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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria  dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar 
ou alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria  dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria  dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar 
ou alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria  dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)
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PÁGINA REGULAMENTAR

Na sessão de 17 de Novembro de 1998, o Parlamento aprovou, em primeira leitura, a sua 
posição sobre a proposta tendo em vista a adopção de uma directiva do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros respeitantes à aplicação de boas práticas clínicas na 
condução dos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano (COM(1997) 369 - 
1997/0197 (COD)).

Na sessão de 7 de Setembro de 2000, a Presidente do Parlamento comunicou ter recebido a 
posição comum, que enviou à Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do 
Consumidor (8878/1/2000 - C5-0424/2000).

Na sua reunião de 11 de Setembro de 2000, a Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública 
e da Política do Consumidor designou relator Peter Liese.

Nas suas reuniões de 19 de Setembro e de 11 e 21 de Novembro de 2000, a comissão procedeu 
à apreciação da posição comum e do projecto de recomendação para segunda leitura.

Na última reunião, a comissão aprovou o projecto de resolução legislativa por 45 votos a favor 
e 1 abstenção.

Encontravam-se presentes no momento da votação: Caroline F. Jackson, presidente; Peter 
Liese, relator; Per-Arne Arvidsson, Maria del Pilar Ayuso González, Hans Blokland, David 
Robert Bowe, John Bowis, Hiltrud Breyer, Giles Bryan Chichester (em substituição de Emilia 
Franziska Müller), Chris Davies, Alexander de Roo, Niranjan Deva (em substituição de 
Marielle de Sarnez), Avril Doyle, Jillian Evans (em substituição de Marie Anne Isler Béguin), 
Marialiese Flemming, Karl-Heinz Florenz, Robert Goodwill, Roger Helmer, Hedwig 
Keppelhoff-Wiechert (em substituição de Cristina García-Orcoyen Tormo), Christa Klaß, Eija-
Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Marie-Noëlle Lienemann, Torben Lund, Jules Maaten, 
Minerva Melpomeni Malliori, Maria Martens (em substituição de Françoise D. Grossetête), 
Rosemarie Müller, Riitta Myller, Karl Erik Olsson, Béatrice Patrie, Encarnación Redondo 
Jiménez (em substituição de Cristina Gutiérrez Cortines), Frédérique Ries, Didier  Rod (em 
substituição de Patricia McKenna), Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Jean Saint-Josse, 
Horst Schnellhardt, María Sornosa Martínez, Bart Staes (em substituição de Inger Schörling), 
Catherine Stihler, Charles Tannock (em substituição de Jorge Moreira da Silva), Antonios 
Trakatellis, Roseline Vachetta, Kathleen Van Brempt (em substituição de Dorette Corbey) e 
Phillip Whitehead.

A recomendação para segunda leitura foi entregue em 22 de Novembro de 2000.

O prazo para a entrega de alterações à posição comum constará do projecto de ordem do dia do 
período de sessões em que for  apreciado.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA

Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a posição comum adoptada pelo 
Conselho tendo em vista a adopção da directiva do Parlamento Europeu e do Conselho  
relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas 
respeitantes à aplicação de boas práticas clínicas na condução dos ensaios clínicos de 
medicamentos para uso humano (8878/1/2000 - C5-0424/2000  – C5-0424/2000 – 
1997/0197(COD))

(Processo de co-decisão: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição comum do Conselho 8878/1/2000 - C5-0424/2000),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(1997) 3692),

– Tendo em conta a proposta alterada da Comissão (COM(1999) 1933),

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º do Tratado CE,

– Tendo em conta o artigo 80º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Meio Ambiente, da 
Saúde Pública e da Política do Consumidor (A5-0349/2000),

1. Altera a posição comum como se segue;

2. Encarrega a sua Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

1 JO C 379 de 7.12.1998, p. 17.
2 JO C 306 de 8.10.97, p. 9.
3 JO C 161 de 8.6.99, p. 5.
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Posição comum do Conselho Alterações do Parlamento

(Alteração 1)
Considerando 3

3. Cabe aos Estados-Membros instituir 
normas que garantam a protecção das 
pessoas que, tais como os menores e os 
incapazes, não têm capacidade para 
expressar o seu consentimento; é 
conveniente que esse consentimento seja 
manifestado por uma pessoa ou organismo 
previstos por lei.

