
PA\930473SV.doc PE506.211v03-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

2012/0192(COD)

15.3.2013

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska 
prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

Föredragande: Juan Fernando López Aguilar



PE506.211v03-00 2/11 PA\930473SV.doc

SV

PA_Legam



PA\930473SV.doc 3/11 PE506.211v03-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med förslaget är att slå ett slag för och underlätta klinisk forskning i EU genom att 
förenkla de befintliga bestämmelserna för att utföra klinisk prövning av humanläkemedel. 
Genom förslaget kommer det befintliga direktivet 2001/20/EG att ersättas av en förordning 
som innehåller en modern och enhetlig EU-lagstiftning, minskar byråkratin och avskaffar de 
nationella skillnaderna i genomförandet av direktiv 2001/20/EG. 

Förslaget föreskriver att man upprättar en elektronisk databas (EMA-databasen), som ska 
kontrolleras av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och som ska användas för 
rapportering av misstänkta oförutsedda allvarliga biverkningar. Förslaget föreskriver också att 
man upprättar en EU-omfattande central databas (EU-databasen), som ska kontrolleras av 
kommissionen och som ska fungera som en central tillämpningsplattform för kliniska 
prövningar i EU. 

Föredraganden stöder de syften som förslaget eftersträvar, och välkomnar i synnerhet att man 
valt en förordning. En förordning är det rätta instrumentet för att skapa ett enhetligt 
rättssystem i unionen och på så sätt skapa större rättssäkerhet och avskaffa den nuvarande 
regleringsmässiga och administrativa börda som orsakats av medlemsstaternas olika 
tillämpning och genomförande av direktiv 2001/20/EG. 

Kliniska prövningar påverkar i hög grad enskilda personers grundläggande rättigheter, särskilt 
rätten till mänsklig värdighet (artikel 1), rätten till liv (artikel 2), människans rätt till integritet 
(artikel 3), rätten till respekt för privatlivet och familjelivet (artikel 7), rätten till skydd av 
personuppgifter (artikel 8), barnets rättigheter (artikel 24) och rätten till hälsoskydd 
(artikel 35). Det är av avgörande betydelse att den nya förordningen säkrar full respekt för 
EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Även om skäl 65 anger att förslaget värnar de 
grundläggande rättigheterna och beaktar principer som erkänns bland annat i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, har ingen särskild mekanism upprättats 
för att garantera att detta genomförs i praktiken. Därför är det nödvändigt att man genom en 
bestämmelse ser till att bedömningen av respekten för grundläggande rättigheter och för de 
åtgärder som tas för att trygga dem kommer att utgöra en del av bedömningsprocessen i 
samband med en ansökan om klinisk prövning. Artiklarna 7.1 och 31 samt bilaga I avsnitt 
4.13 och bilaga II avsnitt 4 bör ändras i enlighet med detta.

Genomförandet av kliniska prövningar kräver behandling av personuppgifter på flera olika 
nivåer (åtminstone av sponsorer, prövare, registerförare, kommissionen och 
läkemedelsmyndigheten). Personuppgifter som behandlas ska avse olika uppgiftskategorier 
som påverkar försökspersoner, t.ex.: försökspersoner som är föremål för klinisk prövning, 
personer som ger sitt informerade samtycke, sponsorer, prövare etc. Dessutom ska olika 
kategorier av personuppgifter behandlas, i synnerhet så kallade känsliga uppgifter. 
Föredraganden välkomnar att skälen 52 och 59 samt artikel 89 (uppgiftsskydd) klart och 
tydligt anger att direktiv 95/46/EG gäller behandling av personuppgifter som sker i enlighet 
med denna förordning i medlemsstaterna och förordning (EG) nr 45/2001 gäller behandling 
av personuppgifter som utförs av kommissionen och läkemedelsmyndigheten inom ramen för 
denna förordning. 
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Den elektroniska databasen för rapportering som upprättas av Europeiska läkemedelsbyrån 
(EMA) bör inte innehålla personuppgifter som möjliggör identifiering av patienter. Den bör 
endast innehålla pseudonymiserade uppgifter (som kodas med kodnyckel) som gör det möjligt 
att identifiera registrerade personer endast på den nivå där de personer finns, som verkligen 
behöver dessa uppgifter (till exempel för att kunna tillhandahålla nödvändig behandling). På 
så sätt skulle det bli omöjligt att direkt identifiera registrerade personer i EMA-databasen. 
Detta bör framgå av artikel 36 i förslaget. 

