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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O objetivo desta proposta é fomentar e facilitar a investigação clínica na UE, simplificando as 
regras atualmente aplicáveis à realização de ensaios clínicos de medicamentos para uso 
humano. A proposta visa substituir a Diretiva 2001/20/CE em vigor por um regulamento que 
estabelecerá um quadro jurídico moderno e uniforme ao nível da UE, reduzindo a burocracia e 
pondo fim às divergências nacionais na aplicação da Diretiva 2001/20/CE. 

A proposta prevê a criação de uma base de dados eletrónica (base de dados EMA), controlada 
pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) para a notificação de suspeitas de reações 
adversas graves e inesperadas. Prevê também a criação de uma base de dados central ao nível 
da UE (base de dados da UE) controlada pela Comissão, enquanto plataforma única para a 
apresentação de pedidos de autorização de ensaios clínicos na UE. 

O relator apoia os objetivos da proposta. Saúda, em especial, a escolha de um regulamento. 
Este é o instrumento correto para estabelecer um sistema jurídico uniforme na União e, assim, 
criar maior segurança jurídica e pôr fim à carga regulamentar e administrativa resultante da 
aplicação e execução divergentes da Diretiva 2001/20/CE pelos Estados-Membros. 

Os ensaios clínicos têm um grande impacto nos direitos fundamentais dos indivíduos, 
nomeadamente o direito à dignidade do ser humano (artigo 1.º), o direito à vida (artigo 2.º), o 
direito à integridade do ser humano (artigo 3.º), o direito ao respeito pela vida privada e 
familiar (artigo 7.º), o direito à proteção de dados pessoais (artigo 8.º), os direitos das crianças 
(artigo 24.º) ou o direito à proteção da saúde (artigo 35.º). É crucial que o futuro regulamento 
garanta o pleno respeito pela Carta dos Direitos Fundamentais da UE. Embora o considerando 
65 indique que a proposta respeita os direitos fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos, em especial, na Carta dos Direitos Fundamentais da UE, não foi criado 
qualquer mecanismo para garantir este respeito. Por essa razão, é necessário inserir uma 
disposição que garanta que a avaliação do respeito dos direitos fundamentais e das mediadas 
tomadas para os salvaguardar faça parte do processo de avaliação de um pedido de 
autorização de um ensaio clínico. O artigo 7.º, n.º1, o artigo 31.º, o anexo I, secção 4, ponto 
13, e o anexo II, secção 4, deverão ser alterados em conformidade.

A realização de ensaios clínicos implica o tratamento de dados pessoais a vários níveis (pelo 
menos a nível de promotores, investigadores, transformadores, Comissão Europeia e EMA). 
Os dados pessoais tratados devem referir-se às diferentes categorias de dados em que se 
dividem os sujeitos: sujeitos de um ensaio clínico, pessoas que dão o seu consentimento 
esclarecido, promotores, investigadores, etc. Para além disso, devem ser tratadas diferentes 
categorias de dados pessoais, nomeadamente os «dados sensíveis». O relator saúda o facto de 
os considerandos 52 e 59 e o artigo 89.º (Proteção de dados) salientarem de forma clara que a 
Diretiva 95/46/CE se aplica ao tratamento de dados pessoais nos Estados-Membros nos 
termos deste regulamento e que o Regulamento (CE) n.º 45/2001 se aplica ao tratamento de 
dados pessoais realizado pela Comissão e pela EMA no quadro do presente regulamento. 

A base de dados eletrónica para a comunicação de informações, criada pela Agência Europeia 
de Medicamentos (EMA), não deve conter dados pessoais que permitam a identificação dos 
pacientes. Deve conter apenas dados sob pseudónimo (dados codificados) que permitam a 
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identificação da pessoa em causa por parte de quem realmente precisa desta informação (por 
exemplo, para prestar os tratamentos adequados), tornando impossível a identificação direta 
da pessoa em causa na base de dados EMA. O artigo 36.º da proposta deve referir esta 
questão. 

