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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom návrhu je podporiť a uľahčiť klinický výskum v EÚ, a to tak, že sa zjednodušia 
súčasné pravidlá pre klinické skúšanie liekov na humánne použitie. Na základe návrhu sa 
súčasná smernica 2001/20/ES nahradí nariadením, ktoré zavedie moderný a jednotný právny 
rámec na úrovni EÚ, zníži mieru byrokracie a ukončí rozdiely vo vykonávaní smernice 
2001/20/ES na vnútroštátnej úrovni. 

Návrh zabezpečuje zriadenie elektronickej databázy (databáza EMA), ktorú bude riadiť 
Európska agentúra pre lieky (EMA), aby informovala o podozreniach na neočakávané 
a závažné nežiaduce účinky. Stanovuje tiež zriadenie centrálnej databázy pre celú EÚ 
(databáza EÚ), ktorú bude riadiť Komisia ako platformu pre jednotnú žiadosť o klinické 
skúšanie v EÚ. 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko podporuje ciele sledované týmto návrhom. 
Víta najmä výber nariadenia. Je to správny nástroj na zavedenie jednotného právneho systému 
v Únii, čím sa vytvorí väčšia právna istota a ukončí sa súčasné regulačné a administratívne 
zaťaženie, ktoré je dôsledkom toho, že členské štáty uplatňujú a vykonávajú smernicu 
2001/20/ES rôznymi spôsobmi. 

Klinické skúšanie výrazne vplýva na základné práva jednotlivcov, najmä na právo na ľudskú 
dôstojnosť (článok 1), právo na život (článok 2), právo na nedotknuteľnosť osoby (článok 3), 
právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života (článok 7), právo na ochranu 
osobných údajov (článok 8), práva dieťaťa (článok 24) alebo na právo na zdravotnú 
starostlivosť (článok 35). Je nevyhnutné, aby budúce nariadenie zabezpečilo plné 
dodržiavanie Charty základných práv EÚ. Aj keď sa v odôvodnení 65 uvádza, že návrh 
dodržiava základné práva a zásady uznané najmä v Charte základných práv EÚ, nezaviedol sa 
žiaden osobitný mechanizmus, ktorý by dodržiavanie zabezpečoval. Preto je potrebné prijať 
ustanovenie, ktorým sa zabezpečí, aby posudzovanie dodržiavania základných práv a opatrení 
prijatých na ich ochranu bolo súčasťou procesu posudzovania žiadosti o klinické skúšanie. 
Článok 7 ods. 1, článok 31 a príloha I oddiel 4 bod 13 a príloha II oddiel 4 by sa mali 
zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

Vykonávanie klinických skúšaní zahŕňa spracovávanie osobných údajov na viacerých 
úrovniach (ide minimálne o zadávateľov, skúšajúcich, spracovateľov, Komisiu a EMA). 
Spracovávané osobné údaje sa vzťahujú na rôzne kategórie údajov, ktoré sa týkajú 
účastníkov, napríklad účastníkov podstupujúcich klinické skúšanie, osôb poskytujúcich 
informovaný súhlas, zadávateľov, skúšajúcich, a ďalších. Spracovávajú sa aj rôzne kategórie 
osobných údajov, najmä „citlivých“ údajov. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko 
víta, že v odôvodneniach 52 a 59 a článku 89 (o ochrane údajov) sa jasne uvádza, že smernica 
95/46/ES sa uplatňuje pri spracovávaní osobných údajov v členských štátoch v súlade s týmto 
nariadením a nariadenie (ES) č. 45/2001 pri spracovávaní osobných údajov Komisiou 
a agentúrou EMA podľa tohto nariadenia. 

Elektronická databáza pre podávanie informácií, ktorú zriadila Európska agentúra pre lieky 
(EMA), by nemala obsahovať také osobné údaje, ktoré umožnia určiť totožnosť pacientov. 
Mala by obsahovať iba preudonymizované údaje (kľúčom kódované údaje), ktoré umožnia 
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identifikovať dotknutú osobu iba na úrovni tých strán, ktoré by túto informáciu potrebovali 
(napríklad na poskytnutie potrebnej starostlivosti), no zároveň by znemožnili priamu 
identifikáciu dotknutej osoby v databáze EMA. Malo by sa to uviesť v článku 36 návrhu. 

