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Assunto: Parecer fundamentado do Sejm da Polónia, sobre a proposta de Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos ensaios clínicos de medicamentos 
para uso humano e que revoga a Diretiva 2001/20/CE
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2, relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer Parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 
observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.

Submete-se à atenção dos Senhores Deputados, em anexo, a título informativo, um parecer 
fundamentado do Sejm da Polónia, sobre a proposta em referência.
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ANEXO

DECISÃO

do Sejm da Polónia

de 10 de outubro de 2012 

sobre a incompatibilidade da proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo aos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano e que revoga a 

Diretiva 2001/20/CE com o princípio da subsidiariedade

Com base no artigo 148.ª-cc do seu Regimento, o Sejm da República da Polónia constata que 
a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos ensaios 
clínicos de medicamentos para uso humano e que revoga a Diretiva 2001/20/CE não é 
compatível com o princípio da subsidiariedade nos termos do artigo 5.º, n.º 3 do Tratado da 
União Europeia. Esta proposta viola o princípio da subsidiariedade porque o regulamento 
proposto - sendo um ato jurídico vinculativo em todas as suas partes e imediatamente 
aplicável em todos os Estados-Membros - não garante que os objetivos das medidas 
consideradas possam ser melhor concretizados a nível da UE do que através de medidas 
nacionais. Encontra-se anexada à decisão o parecer justificado do Sejm onde este explica os 
motivos pelos quais considera que, na sua opinião, a proposta não é compatível com o 
princípio da subsidiariedade.

O PRESIDENTE (MARSZAL) DO SEJM
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Anexo à decisão do Sejm

da República da Polónia de 10 de outubro de 2012

Parecer justificado do Sejm onde este explica os motivos pelos quais considera que a 
proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos ensaios 

clínicos de medicamentos para uso humano e que revoga a Diretiva 2001/20/CE, na sua 
opinião, não é compatível com o princípio da subsidiariedade

Após apreciar a proposta de regulamento em epígrafe (COM(2012)0369), o Sejm constata a 
incompatibilidade desta proposta com o princípio da subsidiariedade nos termos do artigo 5.º, 
n.º 3 do Tratado da União Europeia (TUE). Esta proposta viola o princípio da subsidiariedade 
porque o regulamento proposto - sendo um ato jurídico vinculativo em todas as suas partes e 
imediatamente aplicável em todos os Estados-Membros - não garante que os objetivos das 
medidas consideradas possam ser melhor concretizados a nível da UE do que através de 
medidas nacionais.

Após apreciar a proposta de regulamento em epígrafe (COM(2012)0369), o Sejm constata a 
incompatibilidade desta proposta com o princípio da subsidiariedade nos termos do artigo 5.º, 
n.º 3 do Tratado da União Europeia (TUE). Esta proposta viola o princípio da 
subsidiariedade... (igual à penúltima frase da página anterior)

Segundo as declarações da Comissão Europeia, o objetivo do regulamento proposto consiste 
em possibilitar um controlo independente da proteção da segurança e dos direitos dos sujeitos 
dos ensaios clínicos (motivos 1 e 2 do regulamento proposto). Na opinião do Sejm, não é 
possível tornar "melhor" a concretização do objetivo graças a esta proposta, nos termos do 
artigo 5.º, n.º 3 do TUE e do artigo 5.º do Protocolo n.º 2 sobre a aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, anexado ao TUE e ao Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (TFUE), como acontece presentemente no plano dos Estados-Membros
com base na Diretiva 2001/20/CE em vigor. Em vez disso, a apreciação da proposta revela 
que o nível de proteção mínimo prescrito para os participantes em ensaios clínicos nos termos 
da Diretiva 2001/20/CE foi reduzido nos seguintes pontos:

- Torna-se possível efetuar ensaios experimentais sem o consentimento dos sujeitos dos 
ensaios;

- É suprimida a obrigação de assegurar os ensaios pelo patrocinador, o que impõe aos 
Estados-Membros a tarefa de criar mecanismos de indemnização nacionais;

- É suprimida a obrigação de apresentar uma apreciação positiva do projeto de investigação 
feita por um comité de bioética independente e interdisciplinar, bem como de obter a 
autorização do Estado-membro, sendo estas obrigações substituídas por uma única 
decisão;

- São fixados pelos Estados-Membros prazos irrealistamente curtos para a apreciação dos 
pedidos de autorização de ensaios clínicos, o que - associado à autorização automática 
dos ensaios clínicos no caso de apreciação do pedido fora do prazo - torna impossível 
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uma proteção eficaz dos sujeitos dos ensaios.