O objetivo da base de dados da UE (artigo 78.º) é racionalizar e facilitar o fluxo de 
informações  entre os promotores e os Estados-Membros, bem como entre os 
Estados-Membros. Apesar de o considerando 52 declarar que, na base de dados da UE, não 
devem ser registados dados pessoais dos sujeitos de ensaios clínicos, a formulação do artigo 
78.º não é clara.  O artigo prevê a inclusão de «dados pessoais na medida em que tal for 
necessário» para os efeitos que levaram à criação da base de dados. Tal não invalida a 
inclusão de dados pessoais dos pacientes. Dado que a proibição de tratamento de dados 
pessoais dos pacientes na base de dados da UE é um dos seus elementos essenciais, o artigo 
78.º, n.º4, deve ser alterado de modo a estabelecer claramente esta condição num 
considerando, uma vez que a presente formulação não é suficiente devido à falta de efeitos 
jurídicos vinculativos. 

O artigo 78.º, n.º 7, refere-se aos direitos da pessoa em causa à informação, ao acesso, à 
retificação e à supressão. Este artigo estabelece um prazo de 60 dias a contar da data de 
apresentação do pedido pela pessoa em causa para efetuar retificações ou supressões. Esta 
disposição deve ser completada de modo a acrescentar o direito de bloquear dados pessoais, 
que é reconhecido pelo direito da União em matéria de proteção de dados, aos direitos já 
mencionados nesta disposição. 

A proposta não contém uma disposição relativa ao período de conservação de dossiês e de 
dados pessoais tratados na base de dados EMA e na base de dados da UE. A criação de um 
período de conservação é um princípio essencial da proteção de dados. Aparentemente, o 
motivo para a inexistência de um período de conservação seria a necessidade de manter os 
dados pessoais dos investigadores durante vários anos após a conclusão de um ensaio clínico, 
de modo a detetar retroativamente casos de uso indevido. No entanto, tal não justifica um 
período ilimitado de armazenamento de dados pessoais. A lei de proteção de dados da UE 
prevê a possibilidade de estabelecer períodos mais longos para o armazenamento de dados 
pessoais no caso de investigações científicas sujeitas à criação de salvaguardas apropriadas. O 
relator considera, por conseguinte, que devem ser previstos períodos de conservação 
adequados e suficientemente longos para permitir a deteção retroativa dos casos de uso 
indevido de ensaios clínicos. 

As alterações propostas irão aumentar a segurança jurídica da proposta e reforçar as 
salvaguardas e proteções dos indivíduos, garantindo assim a conformidade com o artigo 8.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da UE, o artigo 16.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, com a Diretiva 95/46/CE e com o Regulamento (CE) n.º 45/2001.

ALTERAÇÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
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fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) respeito pelos direitos dos sujeitos do 
ensaio à dignidade do ser humano, à 
integridade física e mental e ao respeito 
pela vida privada e familiar, bem como 
pelos direitos das crianças.

Or. en

Justificação

A proposta admite ter um grande impacto nos direitos fundamentais e indica que os respeita. 
No entanto, não contém um mecanismo que garanta este respeito. A alteração procura 
garantir que, ao avaliar um pedido de autorização de um ensaio clínico, seja avaliado 
também o respeito pelos direitos fundamentais.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O consentimento não deve invalidar 
o direito dos sujeitos do ensaio ao respeito 
pelos direitos à dignidade do ser humano, 
à integridade física e mental e ao respeito 
pela vida privada e familiar, bem como 
pelos direitos das crianças.

Or. en

Justificação

O consentimento não pode ser um meio de invalidar os direitos fundamentais à dignidade do 
ser humano, à integridade física e mental e ao respeito pela vida privada e familiar, bem 
como os direitos das crianças.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) O interesse dos pacientes deve 
prevalecer sempre sobre os interesses da 
ciência e da sociedade.

Or. en

Justificação

A Diretiva 2001/20/CE em vigor prevê expressamente, nas condições a cumprir para realizar 
um ensaio clínico com menores, que o interesse do paciente prevaleça sempre sobre o da 
ciência e da sociedade. Esta condição deve ser mantida de modo a que a proteção dos 
direitos dos menores seja clara.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os dados pessoais dos pacientes 
devem ser tratados na base de dados de 
forma a impedir a identificação do 
paciente, exceto por quem precisa de 
conhecer a sua identidade, para efeitos de 
proteção dos seus interesses 
fundamentais. Os dados pessoais dos 
pacientes devem ser guardados 
separadamente das outras informações 
tratadas na base de dados.

