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Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Wara li kkunsidra l-Artikolu 70.1.b tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u talKunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data
personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (minn hawn ‘il
quddiem “GDPR”),
Wara li kkunsidra l-Ftehim ŻEE u b’mod partikolari l-Anness XI u l-Protokoll 37 tiegħu, kif emendati
bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 154/2018 tas-6 ta’ Lulju 2018,
Wara li kkunsidra l-Artikoli 12 u l-Artikolu 22 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu tal-25 ta’ Mejju 2018,

ADOTTA L-OPINJONI LI ĠEJJA:

1 INTRODUZZJONI
1.

2.

3.

4.

Fit-8 ta’ Ottubru 2018, il-Kummissjoni Ewropea (DG SANTE) ressqet quddiem l-EDPB talba għal
konsultazzjoni skont l-Artikolu 70 tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data fuq
dokument dwar “Mistoqsijiet u Tweġibiet dwar l-interazzjoni bejn ir-Regolament dwar il-Provi Kliniċi
(CTR )1 u r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR )2 ” (minn hawn ’il quddiem il‘Q&A’).
Filwaqt li l-GDPR jiżgura l-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali u
regoli armonizzati dwar il-moviment liberu ta’ tali data; is-CTR għandu l-għan li jiżgura livell ogħla ta’
armonizzazzjoni tar-regoli għat-twettiq ta’ provi kliniċi madwar l-UE. B’mod partikolari, jintroduċi
proċedura ta’ awtorizzazzjoni bbażata fuq sottomissjoni waħda permezz ta’ portal uniku tal-UE,
proċedura ta’ valutazzjoni li twassal għal deċiżjoni waħda, regoli dwar il-protezzjoni tal-individwi, ilkunsens infurmat u rekwiżiti tat-trasparenza.
Għandu jiġi mfakkar li s-CTR daħal fis-seħħ fis-16 ta’ Ġunju 2014, madankollu għadu ma jistax jibda
japplika peress li dan jiddependi fuq l-iżvilupp ta’ portal u bażi tad-datatal-provi kliniċi tal-UE
funzjonali bis-sħiħ. Is-CTR għandu finalment jibda japplika wara awditu indipendenti, u b’perjodu ta’
sitt xhur li jibda jgħodd minn avviż ta’ konferma ppubblikat mill-Kummissjoni Ewropea.
Konsegwentement, id-dħul tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament bħalissa huwa stmat li se jseħħ fl2020.
Barra minn hekk, irid jiġi nnotat li l-Artikolu 93 tas-CTR jipprovdi li “L-Istati Membri għandhom
japplikaw id-Direttiva 95/46/KE [li issa tħassret mill-GDPR] għall-ipproċessar tad-dejta personali li jsir
fl-Istati Membri skont dan ir-Regolament” u li “r-Regolament (KE) Nru 45/2001 [imħassar birRegolament 2018/1725] għandu japplika għall-ipproċessar tad-dejta personali li jsir mill-Kummissjoni
u mill-Aġenzija skont dan ir-Regolament”. Il-GDPR jagħmel ukoll referenzi għal-leġiżlazzjoni rilevanti

1

Ir-Regolament (UE) Nru 536/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta ' Apr il 2 01 4 dwar il -provi
kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, u li j ħassar i d -Diretti va 2 0 01 /2 0/KE, ĠUUE L 1 5 8 ,
27/5/2014.
2 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzj oni ta lpersuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar idDirettiva 95/46/KE (ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data), ĠUUE L 119 4/5/2016.
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applikabbli għall-provi kliniċi3 . Minn dan isegwi li ż-żewġ leġiżlazzjonijiet japplikaw simultanjament u li
s-CTR jikkostitwixxi liġi settorjali li fiha dispożizzjonijiet speċifiċi rilevanti minn perspettiva ta’
protezzjoni tad-data iżda l-ebda deroga mill-GDPR.

5.

6.

