnio formuluotė nėra aiški. 
Joje nustatyta, kad „ES duomenų bazėje saugomi tokie asmens duomenys, kurie yra būtini 
siekiant duomenų bazės sukūrimo tikslų“. Šia nuostata nepanaikinama galimybė saugoti 
pacientų asmens duomenis. Kadangi draudimas tvarkyti paciento asmens duomenis ES 
duomenų bazėje yra vienas iš pagrindinių šios duomenų bazės aspektų, ši sąlyga turėtų būti 
aiškiai nustatyta 78 straipsnio 4 dalyje, nes konstatuojamoji dalis, atsižvelgiant į jos dabartinę 
formuluotę ir ribotą teisinę galią, nėra pakankama. 

78 straipsnio 7 dalyje pateikiamos nuorodos į duomenų subjekto teisę į informaciją, teisę 
susipažinti su duomenimis, juos ištaisyti ir ištrinti. Šioje dalyje nustatyta, kad asmens 
duomenys ištaisomi ir ištrinami ne vėliau kaip per 60 dienų nuo duomenų subjekto prašymo 
pateikimo. Šią nuostatą reikėtų papildyti Sąjungos duomenų apsaugos teisėje numatyta teise 
užblokuoti asmens duomenis, iš kurios atsiranda kitos šioje nuostatoje nurodytos teisės. 

Pasiūlyme nėra nuostatos dėl EMA duomenų bazėje ir ES duomenų bazėje tvarkomų asmens 
duomenų ir dokumentų saugojimo termino. Saugojimo termino nustatymas yra labai svarbus 
duomenų apsaugos principas. Atrodo, kad saugojimo terminas nenustatytas dėl to, kad 
tyrėjams gali prireikti asmens duomenis saugoti keletą metų nuo klinikinio bandymo atlikimo, 
kad būtų galima atgaline data nustatyti piktnaudžiavimo atvejus. Tačiau tai negali būti 
tinkama priežastis asmens duomenis saugoti neribotą laiką. ES duomenų apsaugos teisėje 
numatyta galimybė nustatyti ilgesnius asmens duomenų saugojimo terminus, jei jie yra susiję 
su moksliniais tyrimais ir jeigu nustatomos tinkamos tokių asmens duomenų apsaugos 
priemonės. Todėl nuomonės referentas mano, kad turėtų būti nustatyti tinkami ir ganėtinai ilgi 
duomenų saugojimo terminai, kurie sudarytų sąlygas atgaline data nustatyti piktnaudžiavimo 
klinikiniais tyrimais atvejus. 

Siūlomi pakeitimai padės didinti pasiūlymo teisinį tikrumą ir sugriežtinti asmenims taikomas 
apsaugos priemones ir taip bus užtikrinta atitiktis Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 8 straipsniui, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsniui, Direktyvai 
65/46/EB ir Reglamentui (EB) Nr. 45/2001.

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) vertinimą, kaip paisoma žmogaus 
teisių į orumą, teisės į fizinį ir psichinį 
neliečiamumą, teisės į privatų ir šeimos 
gyvenimą ir vaiko teisių.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme pripažįstama, kad jis turi didelį poveikį pagrindinėms teisėms ir nurodoma, kad šių 
teisių yra paisoma. Tačiau jame nėra mechanizmo, kuris padėtų užtikrinti, kad šių teisių būtų 
paisoma. Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad vertinant klinikinio tyrimo paraišką taip pat būtų 
įvertinama, kaip bus paisoma pagrindinių teisių.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Sutikimu negali būti pateisinamas 
žmogaus teisių į orumą, teisės į fizinį ir 
psichinį neliečiamumą, teisės į privatų ir 
šeimos gyvenimą ir vaiko teisių 
atsisakymas.

Or. en

Pagrindimas

Sutikimu negali būti pateisinamas pagrindinių teisių į žmogaus orumą, teisės į fizinį ir 
psichinį neliečiamumą, teisės į privatų ir šeimos gyvenimą ir vaiko teisių atsisakymas.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) paciento interesai visada yra 
svarbesni už mokslo ir visuomenės 
interesus.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinėje Direktyvoje 2001/20/EB be kitų sąlygų, kurios turi būti tenkinamos atliekant 
nepilnamečių klinikinį tyrimą, aiškiai nustatyta, kad paciento interesai visada yra svarbesni 
už mokslo ir visuomenės interesus. Ši sąlyga turėtų būti išlaikyta siekiant aiškiai įtvirtinti 
nepilnamečių teisių apsaugą.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pacientų duomenys duomenų bazėje 
tvarkomi tokiu būdu, kuris neleidžia 
nustatyti paciento tapatybės, išskyrus 
atvejus, kai tapatybę gali nustatyti tik tie 
asmenys, kurie turi žinoti paciento 
tapatybę jo arba jos gyvybiškai svarbių 
interesų apsaugojimo tikslais. Pacientų 
asmens duomenys laikomi atskirai nuo 
kitos duomenų bazėje tvarkomos 
informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant EMA duomenų bazės tikslų nebūtina sudaryti sąlygų pacientų tapatybei nustatyti. 
Todėl EMA duomenų bazėje turėtų būti pateikiami tik pseudonimais užkoduoti duomenys, 
kurie sudarytų sąlygas nustatyti duomenų subjekto tapatybę tik tiems asmenims, kuriems iš 
tikrųjų reikia išsiaiškinti tapatybę, kad prireikus būtų galima tinkamai pasirūpinti pacientais. 
Šiame pakeitime atsižvelgiama į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP) 
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nuomonę. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje nurodytoje metinėje 
ataskaitoje pateikiami tik apibendrinti ir 
anoniminiai duomenys.