Účelom databázy EÚ (článok 78) je zefektívniť a uľahčiť pohyb informácií medzi 
zadávateľmi a členskými štátmi a medzi členskými štátmi navzájom. Aj keď sa v odôvodnení 
52 uvádza, že žiadne osobné údaje dotknutej osoby zúčastňujúcej sa na klinickom skúšaní by 
nemali byť zaznamenané v databáze EÚ, znenie článku 78 nie je jasné. Stanovuje zahrnutie 
osobných údajov do databázy EÚ, len ak to je potrebné z dôvodov, pre ktoré bola databáza 
zriadená. Toto nevylučuje zahrnutie osobných údajov pacientov. Vzhľadom na to, že zákaz 
spracovávať osobné údaje pacienta v databáze EÚ je jedným z hlavných prvkov článku 78 
ods. 4, tento článok by sa mal zmeniť a doplniť, aby jasne stanovoval túto podmienku tak, ako 
odôvodnenie, ktoré momentálne nie je dostačujúce, pretože mu chýba právne záväzný účinok. 

Článok 78 ods. 7 sa vzťahuje na práva dotknutých osôb na informácie, prístup, opravu 
a vymazanie. Stanovuje lehotu 60 dní, ktorá začína plynúť, keď dotknutá osoba podá žiadosť 
o opravu alebo výmaz údajov. Toto ustanovenie by sa malo doplniť, aby zahŕňalo právo na 
blokovanie osobných údajov, ktoré sú uznané v právnych predpisoch Únie o ochrane údajov, 
spolu s neskoršími právami, na ktoré odkazuje toto ustanovenie. 

Návrh neobsahuje ustanovenie o dobe uchovávania spisov a osobných údajov spracovávaných 
v databáze EMA a databáze EÚ. Zavedenie doby uchovávania predstavuje dôležitú zásadu 
ochrany údajov. Zdá sa, že doba uchovávania sa nestanovila z dôvodu, že osobné údaje 
skúšajúcich sa musia uchovávať niekoľko rokov po uzavretí klinického skúšania, aby bolo 
možné retroaktívne odhaľovať prípady zneužitia. Neodôvodňuje to však neobmedzenú dobu 
uchovávania osobných údajov. Právne predpisy EÚ o ochrane údajov poskytujú možnosť 
stanoviť dlhšie obdobie uchovávania osobných údajov v prípade vedeckého výskumu pod 
podmienkou zavedenia príslušných ochranných opatrení. Spravodajca výboru požiadaného 
o stanovisko sa preto domnieva, že by sa mali stanoviť primerané a dostatočne dlhé doby 
uchovávania, ktoré umožnia retroaktívne odhaľovať prípady zneužitia klinických skúšaní. 

Navrhnuté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zvýšia právnu istotu návrhu a posilnia ochranné 
opatrenia a ochranu jednotlivcov, čím zabezpečia súlad s článkom 8 Charty základných práv 
EÚ, článkom 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, smernicou 95/46/ES a nariadením (ES) 
č. 45/2001.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej 
správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno ha (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ha. posudzovanie dodržiavania práv 
účastníkov na ľudskú dôstojnosť, práva 
na fyzickú a duševnú integritu, práva na 
rešpektovanie súkromného a rodinného 
života a práv dieťaťa.

Or. en

Odôvodnenie

V návrhu sa pripúšťa, že má výrazný vplyv na základné práva a uvádza sa v ňom, že 
dodržiava základné práva. Neobsahuje však mechanizmus, ktorý by toto dodržiavanie 
zabezpečil. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa snaží zabezpečiť, aby sa pri posudzovaní 
žiadosti o klinické skúšanie posudzovalo aj dodržiavanie základných práv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Súhlasom sa účastníci nevzdávajú 
práv na dodržiavanie svojho práva na 
ľudskú dôstojnosť, práva na fyzickú a 
duševnú integritu, práva na dodržiavanie 
súkromného a rodinného života ani práv 
dieťaťa.

Or. en

Odôvodnenie

Súhlas nesmie byť prostriedkom na zrieknutie sa základných práv na ľudskú dôstojnosť, práva 
na fyzickú a duševnú integritu, práva na dodržiavanie súkromného a rodinného života ani 
práv dieťaťa.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1 – písmeno ha (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ha. záujem pacienta má vždy prednosť 
pred záujmami vedy a spoločnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasná smernica 2001/20/ES jednoznačne stanovuje medzi podmienkami na vykonávanie 
klinických skúšaní na maloletých to, že záujem pacienta má vždy prednosť pred záujmami 
vedy a spoločnosti. Táto podmienka by sa mala zachovať, aby bolo zrejmé, že práva 
maloletých sú chránené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Osobné údaje pacientov sa v databáze 
spracovávajú takým spôsobom, ktorý 
nedovolí identifikovať pacienta, s 
výnimkou osôb, ktoré potrebujú poznať 
totožnosť pacienta z dôvodu ochrany jeho 
životne dôležitého záujmu. Osobné údaje 
pacientov sa uchovávajú oddelene od 
ostatných informácií spracúvaných v 
databáze.