Sabiex tingħata gwida għal approċċ konsistenti għall-protezzjoni tad-data għall-provi kliniċi fl-UE, ilQ&A tal-Kummissjoni Ewropea jindirizzaw għadd ta’ suġġetti li — bl-eċċezzjoni tal-Mistoqsija 11 li
tispjega s-sitwazzjoni attwali skont id-Direttiva dwar il-Provi Kliniċi — se jsiru aktar rilevanti meta jsir
applikabbli s-CTR. Dawn is-suġġetti jinkludu: il-bażi legali adegwata, il-kunsens informat u l-irtirar
tiegħu, l-informazzjoni tas-suġġetti tad-data, it-trasferimenti u l-użi sekondarji. Filwaqt li s-CTR għadu
mhux applikabbli, l-informazzjoni pprovduta f’dawk il-FAQ tikkostitwixxi bażi tajba biex il-provi kliniċi
jkunu konformi mal-GDPR.
Il-EDPB jifhem li hemm ħtieġa urġenti għal kjarifika, b’mod partikolari wara d-dħul fis-seħħ tal-GDPR,
u ddeċieda li jikkonċentra l-kummenti tiegħu dwar l-abbozz tal-Q&A fuq il-kwistjoni tal-bażi legali
xierqa għall-ipproċessar tad-data personali fil-kuntest tal-provi kliniċi (użu primarju) u l-użu
sekondarju tad-data tal-provi kliniċi għal finijiet xjentifiċi oħra.

2 BAŻI LEGALI GĦALL-IPPROĊESSAR TAD-DATA PERSONALI MATUL
PROTOKOLL TA’ PROVA KLINIKA (UŻU PRIMARJU)
7.

8.

9.

Fil-kuntest ta’ din l-Opinjoni, l-EDPB iqis li l-operazzjonijiet kollha tal-ipproċessar relatati ma’
protokoll speċifiku ta’ prova klinika matul iċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu, mill-bidu tal-proċess sat-tħassir fi
tmiem il-perjodu tal-arkivjar, għandhom jinftiehmu bħala użu primarju tad-data tal-provi kliniċi4 .
Madankollu, l-EDPB iqis li mhux l-operazzjonijiet kollha tal-ipproċessar relatati ma’ tali “użu primarju”
ta’ data tal-provi kliniċi għandhom l-istess finijiet u jaqgħu taħt l-istess bażi legali.
L-objettiv kumplessiv tas-CTR huwa li jinkiseb suq intern armonizzat fir-rigward tal-provi kliniċi u talprodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, filwaqt li bħala punt tat-tluq jittieħed livell għoli ta’
protezzjoni tas-saħħa, filwaqt li jiġu stabbiliti standards għoljin ta’ kwalità u ta’ sikurezza għallprodotti mediċinali billi jiġi żgurat li d-data ġġenerata fil-provi kliniċi tkun affidabbli u robusta 5 .
Meta jiddiskuti l-kwistjoni tal-bażi legali għall-ipproċessar tad-data personali matul iċ-ċiklu tal-ħajja
kollu ta’ prova klinika, l-EDPB iqis rilevanti li ssir distinzjoni bejn żewġ kategoriji ewlenin ta’ attivitajiet
ta’ pproċessar. B’mod partikolari, l-operazzjonijiet ta’ pproċessar relatati purament ma’ attivitajiet ta’
riċerka jridu jkunu distinti mill-operazzjonijiet ta’ pproċessar relatati mal-finijiet ta’ protezzjoni tassaħħa, filwaqt li jiġu stabbiliti standards ta’ kwalità u ta’ sikurezza għall-prodotti mediċinali billi tiġi
ġġenerata data affidabbli u robusta (skopijiet relatati mal-affidabbiltà u mas-sikurezza); dawn iż-żewġ
kategoriji ewlenin ta’ attivitajiet ta’ pproċessar jaqgħu taħt bażijiet legali differenti.