Syftet med EU-databasen (artikel 78) är att rationalisera och underlätta informationsgången 
mellan sponsorer och medlemsstater samt mellan medlemsstaterna. Även om det av skäl 52 
framgår att personuppgifter om försökspersoner som deltar i en klinisk prövning aldrig bör 
registreras i databasen, är formuleringen i artikel 78 inte tydlig. Enligt denna artikel ska ”EU-
databasen […] bara innehålla personuppgifter om detta är nödvändigt” för databasens syfte. 
Detta utesluter inte att databasen innehåller personuppgifter om patienter. Eftersom förbudet 
mot behandling av patienters personuppgifter i EU-databasen är en av förslagets viktigaste 
aspekter bör artikel 78.4 ändras så att den klart och tydligt anger detta villkor, med tanke på 
det i nuläget inte är tillräckligt tydligt på grund av att det saknas en rättsligt bindande verkan. 

Artikel 78.7 hänvisar till registrerades rätt till information, tillgång, rättelse och radering, och 
fastställer en tidsfrist på 60 dagar efter det att den registrerade begär att få sina 
personuppgifter rättade eller raderade. Denna bestämmelse bör kompletteras så att den 
inbegriper rätten att blockera personuppgifter som erkänns av unionens 
uppgiftsskyddslagstiftning tillsammans med de påföljande rättigheter som nämns i denna 
bestämmelse. 

Förslaget innehåller inte någon bestämmelse om lagringsperioden för handlingar och 
personuppgifter som behandlas i EMA-databasen och i EU-databasen. Ändå är fastställandet 
av en lagringsperiod en väsentlig princip när det gäller uppgiftsskydd. Det verkar som om 
orsaken till att man inte har fastställt någon lagringsperiod är att prövare behöver spara 
personuppgifter i flera år efter slutförandet av den kliniska prövningen för att i efterhand 
kunna upptäcka fall av missbruk. Detta rättfärdigar dock inte att personuppgifter lagras under 
obegränsad tid. EU:s uppgiftsskyddslagstiftning tillåter fastställandet av längre 
lagringsperioder för personuppgifter när det rör sig om vetenskaplig forskning, dock under 
förutsättning att lämpliga skyddsåtgärder vidtas. Föredraganden anser därför att det bör 
fastställas adekvata och tillräckligt långa lagringsperioder som gör det möjligt att i efterhand 
upptäcka fall av missbruk av kliniska prövningar. 

De föreslagna ändringarna kommer att förbättra rättssäkerheten i förslaget och stärka 
garantierna och skyddet för enskilda personer, och därigenom garantera respekten för artikel 8 
i EU-stadgan, artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, direktiv 95/46/EG 
och förordning (EG) nr 45/2001.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha. Bedömningen av respekten för 
försökspersonernas rätt till mänsklig 
värdighet, rätt till fysisk och mental 
integritet, rätt till respekt för privatlivet 
och familjelivet samt barnets rättigheter.

Or. en

Motivering

I förslaget medges att det har en omfattande inverkan på de grundläggande rättigheterna och 
anges att det värnar grundläggande rättigheter. Det innehåller dock inte någon mekanism 
som garanterar att detta genomförs i praktiken. Syftet med ändringen är att se till att 
respekten för de grundläggande rättigheterna också bedöms i samband med bedömningen av 
en ansökan om klinisk prövning.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Samtycke ska inte innebära att 
försökspersonerna avstår från sina 
rättigheter vad gäller respekt för deras 
rätt till mänsklig värdighet, rätt till fysisk 
och mental integritet, rätt till respekt för 
privatlivet och familjelivet samt barnets 
rättigheter.

Or. en

Motivering

Samtycke ska inte innebära att man avstår från rätten till mänsklig värdighet, rätten till fysisk 
och mental integritet, rätten till respekt för privatlivet och familjelivet samt barnets 
rättigheter.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha. Patientens intresse ska alltid väga 
tyngre än det vetenskapliga intresset och 
samhällsintresset.

Or. en

Motivering

I det befintliga direktivet 2001/20/EG föreskrivs, som ett av de villkor som ska uppfyllas för 
att få göra en klinisk prövning på en underårig person, att patientens intresse alltid ska väga 
tyngre än det vetenskapliga intresset och samhällsintresset. Detta villkor bör upprätthållas så 
att det görs klart att underårigas rättigheter skyddas.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I databasen ska patienternas 
personuppgifter behandlas på ett sätt som 
inte möjliggör identifiering av patienten, 
utom av de personer som behöver känna 
till patientens identitet för att kunna 
skydda dennes starka intresse. 
Patienternas personuppgifter ska hållas 
åtskilda från annan information som 
behandlas i databasen.