3.  As pessoas incapazes de dar o seu 
consentimento, juridicamente válido, a um 
ensaio clínico devem beneficiar  de uma 
protecção especial. Cabe aos 
Estados-Membros estabelecer normas para 
o efeito. Essas pessoas não poderão 
participar em ensaios clínicos se os mesmos 
resultados puderem ser obtidos através de 
ensaios clínicos realizados em pessoas 
capazes de dar o seu consentimento. 
Regra geral, essas pessoas apenas deveriam 
participar em ensaios clínicos quando 
existam razões fundamentadas que levem a 
admitir que a administração do 
medicamento comporta para o paciente 
benefícios directos que superam os riscos.
Todavia,  no caso das crianças, é 
necessário levar a cabo ensaios clínicos, a 
fim de melhorar a terapêutica existente. As 
crianças representam uma população 
particularmente vulnerável, com diferenças 
em relação aos adultos, quer de 
desenvolvimento, quer de natureza   
fisiológica e  psicológica, o que torna 
importante uma investigação associada à 
idade e ao desenvolvimento em seu 
benefício. Os medicamentos destinados às 
crianças devem ser sujeitos a ensaios 
científicos antes de o seu uso ser 
generalizado. Este objectivo só pode ser 
alcançado se se garantir que os 
medicamentos susceptíveis de revestir  um 
considerável  valor clínico para as crianças 
são objecto de um estudo pormenorizado. 
Os ensaios clínicos necessários para este 
efeito deverão ser realizados em condições 
de óptima protecção dos respectivos 
participantes. É, por conseguinte, 
necessário definir os critérios de protecção 
das crianças na realização de ensaios 
clínicos.
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Justificação:

Cf. a exposição de motivos. A  fim de proteger as pessoas que não estão em condições de dar 
o seu consentimento, convém estabelecer como regra geral a proibição da sua participação 
nos ensaios clínicos. Todavia, esses ensaios poderão ser realizados se da administração do 
medicamento que constitui objecto de um ensaio resultar um benefício individual directo para 
estas pessoas.  Podem ser  levados  a cabo ensaios clínicos para testar vacinas em crianças. 
Na primeira leitura, o Parlamento aprovou várias restrições que não figuram na Posição 
Comum.

(Alteração 2)
Considerando 3 bis (novo)

3bis) No caso de outras pessoas incapazes 
de dar o seu consentimento, nomeadamente 
as pessoas afectadas de demência, os 
doentes do foro psiquiátrico, etc., a 
participação em ensaios clínicos deverá, 
nesses casos, processar-se numa base ainda 
mais restritiva.
Os medicamentos em fase de 
experimentação só podem  ser 
administrados a todas as pessoas, sem 
excepção, se houver razões fundamentadas 
que levem a admitir que os benefícios 
directos decorrentes da sua administração 
superam os riscos eventuais. 
Além disso, é necessário, em tais casos, o 
consentimento escrito do representante 
legal do paciente, dado em articulação com 
o médico assistente, antes da participação 
em tais ensaios clínicos.

Justificação:

Cf. a exposição de motivos. Na primeira leitura, o Parlamento aprovou várias restrições que 
não figuram na Posição Comum.

(Alteração 3)
Considerando 8 bis (novo)

8 bis) Regra geral, deveria ser prevista 
uma autorização implícita, ou seja, na 
eventualidade de uma posição favorável do 
Comité de Ética e caso as autoridades 
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competentes não manifestem reservas uma 
vez decorrido um determinado prazo, 
deveria poder dar-se início aos ensaios 
clínicos. Em casos excepcionais relativos a 
questões particularmente graves, deveria, 
no entanto, ser exigida uma autorização 
escrita explícita.

Justificação:

Os membros da comissão e o Conselho salientaram que não desejavam prescindir do conceito 
de pedido de autorização. Importaria, no entanto, deixar claro num considerando que se trata 
normalmente de uma autorização implícita, ou seja, que após a posição favorável do Comité 
de Ética e caso as autoridades competentes não interponham quaisquer reservas uma vez 
decorrido um certo prazo, se pode dar início ao ensaio clínico em questão.

(Alteração 4)
Considerando 10 bis (novo)

10 bis) Os ensaios clínicos de natureza não 
comercial, realizados por académicos sem a 
participação da indústria farmacêutica 
podem revestir-se de uma grande utilidade 
para os respectivos pacientes. A directiva 
deverá, por isso, reflectir a situação 
particular dos ensaios não comerciais; se 
os ensaios forem levados a cabo com 
medicamentos comercializados, 
relativamente aos quais se possa admitir 
que foram produzidos segundo as normas 
das UE que regem as boas práticas de 
fabrico ou normas equivalentes, não 
vigorará uma obrigação de rotulagem 
especial em relação a este tipo de ensaio 
clínico.

Justificação:

Cf. a exposição de motivos. os problemas para as entidades que realizam ensaios de natureza 
não comercial decorrem, principalmente, dos artigos 11º e 12º.

(Alteração 5)
Artigo 2º, alínea f)
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f)”Investigador”: a pessoa responsável pela 
condução do ensaio clínico no centro de 
ensaio. Se um ensaio for executado por uma 
equipa, o investigador é o responsável pela 
equipa e pode ser denominado investigador 
principal;

f) ”Investigador”: o médico responsável pela 
condução do ensaio clínico no centro de 
ensaio. Se um ensaio for executado por uma 
equipa, o investigador é o responsável pela 
equipa e pode ser denominado investigador 
principal;

Justificação:

O investigador deve ser um médico, para que possa  avaliar correctamente os resultados do 
ensaio clínico e enfrentar qualquer tipo de problema ou efeito colateral  para os 
participantes que possa eventualmente surgir durante o ensaio.