Or. en

Odôvodnenie

Účel databázy EMA je taký, že nie je potrebné, aby umožňovala identifikáciu pacientov. 
Databáza EMA by preto mala obsahovať iba pseudonymizované údaje, ktoré umožnia 
identifikáciu dotknutej osoby iba na úrovni tých strán, ktoré potrebujú identifikovať pacienta, 
aby mu v prípade potreby poskytli potrebnú starostlivosť. Tento pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh berie do úvahy stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov 
(EDPS). 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Výročná správa, na ktorú sa odkazuje 
v odseku 1, obsahuje iba súhrnné a 
anonymné údaje.

Or. en

Odôvodnenie

Výročná správa má obsahovať iba súhrnné informácie a nemusí obsahovať osobné údaje 
pacientov. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh berie do úvahy stanovisko európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 41a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 41a
Osobné údaje spracovávané v 
elektronickej databáze zriadenej 
agentúrou sa po ukončení klinického 
skúšania uchovávajú najviac 5 rokov. Po 
uplynutí tejto doby sa osobné údaje 
uchovávajú oddelene a pseudonymizovane 
(pomocou kľúčového kódovania) ďalších 
10 rokov a prístup k nim je počas tejto 
doby obmedzený iba na účely 
odhaľovania prípadov zneužitia. Po 
uplynutí tohto obdobia sa osobné údaje 
vymažú.

Or. en

Odôvodnenie

Uchovávanie údajov je hlavnou zásadou právnych predpisov Únie o ochrane údajov. Návrh 
nestanovuje dobu uchovávania v databáze EMA ani v databáze EÚ. Neobmedzená doba 
uchovávania predstavuje nedodržanie právnych predpisov o ochrane údajov. Pozmeňujúci 
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a doplňujúci návrh stanovuje dostatočne dlhú dobu uchovávania na to, aby bolo možné 
odhaľovať prípady zneužitia klinických skúšaní. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh berie 
do úvahy stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 55 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ v iných právnych predpisoch Únie 
nie je stanovená požiadavka archivácie 
počas dlhšieho obdobia, zadávateľ 
a skúšajúci archivujú obsah hlavného 
súboru klinického skúšania najmenej 
počas piatich rokov po skončení 
klinického skúšania. Zdravotné záznamy 
účastníkov sa však archivujú v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Pokiaľ v iných právnych predpisoch Únie 
nie je stanovená požiadavka archivácie 
počas dlhšieho obdobia, zadávateľ 
a skúšajúci archivujú obsah hlavného 
súboru klinického skúšania päť rokov po 
skončení klinického skúšania. Zdravotné 
záznamy účastníkov sa však archivujú 
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi.

Or. en

Odôvodnenie

Uchovávanie údajov predstavuje hlavnú zásadu právnych predpisov Únie o ochrane osobých 
údajov. Návrh by mal navrhovať maximálnu a nie minimálnu dobu uchovávania. Minimálna 
doba uchovávania nepomôže zabezpečiť právnu istotu. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
berie do úvahy stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Databáza EÚ obsahuje len tie osobné 
údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely odseku 
2. 

4. Databáza EÚ obsahuje len tie osobné 
údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely odseku 
2. Osobné údaje pacientov zúčastňujúcich 
sa na klinickom skúšaní sa v žiadnom 
prípade nespracúvajú v databáze EÚ.