Or. en

Motivering

Syftet med Europeiska läkemedelsmyndighetens databas (EMA-databasen) är sådant att en 
identifiering av patienterna inte behöver vara möjlig. Därför bör EMA-databasen endast 
innehålla pseudonymiserade uppgifter som endast möjliggör identifiering av den registrerade 
på den nivå där de personer finns som verkligen behöver denna identifiering för att kunna 
tillhandahålla den vård som patienterna behöver. Ändringsförslaget beaktar Europeiska 
datatillsynsmannens yttrande. 
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den årliga rapport som avses i punkt 1 
ska endast innehålla aggregerade och 
anonyma uppgifter.

Or. en

Motivering

En årlig rapport får endast innehålla aggregerade uppgifter och behöver inte innehålla 
patienternas personuppgifter. Ändringsförslaget beaktar Europeiska datatillsynsmannens 
yttrande.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 41a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 41a
Personuppgifter som behandlas i den 
elektroniska databas som upprättats av 
läkemedelsmyndigheten ska lagras i högst 
fem år efter det att en klinisk prövning 
slutförts. Efter det att denna period löpt ut 
ska de behandlade personuppgifterna 
lagras separat i ytterligare tio år i 
pseudonymiserad form (med kodnyckel); 
under denna period ska tillgången till 
uppgifterna endast tillåtas i syfte att 
upptäcka eventuella missbruk. När denna 
period löpt ut ska personuppgifterna 
raderas.

Or. en
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Motivering

Bevarande av uppgifter är en viktig princip i unionens uppgiftsskyddslagstiftning. Förslaget 
föreskriver inte någon lagringsperiod i EMA-databasen och i EU-databasen. En obegränsad 
lagringsperiod strider mot uppgiftsskyddslagstiftningen. Ändringsförslaget fastställer 
lagringsperioder som är tillräckligt långa för att göra det möjligt att i efterhand upptäcka fall 
där kliniska prövningar missbrukats. Ändringsförslaget beaktar Europeiska 
datatillsynsmannens yttrande.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 55 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sponsorn och prövaren ska arkivera 
innehållet i prövningspärmen i minst fem 
år efter den kliniska prövningens slut, om 
det inte i annan unionslagstiftning 
föreskrivs en längre arkiveringsperiod. 
Försökspersonernas patientjournaler ska 
dock arkiveras i enlighet med nationell 
lagstiftning.

Sponsorn och prövaren ska arkivera 
innehållet i prövningspärmen i fem år efter 
den kliniska prövningens slut, om det inte i 
annan unionslagstiftning föreskrivs en 
längre arkiveringsperiod. 
Försökspersonernas patientjournaler ska 
dock arkiveras i enlighet med nationell 
lagstiftning.

Or. en

Motivering

Bevarande av uppgifter är en viktig princip i unionens uppgiftsskyddslagstiftning. Förslaget 
bör fastställa den längsta tillåtna lagringsperioden och inte den kortaste. Att ange den 
kortaste tillåtna lagringsperioden bidrar inte till att garantera rättssäkerhet. 
Ändringsförslaget beaktar Europeiska datatillsynsmannens yttrande.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. EU-databasen ska bara innehålla 
personuppgifter om detta är nödvändigt för 
tillämpningen av punkt 2. 

4. EU-databasen ska bara innehålla 
personuppgifter om detta är nödvändigt för 
tillämpningen av punkt 2. Personuppgifter 
om patienter som deltar i en klinisk 
prövning får aldrig behandlas i 
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EU-databasen.

Or. en

Motivering

Av skäl 52 framgår att personuppgifter om de försökspersoner som deltar i en klinisk 
prövning aldrig bör registreras i EU-databasen. Formuleringen i artikel 78 är inte tydlig och 
utesluter inte att personuppgifter om patienter tas med. Eftersom förbudet mot behandling av 
patienters personuppgifter i EU-databasen är en av databasens viktigaste aspekter måste 
förbudet framgå klart och tydligt av den lagstiftning genom vilken EU-databasen inrättas, och 
inte bara i ett skäl. På så sätt beaktas också Europeiska datatillsynsmannens yttrande. 

