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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilj predloga je spodbujati in olajšati klinične raziskave v EU s poenostavitvijo sedanjih 
predpisov za izvajanje kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v humani medicini. Predlog 
bo sedanjo Direktivo 2001/20/ES nadomestil z uredbo, ki bo na ravni EU vzpostavila sodoben 
pravni okvir za krajše upravne postopke in odpravo nacionalnih razlik pri izvajanju Direktive 
2001/20/ES. 

Predlog predvideva pripravo elektronske podatkovne zbirke za poročanje o pričakovanih in 
nepričakovanih resnih neželenih učinkih, ki bi jo nadzorovala Evropska agencija za zdravila. 
Uvaja tudi osrednjo vseevropsko podatkovno zbirko, ki bi jo nadzorovala Komisija, bila pa bi 
edina platforma za vloge za klinično preskušanje v EU. 

Pripravljavec mnenja podpira cilje, navedene v predlogu. Zlasti pozdravlja odločitev za 
uredbo, saj je to ustrezen instrument za vzpostavitev enotnega pravnega sistema v Uniji in bi 
zato zagotavljala večjo pravno varnost ter odpravila regulativne in upravne obremenitve, ki 
izhajajo iz različne uporabe in izvajanja Direktive 2001/20/ES v državah članicah. 

Klinično preskušanje pomembno vpliva na temeljne pravice posameznika, zlasti na pravico 
do človekovega dostojanstva (člen 1), pravico do življenja (člen 2), pravico do osebne 
celovitosti (člen 3), pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja (člen 7), 
pravico do varstva osebnih podatkov (člen 8), pravice otroka (člen 24) ali pravico do 
varovanja zdravja (člen 35). Nova uredba mora nujno zagotoviti popolno spoštovanje Listine 
EU o temeljnih pravicah. Čeprav je iz uvodne izjave 65 razvidno, da predlog spoštuje 
temeljne pravice in upošteva načela, ki jih posebej priznava Listina EU o temeljnih pravicah, 
za ta namen ni ustanovljen še noben mehanizem. Zato je treba z določbami zagotoviti, da se 
bo v procesu ocenjevanja vloge za klinično preskušanje upoštevala ocena spoštovanja 
temeljnih pravic in ukrepov, sprejetih za njihovo varstvo. Temu primerno je treba spremeniti 
člena 7(1) in 31 ter Prilogo I, oddelek 4, točko 13 in Prilogo II, oddelek 4.

Pri izvajanju kliničnega preskušanja se na več ravneh obdelujejo osebni podatki (zlasti 
sponzorji, raziskovalci, obdelovalci, Evropska komisija in Evropska agencija za zdravila). 
Obdelovani osebni podatki morajo ustrezati različnim kategorijam, ki vplivajo na udeležence, 
na primer: subjekti, na katerih se izvaja klinično preskušanje, osebe, ki dajo prostovoljno 
privolitev po poučitvi, sponzorji, raziskovalci itd. Obdelovale se bodo tudi druge kategorije 
osebnih podatkov, zlasti „občutljivi podatki“. Pripravljavec mnenja izraža zadovoljstvo, ker je 
v uvodnih izjavah 52 in 59 ter členu 89 (Varstvo podatkov) jasno navedeno, da se v državah 
članicah Direktiva 95/46/ES nanaša na obdelavo osebnih podatkov po tej uredbi, Uredba (ES) 
št. 45/2001 pa na obdelovanje osebnih podatkov, ki ga v okviru te uredbe izvajata Komisija in 
Evropska agencija za zdravila. 

Elektronska podatkovna zbirka za poročanje, ki jo ustanovi Evropska agencija za zdravila, ne 
bi smela vsebovati osebnih podatkov, na podlagi katerih bi bilo mogoče identificirati paciente. 
Vsebuje lahko le podatke pod psevdonimom (podatke s šifro), kar bi omogočalo identifikacijo 
udeležencev v preskušanju le tistim, ki bi te informacije dejansko potrebovali (na primer za 
zagotovitev ustreznega zdravljenja), medtem ko neposredna identifikacija udeležencev v bazi 
Evropske agencije za zdravila ne bi bila mogoča. To mora biti navedeno v členu 36. 
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Namen podatkovne zbirke EU (člen 78) je poenostavitev in lažji pretok informacij med 
sponzorji in državami članicami in med državami članicami. Čeprav je v uvodni izjavi 52 
navedeno, da v podatkovni zbirki EU ne smejo biti zabeleženi osebni podatki udeležencev v 
kliničnem preskušanju, besedilo člena 78 ni jasno. Določa, naj podatkovna zbirka EU vsebuje 
osebne podatke samo, če je to potrebno za namene, za katere se je baza podatkov oblikovala. 
To ne izključuje vključitve osebnih podatkov pacientov. Ker je prepoved obdelave osebnih 
podatkov pacientov v podatkovni zbirki EU eden od njenih glavnih elementov, je treba člen 
78(4) spremeniti in vključiti ta pogoj, saj je sedaj nezadosten, ker uvodna izjava nima pravno 
zavezujočega učinka. 