2.1

Operazzjonijiet ta’ pproċessar relatati mal-affidabbiltà u mas-sikurezza

3

Il-premessa 156 u l-premessa 161 tal-GDPR.
Ta’ min jinnota li din l-interpretazzjoni wiesgħa tal-użu primarju tad-data hija differenti mill-kunċett ta ’ użu
primarju tal-Artikolu 29 tal-Opinjoni 03/2013 tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-limitazzjoni tal-iskop ta t-3 ta ’ Apr il
2013, WP203, p. 21, li jgħid li l-ewwel operazzjoni ta’ pproċessar, jiġifieri l-ġbir tad-data, hija l-użu primar ju u
kwalunkwe pproċessar li jsegwi l -ġbir irid jitqies bħala “ipproċessar ulterjuri”.
5 Il-premessa 82 tas-CTR u l-Artikolu 3(b) tas-CTR.
4

4

10.

11.

12.

13.

L-EDPB huwa tal-opinjoni li l-operazzjonijiet ta’ pproċessar previsti b’mod espliċitu fis-CTR u minn
dispożizzjonijiet nazzjonali rilevanti, u li huma relatati mal-affidabbiltà u mas-sikurezza, jistgħu
jitqiesu li jaqgħu taħt “obbligu/i legali li għalihom huwa soġġett il-kontrollur” skont l-Artikolu 6(1)(c)
tal-GDPR.
Il-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 296 iddiskuta l-kundizzjonijiet li taħthom din il-bażi legali tista’ tkun
applikabbli: l-obbligu jrid ikun impost bil-liġi; il-liġi trid tissodisfa l-kundizzjonijiet rilevanti kollha biex
l-obbligu jkun validu u vinkolanti; il-liġi trid tkun konformi mal-liġi dwar il-protezzjoni tad-data, inkluż
ir-rekwiżit tan-neċessità, il-proporzjonalità u l-limitazzjoni tal-iskop; l-obbligu legali nnifsu jrid ikun ċar
biżżejjed dwar l-ipproċessar tad-data personali li jeħtieġ; il-kontrollur m’għandux ikollu grad ta’
diskrezzjoni mhux xieraq dwar kif jikkonforma mal-obbligu legali. L-EDPB iqis li dan huwa
partikolarment il-każ għal obbligi relatati mat-twettiq ta’ rapportar dwar is-sikurezza skont l-Artikoli
41 sa 43 tas-CTR, u mal-obbligi li jikkonċernaw l-arkivjar tal-master fajl tal-prova klinika (25 sena
skont l-Artikolu 58 tas-CTR) u l-fajls mediċi tas-suġġetti (li għandu jiġi determinat mid-dritt nazzjonali
skont l-istess dispożizzjoni). L-istess japplika għal kwalunkwe żvelar ta’ data dwar provi kliniċi lillawtoritajiet kompetenti nazzjonali matul spezzjoni skont ir-regoli nazzjonali rilevanti (ara l-Artikoli
77-79 tas-CTR).
Għalhekk, l-ipproċessar ta’ data personali fil-kuntest tar-rappurtar dwar is-sikurezza jew fil-kuntest
ta’ spezzjoni mill-awtorità nazzjonali kompetenti, jew iż-żamma tad-data tal-provi kliniċi skont lobbligi tal-arkivjar stabbiliti mis-CTR jew, kif jista’ jkun il-każ, il-liġijiet nazzjonali rilevanti, iridu jitqiesu
bħala meħtieġa sabiex ikun hemm konformità mal-obbligi legali li huma soġġetti għalihom l-isponser
u/jew l-investigatur.
Il-kundizzjoni xierqa korrispondenti għall-ipproċessar legali ta’ kategoriji speċjali ta’ data fil-kuntest
ta’ dawn l-obbligi għandha tkun l-Artikolu 9(2)(i): “l-ipproċessar ikun meħtieġ għal raġunijiet ta'
interess pubbliku fil-qasam tas-saħħa pubblika, bħal [...] jiġu żgurati standards għoljin ta' kwalità u
sikurezza tal-kura tas-saħħa u ta' prodotti mediċinali jew apparat mediku, fuq il-bażi tal-liġi talUnjoni, jew tal-liġi ta' Stat Membru li tipprevedi miżuri adatti u speċifiċi sabiex jiġu protetti d-drittijiet
u l-libertajiet tas-suġġett tad-data, b'mod partikulari s-segretezza professjonali”.