(Alteração 6)
Artigo 2º, alínea j)

j) "Consentimento esclarecido": a decisão 
da pessoa participar num ensaio clínico, 
expressa livremente, após ter sido 
devidamente informada sobre o desenrolar 
do processo e ter recebido documentação 
adequada, por uma pessoa com capacidade 
para dar o seu consentimento ou, se se tratar 
de uma pessoa que não esteja em condições 
de o fazer, pelo seu representante legal, e/ou 
uma autoridade e/ou pessoa e/ou 
organismo previstos por lei;

j) "Consentimento esclarecido por escrito": 
a decisão, obrigatoriamente datada e 
assinada, da pessoa participar num ensaio 
clínico, expressa livremente, após ter sido 
devidamente informada sobre a natureza, a 
importância, as implicações e os riscos  e 
ter recebido documentação adequada, por 
uma pessoa com capacidade para dar o seu 
consentimento ou, se se tratar de uma 
pessoa que não esteja em condições de o 
fazer, pelo seu representante legal. Se a 
pessoa em causa não puder escrever, 
poderá excepcionalmente dar o seu 
consentimento oral na presença de 
testemunhas;

Justificação:

Cf. a exposição de motivos. Na primeira leitura o Parlamento exigiu um consentimento 
escrito, datado e assinado, após informação de todos os aspectos importantes.

(Alteração 7)
Artigo 3º, nº 1

1. A presente directiva é aplicável sem 
prejuízo das medidas nacionais relativas à 
protecção dos participantes em ensaios 
clínicos, desde que essas disposições tenham 
um alcance mais vasto que as da presente 
directiva e desde que sejam conformes com 
os procedimentos e prazos previstos nesta 

1. A presente directiva é aplicável sem 
prejuízo das medidas nacionais relativas à 
protecção dos participantes em ensaios 
clínicos, desde que essas disposições tenham 
um alcance mais vasto que as da presente 
directiva e desde que sejam conformes com 
os procedimentos e prazos previstos nesta 
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última. última.
Os Estados-Membros adoptarão, se ainda 
não o tiverem feito, normas detalhadas com 
vista à protecção contra abusos das pessoas 
incapazes de dar o seu consentimento 
esclarecido.

Justificação:

Reintroduz as alterações do PE 10/28 do nº 3 (primeira parte).

(Alteração 8)
Artigo 3º, nº 2, alínea a)

a) Tiverem sido avaliados os riscos e 
inconvenientes previsíveis por comparação 
com o benefício individual para a pessoa 
participante no ensaio e para a sociedade. Um 
ensaio clínico só pode ter início ou 
prosseguir se os benefícios esperados 
justificarem os riscos;

a) Tiverem sido avaliados os riscos e 
inconvenientes previsíveis por comparação 
com o benefício individual para a pessoa 
participante no ensaio e para outros 
pacientes, actuais ou futuros. Um ensaio 
clínico só pode ter início se um Comité de 
Ética chegar à conclusão de que os 
benefícios esperados justificam os riscos e só 
poderá prosseguir se a observância deste 
requisito for objecto de uma supervisão 
permanente;

Justificação:

 Importa deixar claro que cabe ao Comité de Ética estabelecer a ponderação entre riscos e 
benefícios. Estes benefícios não poderão ser de natureza financeira, os quais não poderão 
sobrepor-se  aos benefícios terapêuticos ou de  saúde pública.

(Alteração 9)
Artigo 3º, n° 2, alínea a) bis (nova)

a bis)  O sujeito participante no ensaio tiver 
tido a oportunidade, no âmbito de uma 
entrevista prévia com o investigador ou 
com um membro da equipa de 
investigação, de compreender os objectivos 
do ensaio, os seus riscos e inconvenientes, 
assim como as condições em que será 
realizado; o participante será, além disso, 
informado do direito que lhe assiste de se 



RR\426257PT.doc 11/23 PE 293.678

PT

retirar dos ensaios a qualquer momento;

Justificação:

A fim de assegurar que o consentimento seja devidamente esclarecido, considera-se que uma 
entrevista prévia informará melhor e de maneira mais completa o participante do que uma 
simples brochura. 

(Alteração 10)
Artigo 3º, n° 2, alínea c)

c) O consentimento esclarecido tiver sido 
obtido em boa e devida forma;

c) O participante tiver dado a sua 
autorização por escrito, após ter sido 
esclarecido sobre a natureza, o significado 
e o alcance do ensaio clínico. Se a pessoa 
em causa não puder escrever, poderá 
excepcionalmente dar o seu consentimento 
oral na presença de testemunhas;

Justificação:

Alteração procedente da primeira leitura. Cf. a exposição de motivos.