Člen 78(7) se nanaša na pravice udeležencev do dostopa do informacij, popravkov in izbrisa. 
Določa, da se osebni podatki udeleženca popravijo ali izbrišejo v roku 60 dni po vložitvi 
prošnje. To določbo bi bilo treba dopolniti z vključitvijo pravice do blokiranja osebnih 
podatkov, ki jo priznava zakonodaja EU o varstvu podatkov, in iz nje izhajajočih pravic iz te 
določbe. 

Predlog ne vsebuje določb o obdobju hranjenja kartotek in osebnih podatkov, ki se obdelujejo 
v podatkovni zbirki Evropske agencije za zdravila in podatkovni zbirki EU. Določitev 
obdobja za hranjenje je glavno načelo varstva podatkov. Obdobje hranjenja se verjetno ni 
omejilo, ker je treba osebne podatke raziskovalcev hraniti še nekaj let po zaključku kliničnega 
preskušanja, da se lahko retroaktivno ugotovijo primeri zlorab. Vendar pa to ne upravičuje 
neomejenega obdobja hranjenja. V okviru zakonodaje EU o varstvu podatkov je mogoče 
določiti daljša obdobja hranjenja osebnih podatkov iz znanstvenih raziskav, a pod pogojem, 
da se zagotovijo ustrezni zaščitni ukrepi. Pripravljavec zato meni, da je treba določiti 
primerna in ustrezno dolga obdobja za hranjenje, da se bodo lahko retroaktivno odkrili 
primeri zlorab pri kliničnem preskušanju. 

Vloženi predlogi sprememb bodo izboljšali pravno varnost predloga in okrepili zaščitne 
ukrepe in varstvo posameznikov, zagotovili pa bodo tudi skladnost s členoma 8 Listine EU 
in16 Pogodbe o delovanju Evropske unije, z Direktivo 95/46/ES in Uredbo (ES) št. 45/2001.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za okolje, 
javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje 
predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ha. oceno spoštovanja pravic udeležencev 
do človekovega dostojanstva, pravice do 
telesne in duševne celovitosti, pravice do 
spoštovanja zasebnega in družinskega 
življenja in pravic otroka.

Or. en

Obrazložitev

Predlog priznava, da ima velik vpliv na temeljne pravice, in iz njega je razvidno, da jih  
spoštuje. Nima pa  mehanizma, ki bi to zagotavljal. Namen predloga spremembe je zagotoviti, 
da se bo pri ocenjevanju vloge za klinično preskušanje upoštevalo tudi spoštovanje temeljnih 
pravic.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Privolitev udeležencem ne odvzema 
pravice do spoštovanja njihovih pravic do 
človekovega dostojanstva, pravice do 
telesne in duševne celovitosti, pravice do 
spoštovanja zasebnega in družinskega 
življenja ali pravic otroka.

Or. en

Obrazložitev

Privolitev ne sme biti sredstvo za odvzem temeljnih pravic do človekovega dostojanstva, 
pravice do telesne in duševne celovitosti, pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega 
življenja ali pravic otroka.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ha. interesi pacienta vedno prevladajo nad 
interesi znanosti in družbe.

Or. en

Obrazložitev

Sedanja Direktiva 2001/20/ES izrecno navaja, da mora pri pogojih za izvajanje kliničnega 
preskušanja na mladoletnikih interes pacienta prevladati nad interesi znanosti in družbe. Ta 
pogoj bi bilo treba ohraniti, da se zagotovi varstvo pravic mladoletnikov.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V podatkovni zbirki se osebni podatki 
pacientov obdelujejo tako, da je 
onemogočena identifikacija pacienta, 
razen s strani oseb, ki morajo njegovo 
identiteto poznati zaradi varovanja 
njegovega življenjsko pomembnega 
interesa. Osebni podatki pacientov se 
hranijo ločeno od drugih informacij, ki se 
obdelujejo v podatkovni zbirki.