2.2
14.

Operazzjonijiet ta’ pproċessar relatati purament ma’ attivitajiet ta’ riċerka 7

L-operazzjonijiet ta’ pproċessar relatati purament ma’ attivitajiet ta’ riċerka fil-kuntest ta’ prova
klinika, madankollu, ma jistgħux jiġu derivati minn obbligu legali. Skont iċ-ċirkostanzi sħaħ tal-prova u
tal-attività tal-ipproċessar tad-data konkreta, l-attivitajiet relatati mar-riċerka jistgħu jew jaqgħu taħt
il-kunsens espliċitu tas-suġġett tad-data (l-Artikolu 6(1)(a) flimkien mal-Artikolu 9(2)(a)), jew taħt
kompitu mwettaq fl-interess pubbliku (l-Artikolu 6(1)(e)), jew taħt l-interessi leġittimi tal-kontrollur (lArtikolu 6(1)(f)) flimkien mal-Artikolu 9(2)(i) jew (j) tal-GDPR.
Kunsens — kunsens espliċitu

6

L-Opinjoni 06/2014 dwar il-kunċett tal-interessi leġittimi tal-kontrollur tad-data skont l-Artikolu 7 tad-Direttiva
95/46/KE adottata fid-9 ta’ April 2014, WP 217, p. 19.
7 L-Artikolu 29 tal-Linji Gwida tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-kunsens skont ir-Regolament 2016/679 tal-10 ta’
April 2018, p. 27 jgħid li l-kunċett ta’ riċerka xjentifika ma jistax jiġi mġebbed l il hinn mit-tifsira komuni tiegħu u
jifhem li “riċerka xjentifika” f’dan il-kuntest tfisser proġett ta’ riċerka mfassal skont l -istandards metodoloġiċi u
etiċi relatati mas-settur rilevanti, f’konformità ma’ prattika tajba.