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 7 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
se till att den registrerade kan utnyttja sin 
rättighet att bli informerad om att 
behandling sker, att få tillgång till 
uppgifterna, begära rättelse och att göra 
invändningar mot behandlingen i enlighet 
med förordning (EG) nr 45/2001 eller 
nationell lagstiftning om uppgiftsskydd 
som genomför direktiv 95/46/EG. De ska 
se till att den registrerade kan utöva rätten 
att få tillgång till uppgifter som gäller 
honom eller henne och rätten att få 
ofullständiga eller inkorrekta uppgifter 
korrigerade och raderade. Inom ramen för 
sina respektive skyldigheter ska 
kommissionen och medlemsstaterna se till 
att inkorrekt och olagligt behandlade 
uppgifter raderas, i enlighet med tillämplig 
lagstiftning. Uppgifterna ska korrigeras 
eller raderas så fort som möjligt, men 
senast 60 dagar efter den registrerades 
begäran. 

7. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
se till att den registrerade kan utnyttja sin 
rättighet att bli informerad om att 
behandling sker, att få tillgång till 
uppgifterna, begära rättelse, blockera och 
att göra invändningar mot behandlingen i 
enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 
eller nationell lagstiftning om 
uppgiftsskydd som genomför direktiv 
95/46/EG. De ska se till att den 
registrerade kan utöva rätten att få tillgång 
till uppgifter som gäller honom eller henne 
och rätten att få ofullständiga eller
inkorrekta uppgifter korrigerade, 
blockerade och raderade. Inom ramen för 
sina respektive skyldigheter ska 
kommissionen och medlemsstaterna se till 
att inkorrekt och olagligt behandlade 
uppgifter raderas, i enlighet med tillämplig 
lagstiftning. Uppgifterna ska korrigeras, 
blockeras eller raderas så fort som möjligt, 
men senast 60 dagar efter den registrerades 
begäran. 

Or. en
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Motivering

Rätten att blockera personuppgifter – en rätt som även erkänns genom EU:s 
uppgiftsskyddslagstiftning tillsammans med de rättigheter som avses i denna artikel – måste 
tas med i förslaget. Denna ändring beaktar Europeiska läkemedelsmyndighetens yttrande.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Personuppgifter som behandlas i 
EU-databasen ska lagras i högst fem år 
efter det att en klinisk prövning slutförts. 
Efter det att denna period löpt ut ska de 
behandlade personuppgifterna lagras 
separat i ytterligare tio år i 
pseudonymiserad form (med kodnyckel); 
under denna period ska tillgången till 
uppgifterna endast tillåtas i syfte att 
upptäcka eventuella missbruk. När den 
perioden löpt ut ska personuppgifterna 
raderas.

Or. en

Motivering

Förslaget föreskriver inte någon lagringsperiod i EU-databasen. EU:s 
uppgiftsskyddslagstiftning tillåter fastställandet av längre lagringsperioder för 
personuppgifter när det rör sig om vetenskaplig forskning, dock under förutsättning att 
lämpliga skyddsåtgärder vidtas. Ändringsförslaget fastställer lagringsperioder som är 
tillräckligt långa för att göra det möjligt att i efterhand upptäcka fall där kliniska prövningar 
missbrukats. På så sätt beaktas Europeiska datatillsynsmannens yttrande.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 4 – led 13 – strecksats 17 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– En beskrivning av den bedömning som 
gjorts av effekten på försökspersonernas 
rätt till mänsklig värdighet, rätten till 
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fysisk och mental integritet, rätten till 
respekt för privatlivet och familjelivet 
samt barnets rättigheter, liksom de 
åtgärder som vidtagits för att trygga dessa 
rättigheter.

Or. en

Motivering

För att bedöma huruvida den kliniska prövningen respekterar de grundläggande 
rättigheterna bör ansökningshandlingarna vid en första ansökan innehålla beskrivningen av 
den bedömning som gjorts av effekterna på de grundläggande rättigheterna och de åtgärder 
som vidtagits för att trygga dem. Detta ändringsförslag överensstämmer med 
ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt 4 – led 4 – strecksats 3 (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– En beskrivning av den bedömning som 
gjorts av effekten på försökspersonernas 
mänskliga värdighet, rätten till fysisk och 
mental integritet, rätten till respekt för 
privatlivet och familjelivet samt barnets 
rättigheter liksom de åtgärder som 
vidtagits för att trygga dessa rättigheter.

Or. en

Motivering

För att bedöma huruvida den kliniska prövningen respekterar de grundläggande 
rättigheterna bör ansökningshandlingarna vid en första ansökan innehålla beskrivningen av 
den bedömning som gjorts av effekterna på de grundläggande rättigheterna och de åtgärder 
som vidtagits för att trygga dem. Detta ändringsförslag överensstämmer med 
ändringsförslag 1.