Or. en

Obrazložitev

Namen podatkovne zbirke Evropske agencije za zdravila je preprečiti možnost, da bi se 
identificirali pacienti. Zato bi morala podatkovna zbirka Evropske agencija za zdravila 
vsebovati podatke s psevdonimom, ki bi omogočali identifikacijo udeležencev le s strani oseb, 
ki te podatke dejansko potrebujejo za zagotavljanje ustrezne oskrbe, če je potrebno. Predlog 
spremembe upošteva mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. 
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Letno poročilo iz odstavka 1 lahko 
vsebuje le zbirne in anonimne podatke.

Or. en

Obrazložitev

Letno poročilo lahko vsebuje le zbirne  informacije, osebni podatki pacientov niso potrebni. 
Predlog spremembe upošteva mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 41 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 41 a
Osebni podatki, obdelani v elektronski 
podatkovni bazi agencije se hranijo največ 
pet let po zaključku kliničnega 
preskušanja. Po preteku tega obdobja se 
obdelani osebni podatki shranijo za 
dodatnih deset let pod psevdonimom (s 
šifro) in z omejenim dostopom v tem 
obdobju, da se lahko ugotovijo primeri 
zlorabe. Po koncu tega obdobja se osebni 
podatki izbrišejo.

Or. en

Obrazložitev

Hranjenje podatkov je glavno načelo zakonodaje EU o varstvu podatkov. Predlog ne 
predvideva obdobja hranjenja v podatkovni zbirki Evropske agencije za zdravila in 
podatkovni zbirki EU. Neomejeno obdobje hranjenja ne spoštuje zakonodaje o varstvu 
podatkov. Predlog spremembe določa dovolj dolga obdobja hranjenja, da se lahko 
retroaktivno ugotovijo primeri zlorab pri kliničnem preskušanju. Predlog spremembe 
upošteva mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 55 –  pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sponzor in raziskovalec hranita vsebino 
glavne dokumentacije kliničnega 
preskušanja vsaj pet let po koncu 
kliničnega preskušanja, razen če druga 
zakonodaja Unije določa daljšo hrambo. 
Vendar pa se zdravstvene kartoteke 
udeležencev hranijo v skladu z nacionalno 
zakonodajo.

Sponzor in raziskovalec hranita vsebino 
glavne dokumentacije kliničnega 
preskušanja pet let po koncu kliničnega 
preskušanja, razen če druga zakonodaja 
Unije določa daljšo hrambo. Vendar pa se 
zdravstvene kartoteke udeležencev hranijo 
v skladu z nacionalno zakonodajo.

Or. en

Obrazložitev

Hranjenje podatkov je glavno načelo zakonodaje EU o varstvu podatkov. Predlog bi moral 
določiti najdaljše in najkrajše obdobje hranjenja. Najkrajše obdobje hranjenja ne prispeva k 
zagotavljanju pravne varnosti. Predlog spremembe upošteva mnenje Evropskega nadzornika 
za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Podatkovna zbirka EU vsebuje osebne 
podatke, samo če je to potrebno za namene 
iz odstavka 2. 

4. Podatkovna zbirka EU vsebuje osebne 
podatke, samo če je to potrebno za namene 
iz odstavka 2. Osebni podatki pacientov, ki 
se udeležijo kliničnega preskušanja, se v 
nobenem primeru ne obdelajo v 
podatkovni zbirki EU.

Or. en

Obrazložitev

V uvodni izjavi 52 je navedeno, da se v podatkovni zbirki ne bi smeli hraniti osebni podatki 
udeležencev v kliničnem preskušanju. Besedilo člena 78 ni jasno in ne izključuje vključitve 
osebnih podatkov pacientov. Ker je prepoved obdelovanja osebnih podatkov pacientov v 
podatkovni bazi EU eden od njenih glavnih elementov, mora biti jasno navedena z zakonskimi 
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določbami in ne le v uvodnih izjavah.  Upošteva tudi mnenje Evropskega nadzornika za 
varstvo podatkov. 