5

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Kif indikat tajjeb fil-Q&A 4, il-kunsens infurmat previst skont is-CTR ma jistax jiġi konfuż mal-kunċett
tal-kunsens bħala bażi legali għall-ipproċessar tad-data personali skont il-GDPR.
Id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu V tas-CTR dwar il-kunsens infurmat, b’mod partikolari l-Artikolu 28,
jirrispondu primarjament għal rekwiżiti etiċi fil-qalba ta’ proġetti ta’ riċerka li jinvolvu l-bnedmin li
jirriżultaw mid-Dikjarazzjoni ta’ Ħelsinki. L-obbligu li jinkiseb il-kunsens infurmat tal-parteċipanti fi
prova klinika huwa primarjament miżura biex tiġi żgurata l-protezzjoni tad-dritt għad-dinjità talbniedem u d-dritt għall-integrità tal-individwi skont l-Artikolu 1 u 3 tal-Karta tad-Drittijiet
Fundamentali tal-UE; mhuwiex maħsub bħala strument għall-konformità mal-protezzjoni tad-data.
Skont il-GDPR, il-kunsens irid jingħata liberament, ikun speċifiku, infurmat, mhux ambigwu, u jkun
meħtieġ kunsens espliċitu meta jkun involut ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ data, bħal data
dwar is-saħħa (l-Artikolu 9(2)(a) tal-GDPR). Sabiex jiġi vvalutat jekk il-kunsens espliċitu tal-individwu
jistax ikun bażi legali valida għall-ipproċessar ta’ data sensittiva matul prova klinika, il-kontrolluri taddata għandhom iqisu kif xieraq il-Linji Gwida tal-Artikolu 29 tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-kunsens, u
jivverifikaw jekk il-kundizzjonijiet kollha għal kunsens validu jistgħux jintlaħqu fiċ-ċirkostanzi speċifiċi
ta’ dik il-prova8 .
L-EDPB iqis li l-kontrolluri tad-data għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lill-kundizzjoni tal-kunsens
“mogħti liberament”. Kif iddikjarat fil-Linji Gwida tal-Artikolu 29 tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-kunsens,
dan l-element jimplika għażla u kontroll reali għas-suġġetti tad-data. Barra minn hekk, il-kunsens ma
għandux jipprovdi raġuni legali valida għall-ipproċessar ta’ data personali f’każ speċifiku meta jkun
hemm żbilanċ ċar bejn is-suġġett tad-data u l-kontrollur9 .
Skont iċ-ċirkostanzi tal-prova klinika, jistgħu jseħħu sitwazzjonijiet ta’ żbilanċ ta’ poter bejn lisponser/l-investigatur u l-parteċipanti. Is-CTR jindirizza dawn ir-riskji b’mod espliċitu u jitlob lillinvestigatur iqis iċ-ċirkostanzi rilevanti kollha, b’mod partikolari jekk is-suġġett potenzjali jappartjeni
għal grupp ekonomikament jew soċjalment żvantaġġat, jew huwa f’sitwazzjoni ta’ dipendenza
istituzzjonali jew ġerarkika li tista’ tinfluwenza b’mod mhux xieraq id-deċiżjoni tiegħu li jipparteċipa 10 .
Madankollu, wieħed irid iżomm f’moħħu li anki jekk jintlaħqu l-kundizzjonijiet għal kunsens infurmat
skont is-CTR, sitwazzjoni ċara ta’ żbilanċ ta’ poter bejn il-parteċipant u l-isponsor/l-investigatur
timplika
li
l-kunsens mhuwiex “mogħti liberament”
skont
it-tifsira
tal-GDPR.
Bħala eżempju, l-EDPB iqis li dan ikun il-każ meta parteċipant ma jkunx f’kundizzjoni ta’ saħħa tajba,
meta parteċipanti jkunu jagħmlu parti minn grupp ekonomikament jew soċjalment żvantaġġat jew fi
kwalunkwe sitwazzjoni ta’ dipendenza istituzzjonali jew ġerarkika. Għalhekk, u kif spjegat fil-Linji
Gwida tal-Artikolu 29 dwar il-kunsens tal-Grupp ta’ Ħidma, il-kunsens ma jkunx il-bażi legali xierqa
f’ħafna mill-każijiet, u jridu jintużaw bażijiet legali oħra li mhumiex il-kunsens (ara hawn taħt - bażijiet
legali alternattivi).
Konsegwentement, l-EDPB iqis li l-kontrolluri tad-data għandhom iwettqu valutazzjoni
partikolarment bir-reqqa taċ-ċirkostanzi tal-prova klinika qabel jistrieħu fuq il-kunsens tal-individwi
bħala bażi legali għall-ipproċessar tad-data personali għall-finijiet tal-attivitajiet ta’ riċerka ta’ dik ilprova.
Irtirar tal-kunsens

8

Il-Linji Gwida tal-Artikolu 29 tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-kunsens skont ir-Regolament 2 0 16 /6 79 ta l -10 ta ’
April 2018, kif approvat mill-EDPB fil-25 ta’ Mejju 2018.
9
Idem, p. 6. Ara wkoll il-Premessa 43 tal-GDPR.
10 Il-premessa 31 tas-CTR.

6

22.

23.

24.