O regulamento proposto uniformiza as disposições sobre a realização de ensaios clínicos 
transfronteiriços e limitados ao Estado-Membro correspondente na UE (artigo 1.º, capítulo I 
da proposta). Independentemente das suas obrigações nos termos do artigo 5.º do Protocolo 
n.º 2, a UE não mencionou bases suficientes para a uniformização das disposições sobre a 
realização de ensaios não transfronteiriços. O Sejm não encontrou quaisquer bases ou provas 
para corroborar a afirmação de que até agora os ensaios clínicos limitados ao Estado-Membro 
correspondente foram efetuados de forma arriscada ou prejudicial para os sujeitos dos ensaios 
e de que estes ensaios poderão ser efetuados melhor do que até agora após a entrada em vigor 
do novo regulamento. Não se pode partir do pressuposto - por menos, no que respeita aos 
ensaios não transfronteiriços - de que os Estados-Membros não estão em situação de otimizar 
eles próprios os processos correspondentes. O Sejm considera duvidoso o conceito geral da 
proposta, dado que - através das disposições do regulamento (em particular, os artigos 7.º, 8.ª, 
14.º e 20.º da proposta) - impõe restrições aos Estados-Membros na apreciação de questões 
específicas dum único Estado e de questões éticas dos ensaios clínicos.

Em resumo, na opinião do Sejm, a regulamentação dos ensaios não transfronteiriços nos 
Estados-Membros sobre a forma dum regulamento viola o princípio da subsidiariedade. Em 
complemento da censura acerca da incompatibilidade da proposta com o princípio da 
subsidiariedade, o Sejm levanta objeções à base jurídica, na sua opinião, insuficiente do ato 
legislativo proposto.

Nos termos do artigo 1.º da proposta, o presente regulamento é aplicável "aos ensaios clínicos 
realizados na União". No entanto, nenhuma das disposições ao abrigo do Título XIX do TUE 
relativo à investigação e desenvolvimento tecnológico é invocada como base jurídica da 
proposta. A insuficiência da base jurídica suscita a questão das competências da UE para 
tomar medidas com vista à harmonização das disposições jurídicas dos Estados-Membros nos 
domínios abrangidos pelo regulamento.

Nos termos do art.º 180.º do TFUE, as medidas da UE nos domínios da investigação e 
desenvolvimento tecnológico apenas podem complementar as ações empreendidas nos 
Estados-Membros e, nos termos do artigo 4.º, n.º 3 do TFUE, a UE não pode exercer a sua 
competência duma forma que possa impedir os Estados-Membros de exercerem a sua. A 
utilização do art.º 114.º do TFUE, de caráter geral, como base jurídica para a regulamentação 
dos ensaios clínicos conduzidos no ser humano sob a forma dum regulamento constitui um 
modo de contornar a legislação, nomeadamente, as disposições específicas nos termos do 
Título XIX do TUE e constitui uma violação do art.º 179.º, n.º 3 do TFUE, segundo o qual 
todas as ações da União empreendidas ao abrigo dos tratados no domínio da investigação e 
desenvolvimento tecnológico serão decididas e realizadas de acordo com as disposições do 
presente título. Esta base jurídica - que apresenta um modelo para a repartição de 
competências entre os Estados-Membros e a União - exclui a possibilidade duma 
harmonização das disposições relativas aos ensaios clínicos conduzidos no ser humano.

Para além disso, é imperativo que um ato legislativo aprovado com base no art.º 114.º do 
TFUE tenha realmente como objetivo - segundo a jurisprudência do Tribunal de justiça da UE 
- uma melhoria das condições para a realização e o funcionamento do mercado interno e, em 
particular, a eliminação dos obstáculos que distorcem a concorrência (acórdão do Tribunal de 
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Justiça de 5 de Outubro de 2000, C-376/98, Alemanha contra o Parlamento Europeu e o 
Conselho da União Europeia, Col. 77 - 79). A Comissão não demonstrou que a associação da 
questão dos ensaios clínicos conduzidos no ser humano com a questão da proteção dos seus 
direitos fundamentais se justifica com a problemática da perturbação do mercado interno.

Além disso, a Comissão invocou erradamente o art.º 168.º, n.º 4, alínea c) como base de 
autorização para a regulamentação dos ensaios clínicos conduzidos no ser humano, o que 
equivale a uma violação deste artigo. Este último não autoriza nem explícita nem 
implicitamente a regulamentação dos ensaios clínicos conduzidos no ser humano.