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija in države članice zagotovijo, 
da lahko udeleženec, na katerega se 
podatki nanašajo, učinkovito uveljavlja 
svoje pravice do informacij, dostopa, 
popravka in ugovora v skladu z Uredbo 
(ES) št. 45/2001 oziroma nacionalno 
zakonodajo na področju varstva podatkov 
za izvajanje Direktive 95/46/ES. 
Zagotovijo, da lahko udeleženec, na 
katerega se podatki nanašajo, učinkovito 
uveljavlja pravico dostopa do podatkov, ki 
se nanašajo nanj, in pravico zahtevati, da se 
nepravilni ali nepopolni podatki popravijo 
in izbrišejo. Komisija in države članice v 
okviru svojih pristojnosti zagotovijo, da se 
nepravilno in nezakonito obdelani podatki 
izbrišejo v skladu z veljavno zakonodajo. 
Nepravilne podatke je treba popraviti in 
izbrisati čim prej, vendar najpozneje v 
60 dneh od take zahteve udeleženca, na 
katerega se podatki nanašajo. 

7. Komisija in države članice zagotovijo, 
da lahko udeleženec, na katerega se 
podatki nanašajo, učinkovito uveljavlja 
svoje pravice do informacij, dostopa, 
popravka, blokiranja in ugovora v skladu z 
Uredbo (ES) št. 45/2001 oziroma 
nacionalno zakonodajo na področju varstva 
podatkov za izvajanje Direktive 95/46/ES. 
Zagotovijo, da lahko udeleženec, na 
katerega se podatki nanašajo, učinkovito 
uveljavlja pravico dostopa do podatkov, ki 
se nanašajo nanj, in pravico zahtevati, da se 
nepravilni ali nepopolni podatki popravijo, 
blokirajo in izbrišejo. Komisija in države 
članice v okviru svojih pristojnosti 
zagotovijo, da se nepravilno in nezakonito 
obdelani podatki izbrišejo v skladu z 
veljavno zakonodajo. Podatke je treba 
popraviti, blokirati  in izbrisati čim prej, 
vendar najpozneje v 60 dneh od take 
zahteve udeleženca, na katerega se podatki 
nanašajo. 

Or. en

Obrazložitev

Pravica do blokiranja osebnih podatkov, ki jo priznava tudi zakonodaja EU o varstvu 
podatkov, mora biti skupaj s pravicami iz tega člena vključena v predlog. Predlog spremembe 
upošteva mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Osebni podatki, obdelani v podatkovni 
bazi EU, se hranijo največ pet let po 
zaključku kliničnega preskušanja. Po 
preteku tega obdobja se obdelani osebni 
podatki shranijo za dodatnih deset let pod 
psevdonimom (s šifro) in z omejenim 
dostopom v tem obdobju, da se lahko 
ugotovijo primeri zlorabe. Po koncu tega 
obdobja se osebni podatki izbrišejo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog ne predvideva obdobja hranjenja v podatkovni bazi EU. Zakonodaja EU o varstvu 
podatkov dopušča možnost določitve daljših obdobij hranjenja osebnih podatkov iz 
znanstvenih raziskav, pod pogojem, da se zagotovijo ustrezni zaščitni ukrepi. Predlog 
spremembe določa dovolj dolga obdobja hranjenja, da se lahko retroaktivno ugotovijo 
primeri zlorab pri kliničnem preskušanju. Upošteva mnenje Evropskega nadzornika za 
varstvo podatkov.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 4 – točka 13 - alinea 17 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– opis ocenjevanja, izvedenega o vplivu na 
pravice udeležencev do človekovega 
dostojanstva, telesne in duševne 
celovitosti, pravice do spoštovanja 
zasebnega in družinskega življenja in 
pravic otroka ter ukrepov za njihovo 
zaščito.

Or. en
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Obrazložitev

Za zagotovitev, da se bodo pri kliničnem preskušanju spoštovale temeljne pravice, bi morala 
dokumentacija vloge za osnovni postopek odobritve vsebovati opis ocenjevanja, izvedenega o 
vplivu na človekove pravice in ukrepih za njihovo zaščito. Ta predlog spremembe je skladen s 
predlogom spremembe 1.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Priloga II – oddelek 4 – točka 4 - alinea 3 (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– opis ocenjevanja, izvedenega o vplivu na 
pravice udeležencev do človekovega 
dostojanstva, telesne in duševne 
celovitosti, pravice do spoštovanja 
zasebnega in družinskega življenja in 
pravic otroka ter ukrepov za njihovo 
zaščito.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev, da se bodo pri kliničnem preskušanju spoštovale temeljne pravice, bi morala 
dokumentacija vloge za osnovni postopek odobritve vsebovati opis ocenjevanja, izvedenega o 
vplivu na človekove pravice in ukrepih za njihovo zaščito. Ta predlog spremembe je skladen s 
predlogom spremembe 1.