Flimkien mal-kundizzjonijiet għall-kunsens taħt iż-żewġ testi, l-EDPB iqis li l-irtirar tal-kunsens
infurmat, skont l-Artikolu 28(3) tas-CTR ma għandux jiġi konfuż mal-irtirar tal-kunsens taħt il-GDPR.
Taħt tal-ewwel, huwa espressament previst li l-irtirar tal-kunsens infurmat, li ma għandux jaffettwa lattivitajiet diġà mwettqa u l-użu tad-data miksuba abbażi tal-kunsens infurmat qabel ġie irtirat huwa
“bla preġudizzju għad-Direttiva 95/46/KE” (issa l-GDPR).
Skont il-GDPR, jekk il-kunsens jintuża bħala l-bażi legali għall-ipproċessar, irid ikun hemm ilpossibbiltà għall-individwi li jirtiraw dak il-kunsens fi kwalunkwe ħin (l-Artikolu 7(3)), u ma hemm lebda eċċezzjoni għal dan ir-rekwiżit għar-riċerka xjentifika 11 . Bħala regola ġenerali, jekk il-kunsens jiġi
rtirat, l-operazzjonijiet kollha tal-ipproċessar tad-data li kienu bbażati fuq il-kunsens jibqgħu legali
skont il-GDPR (l-Artikolu 7(3)); madankollu, il-kontrollur għandu jwaqqaf l-azzjonijiet ta’ pproċessar
ikkonċernati u jekk ma jkun hemm l-ebda bażi legali oħra li tiġġustifika ż-żamma għal aktar
ipproċessar, id-data għandha titħassar mill-kontrollur (ara l-Artikolu 17(1)(b) u (3) tal-GDPR).
Konsegwentement, l-irtirar tal-kunsens, skont l-Artikolu 7 tal-GDPR, għall-ipproċessar tad-data
personali għall-finijiet ta’ riċerka jrid jiġi applikat billi jitqiesu finijiet oħra ta’ pproċessar ibbażati fuq
ġustifikazzjonijiet legali oħra. Fil-kuntest tal-provi kliniċi, il-kunsens tas-suġġett tad-data huwa limitat
għall-operazzjonijiet tal-ipproċessar relatati purament mal-attivitajiet tar-riċerka. Dan jimplika li f’każ
ta’ rtirar ta’ kunsens minn individwu, l-attivitajiet kollha ta’ riċerka li saru bid-data tal-prova klinika
marbuta ma’ dak l-individwu għandhom jieqfu. Madankollu, l-irtirar tal-kunsens ma jaffettwax loperazzjonijiet ta’ pproċessar li huma bbażati fuq ġustifikazzjonijiet legali oħra, b’mod partikolari lobbligi legali li l-isponsor/l-investigatur huma suġġetti għalihom bħal dawk relatati ma’ finijiet ta’
sikurezza (ara l-punt 1.1 hawn fuq).
Kompitu mwettaq fl-interess pubbliku jew interess leġittimu tal-kontrollur

25.
26.

27.

28.

L-EDPB iqis li bħala alternattiva għall-kunsens tas-suġġett tad-data, il-ġustifikazzjonijiet legali talipproċessar previsti skont l-Artikolu 6(1)(e) jew 6(1)(f) huma aktar xierqa.
L-ipproċessar ta’ data personali mill-kontrolluri tad-data jista’ jitqies bħala li “ikun meħtieġ għattwettiq ta' kompitu li jsir fl-interess pubbliku” skont l-Artikolu 6(1)(e) tal-GDPR.
L-Artikolu 6(3) tal-GDPR ikompli jipprevedi li din il-bażi għandha tiġi stabbilita mil-liġi tal-Unjoni jew
tal-Istat Membru u li l-iskop tal-ipproċessar għandu jiġi stabbilit f’dik il-bażi legali. L-ipproċessar ta’
data personali fil-kuntest ta’ provi kliniċi jista’ għalhekk jitqies bħala neċessarju għat-twettiq ta’
kompitu li jsir fl-interess pubbliku meta t-twettiq ta’ provi kliniċi jaqa’ direttament fi ħdan il-mandat,
il-missjonijiet u l-kompiti mogħtija lil korp pubbliku jew privat mil-liġi nazzjonali12 .
Għas-sitwazzjonijiet l-oħrajn kollha fejn it-twettiq tal-provi kliniċi ma jistax jitqies bħala neċessarju
għat-twettiq tal-kompiti ta’ interess pubbliku mogħtija lill-kontrollur bil-liġi, l-EDPB se jikkunsidra li lipproċessar ta’ data personali jista’ jkun “meħtieġ għall-finijiet tal-interessi leġittimi segwiti millkontrollur jew minn parti terza, għajr meta dawn l-interessi jingħelbu mill-interessi jew id-drittijiet u
l-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-data” skont l-Artikolu 6(1)(f) tal-GDPR.
Għall-ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ data, il-bażi legali identifikata skont l-Artikolu 6 għandha
tiġi applikata biss jekk l-Artikolu 9 tal-GDPR jipprevedi deroga speċifika mill-projbizzjoni ġenerali
11