(Alteração 11)
Artigo 3º, n° 2, alínea d) bis (nova)

d bis) Existir uma regulamentação 
relativa a um seguro ou uma indemnização 
que cubra a responsabilidade do 
investigador e do promotor.

Justificação:

Alteração procedente da primeira leitura; o Comité de Ética deverá averiguar se a protecção 
através do seguro é suficiente. Trata-se de ajustar a formulação do artigo 3º ao disposto já 
no artigo 4º da Posição Comum.

(Alteração 12)
Artigo 3º bis (novo)

Em complemento de quaisquer outras 
restrições, um ensaio clínico apenas pode 
ser realizado em crianças se:
a) tiver sido obtido o consentimento 
esclarecido dos pais ou do representante 
legal; o consentimento deverá reflectir a 
vontade presumível da criança e poderá ser 
anulado a qualquer momento, sem 
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detrimento para a criança;
b) a criança tiver recebido, por parte 
de pessoal qualificado do ponto de vista 
pedagógico, informações adequadas à sua 
capacidade de compreensão sobre o 
ensaio, os riscos e os benefícios;
c) o desejo explícito de uma criança, 
que tenha atingido a idade da razão e seja 
capaz de avaliar as informações,  de se 
recusar a participar ou de se retirar do 
ensaio clínico a qualquer momento for 
levado ao conhecimento do investigador 
ou, se for o caso, do investigador principal;
d) não forem concedidos  quaisquer 
incentivos ou benefícios financeiros além 
de uma compensação;
e) o ensaio clínico comportar 
benefícios directos para o grupo de 
pacientes e apenas quando a investigação 
for essencial para validar dados obtidos em 
ensaios clínicos realizados em pessoas 
capazes de dar o seu consentimento 
esclarecido ou através de outros métodos 
de investigação. Além disso, a investigação 
deve ter uma relação directa com uma 
condição clínica de que sofra o menor em 
causa ou ser de natureza tal que apenas 
pode ser realizada em menores;
f) forem respeitadas as orientações 
científicas pertinentes da Agência 
Europeia de Avaliação dos Medicamentos;
g) os ensaios clínicos tiverem sido 
concebidos para minimizar a dor, o 
mal-estar, o medo e qualquer outro 
previsível risco relacionado com a doença 
e com o grau de desenvolvimento; tanto o 
limiar do risco como o grau de perturbação 
devem ser objecto de uma definição 
específica e de uma revisão permanente;
h) o protocolo de estudo tiver sido 
aprovado por um Comité de Ética, dotado 
de  competência em matéria de pediatria ou 
após o respectivo aconselhamento em  
questões clínicas, éticas e psicossociais da  
pediatria;
i) os interesses dos pacientes 
prevalecerem sempre sobre os interesses 
da ciência e da sociedade;
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Justificação:

Cf. a exposição de motivos. Em primeira leitura, o Parlamento adoptou a posição segundo a 
qual "será proibido efectuar ensaios em qualquer pessoa que seja incapaz de dar o seu 
consentimento esclarecido, a não ser que a beneficiem directamente" (Alterações 10 e 28, nº 2 
bis). Esta alteração não foi aceite na Posição Comum. No que se refere às crianças, deve-se 
assegurar o respeito do seu ponto de vista.

(Alteração 13)
Artigo 3º ter (novo)

No caso de outras pessoas que não possam 
dar o seu consentimento esclarecido e 
juridicamente válido, aplicam-se todos os 
requisitos enumerados para as pessoas 
capazes de dar o seu consentimento e para 
as crianças. Em complemento  destes 
requisitos, a participação, em ensaios 
clínicos, de adultos incapazes que, antes do 
início da sua incapacidade, não tenham 
dado nem  recusado o seu consentimento 
esclarecido  só será possível, quando:
1. a investigação for essencial para 
validar dados obtidos em ensaios clínicos 
realizados em pessoas capazes de dar o seu 
consentimento esclarecido ou através de 
outros métodos de investigação e  estiver 
directamente relacionada com uma situação 
clínica de perigo de vida ou de debilidade de  
que sofra o adulto incapaz em causa;
2. O protocolo tiver sido aprovado por 
um Comité de Ética, dotado de competência 
específica no domínio da doença em causa 
ou após o respectivo aconselhamento em 
questões clínicas, éticas e psicossociais do 
domínio da doença em causa e da população 
doente visada;
3. existir a legítima expectativa de que 
a administração do medicamento em fase de 
experimentação comporta  para o paciente 
benefícios que superam os riscos.