Or. en

Justificação

O objetivo da base de dados EMA é que não seja necessário divulgar a identificação dos 
pacientes. Assim, a base de dados EMA deverá conter apenas dados sob pseudónimo que 
permitam a identificação do sujeito dos dados somente por parte de quem realmente 
necessita desta identificação para prestar os cuidados médicos adequados aos pacientes, 
caso necessário. Esta alteração toma em consideração o parecer da Autoridade Europeia 
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para a Proteção de Dados (AEPD). 

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O relatório anual mencionado no n.º 
1 deve conter apenas dados agregados e 
anónimos.

Or. en

Justificação

Um relatório anual deve conter apenas informações agregadas e não precisa de conter dados 
pessoais dos pacientes. Esta alteração toma em consideração o parecer da Autoridade 
Europeia para a Proteção de Dados (AEPD).

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 41 -A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41.º-A
Os dados pessoais tratados na base de 
dados eletrónica criada pela Agência 
devem ser arquivados por um período 
máximo de cinco anos a contar da data de 
conclusão de um ensaio clínico. Após o 
termo deste prazo, os dados pessoais 
tratados deverão ser arquivados 
separadamente por um período adicional 
de dez anos sob pseudónimo (codificados) 
e com acesso restrito durante esse período 
para efeitos de deteção de casos de uso 
indevido.  Findo este período, os dados 
pessoais devem ser suprimidos.

Or. en
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Justificação

A conservação de dados é um princípio essencial do direito em matéria de proteção de dados. 
A proposta não prevê um período de conservação na base de dados EMA e na base de dados 
da UE. Um período de conservação ilimitado não respeita o direito em matéria de proteção 
de dados. A alteração fixa períodos de conservação suficientemente longos para permitir a 
deteção retroativa de casos de uso indevido de ensaios clínicos. Esta alteração toma em 
consideração o parecer da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados (AEPD).

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 55 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Salvo se outra legislação da União exigir o 
arquivamento durante um período mais 
longo, o promotor e o investigador devem 
arquivar o conteúdo do processo 
permanente do ensaio clínico durante, pelo 
menos, cinco anos após a conclusão do 
ensaio clínico. No entanto, os processos 
clínicos dos sujeitos do ensaio devem ser 
arquivados em conformidade com a 
legislação nacional.

Salvo se outra legislação da União exigir o 
arquivamento durante um período mais 
longo, o promotor e o investigador devem 
arquivar o conteúdo do processo 
permanente do ensaio clínico por um 
período de cinco anos após a conclusão do 
ensaio clínico. No entanto, os processos 
clínicos dos sujeitos do ensaio devem ser 
arquivados em conformidade com a 
legislação nacional.

Or. en

Justificação

A conservação de dados é um princípio essencial do direito da União em matéria de proteção 
de dados. A proposta deveria fixar um período de conservação máximo e não mínimo. Um 
período de retenção mínimo não contribui para garantir a segurança jurídica. Esta alteração 
toma em consideração o parecer da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados (AEPD).

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A base de dados da UE só pode conter 
dados pessoais na medida em que tal for 
necessário para efeitos do disposto no n.º 2. 

4. A base de dados da UE só pode conter 
dados pessoais na medida em que tal for 
necessário para efeitos do disposto no n.º 2. 
Em caso algum devem ser tratados na 
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base de dados da UE dados pessoais dos 
pacientes que participam num ensaio 
clínico.

Or. en

Justificação

O considerando 52 declara que não devem ser registados dados pessoais dos sujeitos de 
ensaios clínicos na base de dados da UE. A formulação do artigo 78.º não é clara e não 
exclui a inclusão de dados pessoais dos pacientes. Dado que a proibição do tratamento dos 
dados pessoais dos pacientes na base de dados da UE é um dos seus elementos fundamentais, 
é necessário que tal seja previsto claramente nas disposições jurídicas e não apenas num 
considerando. O parecer da AEPD é igualmente tomado em consideração. 