WP29, Linji Gwida dwar il-kunsens skont ir-Regolament 2016/679, it-28 ta’ Novembru 2017, WP259.
Il-premessa 45 tal-GDPR tgħid li mhijiex meħtieġa liġi speċifika għal kull ipproċessar individwali (jiġifieri għa l
kull prova klinika). Liġi bħala bażi għal diversi operazzjonijiet ta’ pproċessar ibbażati fuq it-twettiq ta’ kompitu li
jsir fl-interess pubbliku tista’ tkun biżżejjed. Ara wkoll l -Opinjoni 06/2014 dwar il-kunċett tal-interessi leġittimi
tal-kontrollur tad-data skont l-Artikolu 7 tad-Direttiva 95/46/KE adottata fid-9 ta’ April 2014, WP 217, p. 21-22.
12
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għall-ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ data. L-EDPD iqis li skont iċ-ċirkostanzi speċifiċi ta’ prova
klinika, il-kundizzjoni xierqa tal-Artikolu 9 għall-operazzjonijiet kollha ta’ pproċessar ta’ data
sensittiva għal finijiet purament ta’ riċerka tista’ tkun “raġunijiet ta' interess pubbliku fil-qasam tassaħħa pubblika [...] fuq il-bażi [...] tal-liġi ta' Stat Membru” (l-Artikolu 9(2)(i)) jew “finijiet ta’ riċerka
xjentifika [...] f'konformità mal-Artikolu 89(1) fuq il-bażi tal-liġi tal-Unjoni jew ta' Stat Membru” (lArtikolu 9(2)(j))

3 UŻI SEKONDARJI TA’ DATA TAL-PROVI KLINIĊI LIL HINN MILLPROTOKOLL TAL-PROVA KLINIKA GĦAL SKOPIJIET XJENTIFIĊI
29.

30.

31.

32.