Justificação:

Em primeira leitura, o Parlamento adoptou a posição segundo a qual "será proibido efectuar 
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ensaios em qualquer pessoa que seja incapaz de dar o seu consentimento esclarecido, a não 
ser que a beneficiem directamente" (Alterações 10 e 28, nº 2 bis). Esta alteração não foi 
aceite na Posição Comum. Visa precisar que, quando entre os membros da Comissão de 
Ética não figurarem especialistas em doenças psiquiátricas ou em deficiências mentais, estes 
devem ser consultados no âmbito da decisão.

(Alteração 14)
Artigo 4º, nº 3, alínea a) bis (nova)

a bis)  O carácter satisfatório da avaliação 
dos riscos e inconvenientes previsíveis, nos 
termos do nº 2, alínea a), do artigo 3º, e a 
justificação das conclusões;

Justificação:

A Posição Comum não indica a quem competirá esta tarefa – trata-se manifestamente de uma 
tarefa adequada ao Comité de Ética.

(Alteração 15)
Artigo 4º, n° 3, alínea f)

f) A adequação e o carácter exaustivo das 
informações escritas a fornecer, bem como 
o processo a seguir para formular o 
consentimento esclarecido;

f) A adequação e o carácter exaustivo das 
informações escritas a fornecer, bem como 
o processo a seguir para formular o 
consentimento esclarecido e a justificação 
de quaisquer excepções à proibição 
normal de efectuar ensaios em pessoas 
incapazes de dar um consentimento 
esclarecido;

Justificação:

Decorre das restrições relativas às pessoas incapazes.

(Alteração 16)
Artigo 4º, nº7

7. Não pode ser concedida qualquer 
prorrogação do prazo previsto no nº 5, salvo 
tratando-se de ensaios que impliquem 
medicamentos de terapia genética e de terapia 
celular somática, incluindo de terapia celular 
xenogenética.

7. Não pode ser concedida qualquer 
prorrogação do prazo previsto no nº 5 para 
além de um total de 60 dias, salvo 
tratando-se de ensaios que impliquem 
medicamentos de terapia genética e de terapia 
celular somática. Neste caso, poderá ser 
concedida uma prorrogação no máximo de 
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45 dias que, por sua vez prorrogável, em 
casos excepcionais a justificar, por mais 45 
dias. Em relação à terapia celular 
xenogenética, não existe qualquer limitação 
de prazo.

Justificação:

Embora o prazo para a terapia genética tenha de ser suficientemente extenso, tem de haver 
um prazo.

(Alteração 17)
Artigo 7º, nº 4

4. A análise de um pedido de autorização 
em boa e devida forma pela autoridade 
competente a que se refere o nº 2 não deve 
ultrapassar 60 dias. 
Se, transcorridos esses 60 dias, a autoridade 
competente não tiver comunicado objecções 
ao promotor, este pode considerar que o 
início do ensaio não suscita qualquer 
objecção por parte da autoridade competente.

4. A análise de um pedido de autorização em 
boa e devida forma pela autoridade 
competente a que se refere o nº 2 deve ser 
concluída o mais rapidamente possível e não 
deve ultrapassar 60 dias. Se transcorridos 30 
dias, a autoridade competente não tiver 
comunicado objecções ao promotor e caso a 
Comissão de Ética tenha emitido um parecer 
favorável, este pode considerar que o início 
do ensaio não suscita qualquer objecção por 
parte da autoridade competente.
Os Estados-Membros podem, no âmbito das 
suas competências, estabelecer um prazo 
inferior a 60 dias se tal corresponder à sua 
prática habitual.

Não pode ser concedida qualquer 
prorrogação do prazo referido parágrafo 
anterior, salvo tratando-se de ensaios que 
impliquem os medicamentos especificados 
no nº 6.

Não pode ser concedida qualquer nova 
prorrogação do prazo referido parágrafo 
anterior, salvo tratando-se de ensaios que 
impliquem os medicamentos especificados 
no nº 6; para estes ensaios pode ser 
concedida uma prorrogação de 45 dias, no 
máximo, susceptível de ser novamente 
prorrogada por 45 dias em casos 
excepcionais, que devem ser justificados. No 
caso da terapia celular  xenogenética, o 
prazo de autorização não está sujeito a 
qualquer limite temporal.

Justificação:

 Cf. a exposição de motivos. Embora o prazo para a terapia genética tenha de ser 
suficientemente extenso, tem de haver um prazo. Numa série de Estados-Membros, o parecer 
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positivo da Comissão de Ética é, já hoje, emitido em geral dentro de um prazo de 30 dias. De 
acordo com a Posição Comum, o início da análise clínica seria significativamente retardado 
nestes Estados-Membros após a entrada em vigor da Posição Comum, uma vez que teriam de 
esperar que expirasse o prazo de 60 dias. Esta alteração destina-se a ter em conta a situação 
dos Estados-Membros onde a autorização para o início dos ensaios clínicos é emitida com 
maior rapidez. 