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 7 

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão e os Estados-Membros 
devem assegurar que a pessoa em causa 
pode exercer efetivamente os seus direitos 
de informação, de acesso, de retificação e 
de oposição, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 45/2001 e a 
legislação nacional de proteção de dados 
que transpõe a Diretiva 95/46/CE, 
respetivamente. Devem assegurar que a 
pessoa em causa pode exercer efetivamente 
o direito de acesso aos dados que lhe dizem 
respeito, bem como o direito à retificação e 
apagamento dos dados inexatos ou 
incompletos. No âmbito das respetivas 
responsabilidades, a Comissão e os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
dados inexatos e tratados de forma ilícita 
são suprimidos, em conformidade com a 
legislação aplicável. As retificações e 
supressões devem ser efetuadas com a 
maior brevidade possível, e o mais tardar 
num prazo de 60 dias a contar da 
apresentação do pedido pela pessoa em 
causa.

7. A Comissão e os Estados-Membros 
devem assegurar que a pessoa em causa 
pode exercer efetivamente os seus direitos 
de informação, de acesso, de retificação, de 
bloqueio e de oposição, em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 45/2001 e a 
legislação nacional de proteção de dados 
que transpõe a Diretiva 95/46/CE, 
respetivamente. Devem assegurar que a 
pessoa em causa pode exercer efetivamente 
o direito de acesso aos dados que lhe dizem 
respeito, bem como o direito à retificação, 
bloqueio e apagamento dos dados inexatos 
ou incompletos. No âmbito das respetivas 
responsabilidades, a Comissão e os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
dados inexatos e tratados de forma ilícita 
são suprimidos, em conformidade com a 
legislação aplicável. As retificações, 
bloqueios e supressões devem ser 
efetuados com a maior brevidade possível, 
e o mais tardar num prazo de 60 dias a 
contar da apresentação do pedido pela 
pessoa em causa.
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Or. en

Justificação

É necessário incluir na proposta o direito ao bloqueio dos dados pessoais, que é também 
reconhecido pelo direito da União em matéria de proteção de dados, paralelamente aos 
direitos mencionados neste artigo. Esta alteração toma em consideração o parecer AEPD.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os dados pessoais tratados na base 
de dados eletrónica criada pela Agência 
devem ser arquivados por um período 
máximo de cinco anos a contar da data de 
conclusão de um ensaio clínico.  Após o 
termo deste prazo, os dados pessoais 
tratados deverão ser arquivados 
separadamente por um período adicional 
de dez anos sob pseudónimo (codificados) 
e com acesso restrito durante esse período 
para efeitos de deteção de casos de uso 
indevido. Findo este período, os dados 
pessoais devem ser suprimidos.

Or. en

Justificação

A proposta não prevê um período de conservação na base de dados da UE. O direito da 
União em matéria de proteção de dados prevê a possibilidade de fixar períodos de 
armazenamento de dados pessoais mais longos no caso de investigações científicas sujeitas à 
criação de salvaguardas apropriadas. A alteração fixa períodos de conservação 
suficientemente longos para permitir a deteção retroativa de casos de uso indevido de 
ensaios clínicos.  O parecer da AEPD é tomado em consideração.
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Anexo I – secção 4 – ponto 13 – travessão 17 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– uma descrição da avaliação do impacto 
nos direitos dos sujeitos do ensaio à 
dignidade do ser humano, à integridade 
física e mental e ao respeito pela vida 
privada e familiar, bem como nos direitos 
das crianças, e as medidas que foram 
tomadas para os salvaguardar.

Or. en

Justificação

De modo a avaliar se o ensaio clínico respeita os direitos fundamentais, o dossiê de pedido 
de autorização para um primeiro pedido deveria incluir a descrição do impacto nos direitos 
fundamentais e das medidas tomadas para os salvaguardar. Esta alteração é coerente com a 
alteração 1.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Anexo II – secção 4 – ponto 4 – travessão 3 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

– uma descrição da avaliação do impacto 
nos direitos dos sujeitos do ensaio à 
dignidade do ser humano, à integridade 
física e mental e ao respeito pela vida 
privada e familiar, bem como nos direitos 
das crianças, e as medidas que foram 
tomadas para os salvaguardar.

Or. en

Justificação
De modo a avaliar se o ensaio clínico respeita os direitos fundamentais, o dossiê de pedido 
de autorização para um primeiro pedido deveria incluir a descrição da do impacto nos 
direitos fundamentais e das medidas tomadas para os salvaguardar. Esta alteração é 
coerente com a alteração 1.