Or. en

Pagrindimas

Metinėje ataskaitoje būtina nurodyti tik apibendrintą informaciją; joje nereikia pateikti 
pacientų asmens duomenų. Šiame pakeitime atsižvelgiama į Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūno (EDAPP) nuomonę.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
41 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41a straipsnis
Agentūros sukurtoje elektroninėje 
duomenų bazėje tvarkomi duomenys 
saugomi ne ilgiau kaip penkerius metus 
nuo klinikinio tyrimo atlikimo. Pasibaigus 
šiam terminui tvarkomi asmens duomenys 
pseudonimais užkoduotų (raktu 
užkoduotų) duomenų forma atskirai 
saugomi papildomus dešimt metų ir su 
jais leidžiama susipažinti tik siekiant 
nustatyti piktnaudžiavimo atvejus. Suėjus 
šiam terminui asmens duomenys 
ištrinami.

Or. en
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Pagrindimas

Duomenų saugojimas yra labai svarbus Sąjungos duomenų apsaugos teisės principas. 
Pasiūlyme nenurodomas duomenų saugojimo EMA duomenų bazėje ir ES duomenų bazėje 
terminas. Neribotas saugojimo terminas neatitinka duomenų apsaugos teisės principų. 
Pakeitime nustatomi konkretūs ganėtinai ilgi saugojimo terminai, sudarantys sąlygas atgaline 
data nustatyti piktnaudžiavimo klinikiniais tyrimais atvejus. Šiame pakeitime atsižvelgiama į 
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP) nuomonę.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užsakovas ir tyrėjas turi saugoti archyve 
klinikinio tyrimo pagrindinės bylos 
duomenis bent penkerius metus nuo 
klinikinio tyrimo pabaigos paskelbimo, 
išskyrus atvejus, kai kituose Sąjungos 
teisės aktuose reikalaujama suteikti 
archyvavimui ilgesnį laikotarpį. Tačiau 
mediciniai tiriamųjų asmenų dokumentai 
archyvuojami pagal nacionalinės teisės 
aktus.

Užsakovas ir tyrėjas turi saugoti archyve 
klinikinio tyrimo pagrindinės bylos 
duomenis penkerius metus nuo klinikinio 
tyrimo pabaigos paskelbimo, išskyrus 
atvejus, kai kituose Sąjungos teisės aktuose 
reikalaujama suteikti archyvavimui ilgesnį 
laikotarpį. Tačiau medicininiai tiriamųjų 
asmenų dokumentai archyvuojami pagal 
nacionalinės teisės aktus.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų saugojimas yra labai svarbus Sąjungos duomenų apsaugos teisės principas. 
Pasiūlyme turėtų būti nustatytas ne minimalus, o didžiausias leistinas saugojimo terminas. 
Minimalus saugojimo terminas nepadeda užtikrinti teisinio tikrumo. Šiame pakeitime 
atsižvelgiama į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP) nuomonę.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. ES duomenų bazėje turi būti saugomi tik 
tokie asmens duomenys, kurie yra būtini 
taikant 2 dalį. 

4. ES duomenų bazėje turi būti saugomi tik 
tokie asmens duomenys, kurie yra būtini 
taikant 2 dalį. ES duomenų bazėje 
netvarkomi jokie klinikiniame tyrime 
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dalyvaujančių pacientų asmens 
duomenys.