(Alteração 18)
Artigo 7º, nº5

5. Sem prejuízo do disposto no nº 6, podem 
no entanto ser sujeitos a autorização 
escrita, prévia ao seu início, os ensaios 
clínicos de medicamentos que não tenham 
autorização de colocação no mercado, na 
acepção da Directiva 65/65/CEE, e venham 
referidos na parte A do anexo do 
Regulamento (CEE) nº 2309/93, bem como 
quaisquer outros medicamentos que 
correspondam a características especiais, 
cuja lista será adoptada nos termos do 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 19º 
da presente directiva.

Suprimir.

Até à aprovação desta lista, os 
Estados-Membros continuarão a aplicar os 
seus procedimentos nacionais.

Justificação:

O Parlamento requereu em primeira leitura um procedimento geral de notificação. Não é 
aceitável que o Conselho e a Comissão definam, sem a participação do Parlamento, grupos 
de medicamentos que carecem expressamente de uma autorização. Além disso, o nº 5 do 
artigo 7º da posição comum contradiz a solicitação genérica do Parlamento no sentido de as 
questões importantes do procedimento legislativo se submeterem obrigatoriamente ao 
processo de co-decisão e não poderem ser tratadas em procedimento de comissão.

(Alteração 19)
Artigo 7º, nº6

6. Ficam sujeitos a autorização escrita 
prévia ao seu início, os ensaios clínicos que 
impliquem medicamentos de terapia 
genética, de terapia celular somática, 
incluindo de terapia celular xenogenética, 

6. Ficam sujeitos a autorização escrita 
prévia ao seu início, os ensaios clínicos que 
impliquem medicamentos de terapia 
genética, de terapia celular somática, 
incluindo de terapia celular xenogenética, 



RR\426257PT.doc 17/23 PE 293.678

PT

bem como todos os medicamentos que 
contenham organismos geneticamente 
modificados.

bem como todos os medicamentos que 
contenham organismos geneticamente 
modificados. Não podem ser realizados 
quaisquer ensaios clínicos que dêem 
origem a modificações na identidade 
genética germinal do sujeito.

Justificação:

A interdição da terapia genética germinal é conforme com a política declarada da UE.

(Alteração 20)
Artigo 9º, nº 3 bis (novo)

  3 bis. Os dados só poderão ser introduzidos 
na base uma vez concluído o ensaio. Além 
disso, é necessário o acordo expresso do 
promotor sobre o conteúdo desses dados. A 
base de dados não poderá conter qualquer 
informação relativa a  medicamentos em 
experimentação, se o promotor declarar que 
a sua difusão viola a protecção jurídica 
existente no quadro do direito empresarial e 
prejudica a competitividade desse 
medicamento.

Justificação:

A presente alteração visa impedir a divulgação de segredos profissionais.

(Alteração 21)
Artigo 10º, nº 1, primeiro parágrafo

Se um Estado-Membro tiver razões 
objectivas para considerar que as condições 
do pedido de autorização referido no nº 2 do 
artigo 7º deixaram de estar preenchidas, ou 
dispuser de informações que suscitem 
dúvidas quanto á segurança ou ao 
fundamento científico do ensaio clínico, esse 
Estado-Membro pode suspender ou proibir o 
ensaio clínico em questão, comunicando 
essa decisão ao promotor.

Se um Estado-Membro tiver razões 
objectivas para considerar que as condições 
do pedido de autorização referido no nº 2 do 
artigo 7º deixaram de estar preenchidas, ou 
dispuser de informações que suscitem 
dúvidas quanto á segurança ou ao 
fundamento científico do ensaio clínico, esse 
Estado-Membro pode suspender ou proibir o 
ensaio clínico em questão, comunicando 
essa decisão ao promotor.
O Estado-Membro, antes de tomar a sua 
decisão, solicita o parecer do promotor e/ou 
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do investigador, que deve ser fornecido no 
prazo de uma semana, excepto se este prazo 
apresentar riscos.

Justificação:

As pessoas que sofrem os efeitos decorrentes da aplicação de uma decisão têm o direito  de 
serem informadas em tempo útil, de  modo a que possam expressar o respectivo  parecer, de 
acordo com prazos bem definidos.

(Alteração 22)
Artigo 11º, nº 5 bis (novo) 

 5 bis. Sempre que os ensaios clínicos sejam 
iniciados e dirigidos por cientistas e não 
tenham como objectivo último a  
comercialização/homologação, não se 
aplicam os artigos 11º e 12º se os ensaios 
forem levados a cabo com medicamentos 
comercializados e relativamente aos quais se 
possa pressupor que foram produzidos 
segundo as normas da UE que regem as 
boas práticas de fabrico ou normas 
equivalentes. Nesses casos, o investigador 
deve fornecer e arquivar a documentação 
correspondente sobre a origem do 
medicamento em estudo (isto é, o número do 
lote). Em relação aos ensaios clínicos 
incidentes sobre medicamentos não 
autorizados, devem ser respeitados os 
requisitos das boas práticas de fabrico, nos 
termos dos  artigos 11º e 12º.