Is-CTR jindirizza speċifikament il-kwistjoni tal-użu sekondarju fl-Artikolu 28(2) tiegħu b’enfasi
speċifika fuq il-kunsens. Dan jirreferi biss għal sitwazzjonijiet fejn l-isponser jista’ jkun irid jipproċessa
d-data tal-prova klinika “lil hinn mill-ambitu tal-protokoll”, iżda biss - u “esklussivament” — għal
finijiet xjentifiċi. Is-CTR jikkunsidra li għandu jintalab il-kunsens għal din il-fini speċifika ta’ pproċessar
mingħand is-suġġett tad-data jew mingħand ir-rappreżentant maħtur legalment tiegħu/tagħha meta
jintalab il-kunsens infurmat għall-parteċipazzjoni fil-prova klinika. Madankollu, kif diskuss hawn fuq
fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu V tas-CTR dwar il-kunsens infurmat, il-kunsens previst flArtikolu 28(2) tas-CTR mhuwiex l-istess kunsens imsemmi fil-GDPR bħala waħda mill-bażijiet legali
għall-ipproċessar tad-data personali, irrispettivament minn jekk hijiex il-bażi legali użata għallipproċessar primarju jew le.
Għalhekk, kif il-Kummissjoni Ewropea tindika fil-Q&A, jiġifieri fil-mistoqsija 7, jekk sponsor jew
investigatur jixtieq juża aktar id-data personali miġbura għal kwalunkwe fini xjentifika oħra, minbarra
dawk definiti fil-protokoll tal-prova klinika, tkun meħtieġa ġustifikazzjoni legali speċifika differenti
minn dik użata għall-fini primarju. Il-bażi legali magħżula tista’ tkun jew ma tkunx differenti mill-bażi
legali tal-użu primarju.
Madankollu, l-EDPB iqis li dan l-approċċ jeskludi, fiċ-ċirkostanzi kollha, l-applikabbiltà tal-hekk
imsejħa preżunzjoni ta’ kompatibbiltà prevista skont l-Artikolu 5(1)(b) tal-GDPR. Dan l-Artikolu
jipprevedi li meta d-data tiġi pproċessata aktar għal finijiet ta’ arkivjar fl-interess pubbliku, riċerka
xjentifika, riċerka storika jew ta’ statistika, dawn ma jitqisux a priori bħala inkompatibbli mal-fini
inizjali, dment li dan iseħħ skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 89, li jipprevedi salvagwardji u derogi
adegwati speċifiċi għal dawn il-każijiet. Meta dan ikun il-każ, il-kontrollur jista’ jkun jista’, taħt ċerti
kundizzjonijiet, ikompli jipproċessa d-data mingħajr il-ħtieġa ta’ bażi legali ġdida 13 . Dawn ilkundizzjonijiet, minħabba n-natura orizzontali u kumplessa tagħhom, ikunu jeħtieġu attenzjoni u
gwida speċifiċi mill-EDPB fil-futur. Għalissa, il-preżunzjoni tal-kompatibbiltà, soġġetta għallkundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 89, ma għandhiex tiġi eskluża, fiċ-ċirkostanzi kollha, għall-użu
sekondarju tad-data tal-prova klinika lil hinn mill-protokoll tal-prova klinika għal finijiet xjentifiċi oħra.
Fi kwalunkwe każ, anke meta l-preżunzjoni tal-kompatibbiltà titqies li tapplika, ir-riċerka xjentifika li
tagħmel użu mid-data lil hinn mill-protokoll tal-prova klinika trid titwettaq f’konformità maddispożizzjonijiet applikabbli rilevanti l-oħra kollha tal-protezzjoni tad-data kif iddikjarat fl-Artikolu
28(2) tas-CTR. Għalhekk, il-kontrollur m’għandux jitqies bħala eżenti mill-obbligi l-oħra skont il-liġi talprotezzjoni tad-data, pereżempju fir-rigward tal-korrettezza, il-legalità (jiġifieri skont id-dritt tal-UE u
dak nazzjonali applikabbli), in-neċessità u l-proporzjonalità, kif ukoll il-kwalità tad-data.

13

Il-premessa 50 tas-GDPR.
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4 KONKLUŻJONI
33.

34.

Biex jikkonkludi, l-EDPB jirrakkomanda li l-Q&A tiġi mmodifikata meta jiġu diskussi l-ġustifikazzjonijiet
legali għall-ipproċessar biex issir distinzjoni bejn l-attivitajiet ta’ pproċessar relatati mal-affidabbiltà u
s-sikurezza li jistgħu jkunu derivati direttament mill-obbligi legali tal-kontrollur u li jaqgħu fi ħdan ilbażi legali tal-Artikolu 6(1)(c) flimkien mal-Artikolu 9(1)(i) tal-GDPR.
Għall-attivitajiet ta’ pproċessar l-oħra kollha, identifikati f’din l-Opinjoni bħala operazzjonijiet ta’
pproċessar relatati purament ma’ attivitajiet ta’ riċerka, l-Q&A għandha tiġi mmodifikata biex
tirrifletti tliet bażijiet legali alternattivi, skont iċ-ċirkustanzi sħaħ marbuta ma’ prova klinika speċifika:
-

kompitu mwettaq fl-interess pubbliku skont l-Artikolu 6(1)(e) flimkien mal-Artikolu 9(2), (i)
jew (j) tal-GDPR; jew
l-interessi leġittimi tal-kontrollur skont l-Artikolu 6(1)(f) flimkien mal-Artikolu 9(2)(j) talGDPR; jew
f’ċirkostanzi speċifiċi, meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha, il-kunsens espliċitu tassuġġett tad-data skont l-Artikolu 6(1)(a) u 9(2)(a) tal-GDPR.

Għall-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Il-President
Andrea Jelinek
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