Or. en
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Odôvodnenie

V odôvodnení 52 sa uvádza, že do databázy EÚ by sa nemali zaznamenávať žiadne osobné 
údaje osôb zúčastňujúcich sa na klinickom skúšaní. Znenie článku 78 nie je jasné 
a nevylučuje zahrnutie osobných údajov pacientov. Keďže zákaz spracovávať osobné údaje 
pacienta v databáze EÚ predstavuje jeden z jeho hlavných prvkov, musí sa to jasne uvádzať 
v právnom ustanovení, ktorým sa stanovuje, a nie iba v odôvodnení. Berie tiež do úvahy 
stanovisko EDPS. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Komisia a členské štáty zabezpečujú, 
aby dotknuté osoby mohli účinne 
uplatňovať svoje práva na informácie, na 
prístup k údajom, na ich opravu a na 
námietku proti nim v súlade s nariadením 
(ES) č. 45/2001 a s príslušnými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi o 
ochrane údajov, ktorými sa vykonáva 
smernica 95/46/ES. Zabezpečujú, aby 
dotknuté osoby mohli účinne uplatňovať 
svoje právo na prístup k údajom, ktoré sa 
ich týkajú, a právo na to, aby boli nepresné 
alebo neúplné údaje opravené a vymazané. 
Komisia a členské štáty v rámci svojej 
príslušnej zodpovednosti zabezpečujú, aby 
v súlade s uplatniteľnými právnymi 
predpismi boli nepresné a nezákonne 
spracované údaje vymazané. Opravy 
a vymazania sa vykonávajú čo najskôr, nie
však neskôr ako v rámci 60 dní po tom, ako 
o to dotknutá osoba požiadala. 

7. Komisia a členské štáty zabezpečujú,
aby dotknuté osoby mohli účinne 
uplatňovať svoje práva na informácie, na 
prístup k údajom, na ich opravu, 
blokovanie a na námietku proti nim v 
súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 a s 
príslušnými vnútroštátnymi právnymi 
predpismi o ochrane údajov, ktorými sa 
vykonáva smernica 95/46/ES. 
Zabezpečujú, aby dotknuté osoby mohli 
účinne uplatňovať svoje právo na prístup k 
údajom, ktoré sa ich týkajú, a právo na to, 
aby boli nepresné alebo neúplné údaje 
opravené, blokované a vymazané. Komisia 
a členské štáty v rámci svojej príslušnej 
zodpovednosti zabezpečujú, aby v súlade s 
uplatniteľnými právnymi predpismi boli 
nepresné a nezákonne spracované údaje 
vymazané. Opravy, blokovanie
a vymazania sa vykonávajú čo najskôr, 
najneskôr však do 60 dní po tom, ako o to 
dotknutá osoba požiadala. 

Or. en

Odôvodnenie

Právo na blokovanie osobných údajov, ktoré je uznané aj v právnych predpisoch EÚ 
o ochrane údajov spolu s právami, na ktoré odkazuje tento článok, musí byť zahrnuté 
v návrhu. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh berie do úvahy stanovisko EDPS.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. Osobné údaje spracovávané v 
databáze EÚ sa po ukončení klinického 
skúšania uchovávajú najviac 5 rokov. Po 
uplynutí tejto doby sa spracované osobné 
údaje uchovávajú oddelene a 
pseudonymizovane (pomocou kľúčového 
kódovania) ďalších 10 rokov a prístup k 
nim je počas tejto doby obmedzený iba na 
účely odhaľovania prípadov zneužitia. Po 
uplynutí tejto doby sa osobné údaje 
vymažú.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh nestanovuje dobu uchovávania v databáze EÚ. Právne predpisy EÚ na ochranu údajov 
poskytujú možnosť stanoviť dlhšie obdobie uchovávania osobných údajov v prípade 
vedeckého výskumu pod podmienkou zavedenia príslušných ochranných opatrení. Tento 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh stanovuje dostatočne dlhé doby uchovávania na to, aby bolo 
možné retroaktívne odhaľovať prípady zneužitia klinického skúšania. Berie do úvahy 
stanovisko EDPS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 4 – bod 13 – zrážka 17 (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– opis hodnotenia vplyvu na práva 
účastníkov na ľudskú dôstojnosť, práva 
na fyzickú a duševnú integritu, práva na 
rešpektovanie súkromného a rodinného 
života a práva dieťaťa a opatrení 
prijatých na ich ochranu.

Or. en
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Odôvodnenie

So zámerom posúdiť, či klinické skúšanie dodržiava základné práva, by dokumentácia 
k žiadosti pri prvom podaní mala obsahovať opis hodnotenia vplyvu na základné práva 
a opatrení prijatých na ich ochranu. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade 
s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Príloha II – oddiel 4 – bod 4 – zrážka 3 (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– opis hodnotenia vplyvu na práva 
účastníkov na ľudskú dôstojnosť, právo 
na fyzickú a duševnú integritu, právo na 
rešpektovanie súkromného a rodinného 
života a práva dieťaťa a opatrení 
prijatých na ich ochranu.

Or. en

Odôvodnenie

So zámerom posúdiť, či klinické skúšanie dodržiava základné práva, by dokumentácia 
k žiadosti pri prvom podaní mala obsahovať opis hodnotenia vplyvu na základné práva 
a opatrení prijatých na ich ochranu. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade 
s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 1.