Justificação:

Cf. a exposição de motivos. As dificuldades enfrentadas pelas organizações que realizam 
ensaios clínicos não comerciais dizem, em primeira linha, respeito aos artigos 11º e 12º.

(Alteração 23)
Artigo 15º, nº 3, alínea a)

a) Os Estados-Membros devem assegurar 
que todas as suspeitas de efeitos 

a) Os Estados-Membros devem assegurar  
que todas as suspeitas de efeitos 
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indesejáveis graves imprevistos de um 
medicamento experimental que tenham sido 
levados ao seu conhecimento sejam 
imediatamente notificadas à Agência pelo 
promotor do ensaio clínico.

indesejáveis graves imprevistos de um 
medicamento experimental que tenham sido 
levados ao seu conhecimento sejam 
imediatamente introduzidas numa base de 
dados europeia, à qual terão acesso, nos 
termos do nº 1 do artigo 9º, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros, a 
Agência Europeia de Avaliação dos 
Medicamentos e a Comissão..

Justificação:

Na era das modernas tecnologias de informação, a transmissão de dados não deve dar origem 
a atrasos desnecessários. Afigura-se mais viável recolher os dados numa base europeia, à qual 
tenham acesso as pessoas e as organizações interessadas.

(Alteração 24)
Artigo 15º, nº 3, alínea b)

b) A informação notificada pelo promotor 
será facultada às autoridades competentes 
dos Estados-Membros pela Agência.

b) Suprimir.

Justificação:

Na era das modernas tecnologias de informação, a transmissão de dados não deve dar 
origem a atrasos desnecessários. Afigura-se mais viável recolher os dados numa base 
europeia, à qual tenham acesso as pessoas e as organizações interessadas.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. O que são ensaios clínicos?

Um ensaio clínico consiste na administração de medicamentos a seres humanos, acompanhada 
por uma observação minuciosa desses doentes e por uma avaliação, no quadro dos dados 
obtidos a partir da observação e da investigação, segundo um plano previamente estabelecido. 
Deve ser apresentado previamente um plano de ensaio a um Comité de Ética, composto por 
médicos e por especialistas não pertencentes à classe médica.

2. Porque são necessários ensaios clínicos?

Inúmeras doenças graves não podem ser tratadas, ou pelo menos não o podem ser devidamente, 
com os medicamentos actualmente disponíveis. Depois de investigações prévias, tais como 
análises químicas, experiências em células de cultura ou experiências em animais permitirem 
concluir da probabilidade de uma substância ser efectiva e ter poucos efeitos secundários, 
começa-se, regra geral, por experimentar em adultos voluntários do sexo masculino se essa 
substância também não possui efeitos secundários nos seres humanos. Numa etapa posterior, o 
medicamento é testado em doentes de quem se espera poderem assim obter uma cura. Não se 
deve administrar simplesmente um medicamento e ficar a aguardar a cura, mas importa 
acompanhar com rigor a evolução dos doentes, a fim de se poder confrontar os resultados 
obtidos com os de outros doentes e se poder obter informações exactas sobre a acção e os 
eventuais efeitos secundários desse medicamento.

3. Porque é necessária uma harmonização à escala europeia neste âmbito?

Para se obter informações suficientes sobre a acção e os eventuais efeitos secundários de um 
medicamento, leva-se amiúde a cabo ensaios clínicos em diversos centros (ensaios clínicos 
multicêntricos). Na Europa, são muito comuns os ensaios clínicos realizados em simultâneo em 
diferentes Estados-Membros. No entanto, as disposições administrativas dos Estados-Membros 
têm sido até à data muito diferentes, o que causa uma sobrecarga considerável à indústria assim 
como atrasos consideráveis, pelo que os doentes só tardiamente é que têm acesso a produtos 
novos e eficazes. Torna-se por isso necessário alcançar uma harmonização a um nível em que 
se evite barreiras burocráticas desnecessárias, mas que garanta uma ampla protecção dos 
participantes nesses ensaios. Esta questão também não pode ser só considerada numa 
perspectiva concorrencial. Se forem apenas harmonizados os procedimentos, relegando-se 
porém para os Estados-Membros a necessária protecção dos participantes nos ensaios, corre-se 
o perigo de se estar a produzir um "dumping" ético.