Or. en

Pagrindimas

52 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad klinikiniame tyrime dalyvaujančių tiriamų asmenų 
asmens duomenys ES duomenų bazėje neturėtų būti registruojami. 78 straipsnio formuluotė 
nėra aiški ir šiuo straipsniu nepanaikinama galimybė įtraukti pacientų asmens duomenis. 
Kadangi draudimas tvarkyti paciento asmens duomenis ES duomenų bazėje yra vienas iš 
pagrindinių šios duomenų bazės aspektų, tai būtina aiškiai nurodyti ne tik konstatuojamojoje 
dalyje, bet ir šį draudimą nustatančioje teisinėje nuostatoje. Šiame pakeitime taip pat 
atsižvelgiama į EDAPP nuomonę. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija ir valstybės narės užtikrina, 
kad asmens duomenų subjektas galėtų 
veiksmingai pasinaudoti savo teise į 
informaciją ir teise susipažinti su 
duomenimis, juos ištaisyti ir pateikti 
prieštaravimą atitinkamai pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 ir 
nacionalinius duomenų apsaugos teisės 
aktus, kuriais įgyvendinama Direktyva 
95/46/EB. Jos užtikrina, kad duomenų 
subjektas galėtų veiksmingai pasinaudoti 
teise gauti su juo ar ja susijusius duomenis 
ir reikalauti, kad netikslūs ar neišsamūs 
duomenys būtų ištaisyti ir ištrinti. Pagal 
atitinkamą savo kompetenciją Komisija ir 
valstybės narės užtikrina, kad netiksliai ir 
neteisėtai tvarkomi duomenys būtų ištrinti 
pagal taikomus teisės aktus. Pataisymai ir 
ištrynimas atliekami kuo greičiau, bet ne 
vėliau kaip per 60 dienų nuo duomenų 
subjekto prašymo pateikimo. 

7. Komisija ir valstybės narės užtikrina, 
kad asmens duomenų subjektas galėtų 
veiksmingai pasinaudoti savo teise į 
informaciją ir teise susipažinti su 
duomenimis, juos ištaisyti, užblokuoti ir 
pateikti prieštaravimą atitinkamai pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 ir 
nacionalinius duomenų apsaugos teisės 
aktus, kuriais įgyvendinama Direktyva 
95/46/EB. Jos užtikrina, kad duomenų 
subjektas galėtų veiksmingai pasinaudoti 
teise gauti su juo ar ja susijusius duomenis 
ir reikalauti, kad netikslūs ar neišsamūs 
duomenys būtų ištaisyti, užblokuoti ir 
ištrinti. Pagal atitinkamą savo 
kompetenciją Komisija ir valstybės narės 
užtikrina, kad netiksliai ir neteisėtai 
tvarkomi duomenys būtų ištrinti pagal 
taikomus teisės aktus. Pataisymai, 
užblokavimas ir ištrynimas atliekami kuo 
greičiau, bet ne vėliau kaip per 60 dienų 
nuo duomenų subjekto prašymo pateikimo. 

Or. en
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Pagrindimas

Į pasiūlymą reikia įtraukti teisę užblokuoti asmens duomenis, kuri, be kita ko, pripažįstama 
ES duomenų apsaugos teisėje kartu su kitomis šiame straipsnyje nurodytomis teisėmis. Šiame 
pakeitime atsižvelgiama į EDAPP nuomonę.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. ES duomenų bazėje tvarkomi 
duomenys saugomi ne ilgiau kaip 
penkerius metus nuo klinikinio tyrimo 
atlikimo. Pasibaigus šiam terminui 
tvarkomi asmens duomenys pseudonimais 
užkoduotų (raktu užkoduotų) duomenų 
forma atskirai saugomi papildomus 
dešimt metų ir su jais leidžiama 
susipažinti tik siekiant nustatyti 
piktnaudžiavimo atvejus. Suėjus šiam 
terminui asmens duomenys ištrinami.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme nenumatytas duomenų saugojimo ES duomenų bazėje terminas. ES duomenų 
apsaugos teisėje numatyta galimybė nustatyti ilgesnius asmens duomenų saugojimo terminus, 
jei jie yra susiję su moksliniais tyrimais ir jeigu nustatomos tinkamos tokių asmens duomenų 
apsaugos priemonės. Pakeitime nustatomi konkretūs ganėtinai ilgi saugojimo terminai, 
sudarantys sąlygas atgaline data nustatyti piktnaudžiavimo klinikiniais tyrimais atvejus. 
Šiame pakeitime taip pat atsižvelgiama į EDAPP nuomonę.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 punkto septyniolikta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atlikto vertinimo apie poveikį žmogaus 
teisėms į orumą, teisei į fizinį ir psichinį 
neliečiamumą, teisei į privatų ir šeimos 
gyvenimą ir vaiko teisėms ir šių teisių 
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apsaugai skirtų priemonių aprašymas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant įvertinti, ar atliekant klinikinį tyrimą paisoma pagrindinių teisių, pradinės paraiškos 
dokumentų rinkinyje turėtų būti pateikiamas poveikio pagrindinėms teisėms vertinimo ir jų 
apsaugai skirtų priemonių aprašymas. Šis pakeitimas atitinka 1 pakeitimą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 dalies 4 punkto trečia įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atlikto vertinimo apie poveikį žmogaus 
teisėms į orumą, teisei į fizinį ir psichinį 
neliečiamumą, teisei į privatų ir šeimos 
gyvenimą ir vaiko teisėms ir šių teisių 
apsaugai skirtų priemonių aprašymas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant įvertinti, ar atliekant klinikinį tyrimą paisoma pagrindinių teisių, pradinės paraiškos 
dokumentų rinkinyje turėtų būti pateikiamas poveikio pagrindinėms teisėms vertinimo ir jų 
apsaugai skirtų priemonių aprašymas. Šis pakeitimas atitinka 1 pakeitimą.