4. Quais são as principais alterações do Parlamento Europeu em primeira leitura 
que o Conselho não adoptou?

O Conselho adoptou uma série de alterações do Parlamento Europeu em primeira leitura na sua 
posição comum. No entanto, o Conselho não subscreveu, ou pelo menos não o fez na íntegra, 
as alterações propostas pelo Parlamento. O relator recomenda por isso que em alguns pontos 
seja reposta a redacção da primeira leitura. Afigura-se em parte adequado propor um 
compromisso entre a posição do Parlamento em primeira leitura e a posição comum do 
Conselho. Na opinião do relator, é igualmente possível prescindir de algumas alterações 
propostas pelo Parlamento em primeira leitura, a fim de não protelar desnecessariamente o 
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procedimento legislativo. Naturalmente que não se pode todavia renunciar aos princípios mais 
importantes estabelecidos pelo Parlamento em primeira leitura.

a) Necessidade de um consentimento por escrito

Na sua primeira leitura, o Parlamento Europeu exigiu que o consentimento para participar num 
ensaio clínico fosse efectuado por escrito. O Conselho não subscreveu este aditamento na sua 
posição comum. Na óptica do relator, o Parlamento deveria insistir no consentimento escrito, a 
menos que essa pessoa não possa escrever. Neste caso, poderá ser autorizado um consentimento 
oral na presença de testemunhas.

b) Deverá o responsável pelo ensaio clínico ser um médico?

Na sua primeira leitura, o Parlamento Europeu solicitou que o responsável por um ensaio clínico 
fosse, em todo o caso, um médico. O Conselho não adoptou esta alteração. Embora outros 
grupos profissionais, tais como por exemplo os farmacêuticos, possuam as qualificações 
científicas necessárias para avaliar as questões de especialidade a ter em conta num ensaio 
clínico, assumem importância, no quadro de um tal ensaio, não só os problemas farmacológicos 
objectivos, mas também a sobrecarga que os participantes nesse ensaio são obrigados a 
suportar. Por força da sua formação e actividade, os médicos estão mais aptos a avaliar essa 
sobrecarga e a reduzi-la a um mínimo.

c) Participação de doentes que não estão em condições de dar um consentimento 
informado e juridicamente válido a um ensaio clínico

O Parlamento Europeu solicitou, em primeira leitura, que, em aditamento às restantes restrições, 
fossem proibidas investigações levadas a cabo em pessoas que, depois de informadas, não 
estivessem em condições de dar o seu consentimento esclarecido, caso esses ensaios não 
tivessem uma utilidade directa para os interessados. O Conselho rejeitou esta alteração, 
defendendo a posição de que a protecção das pessoas incapazes de dar o seu consentimento 
devia ser regulamentada pela legislação nacional dos Estados-Membros. O relator não 
subscreve esta posição, uma vez que, se consideramos necessária uma harmonização neste 
domínio a nível europeu, devemos igualmente providenciar por que a protecção das pessoas 
incapazes de dar o seu consentimento seja a mais ampla possível em todos os Estados-
Membros.

No entanto, o Parlamento deveria modificar esta alteração.

Na opinião do relator, é premente incluir as crianças nos ensaios clínicos. Numerosos 
medicamentos administrados sem reservas específicas aos adultos, para quem existem doses 
exactas assim como amplas informações, não são oficialmente autorizados para crianças. Isto 
deve-se ao facto de serem muito poucos os ensaios clínicos efectuados em crianças, o que tem 
amiúde consequências negativas: Nalguns casos, as crianças vêem-se privadas de 
medicamentos importantes, dado que os médicos partem do princípio de que, na falta de uma 
autorização, esse medicamento não deve ser administrado a crianças. Isto pode ter graves 
desvantagens para as crianças doentes. Assim, por exemplo, a literatura médica refere um caso 
recente, em que uma criança padecia de uma grave meningite viral. Esta infecção podia ser 
tratada com um medicamento cuja administração não se encontrava porém autorizada a 
crianças. Tendo-se o médico por isso negado a administrar esse medicamento àquela criança, 
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esta acabou por falecer. Posteriormente, o médico foi condenado por um tribunal que 
considerou que, apesar da falta de autorização para administrar aquele medicamento a crianças, 
ele deveria tê-lo mesmo aplicado. A terapia medicamentosa para crianças poderia ser muito 
melhor, mais precisa e eficaz, se fossem realizados estudos clínicos. Por isso, a Presidência 
francesa do Conselho adoptou uma iniciativa destinada a melhorar os ensaios clínicos em 
crianças.

Ainda que outros doentes incapazes de dar o seu consentimento não estejam tanto no centro da 
atenção da opinião pública, regista-se casos semelhantes noutros domínios, designadamente 
com as pessoas portadoras de deficiência mental. A participação destas pessoas em ensaios 
clínicos pode por isso ser indicada. Importa aqui no entanto pressupor que o medicamento em 
causa tenha uma utilidade directa para as pessoas interessadas.

Importa estabelecer amplos critérios destinados a proteger as pessoas incapazes de dar o seu 
consentimento. Para além do aval do seu representante legal, que poderá ser retirado a qualquer 
momento sem que isso tenha consequências negativas para o doente e que deve reflectir a 
suposta vontade do doente, importaria providenciar por uma informação compatível com o grau 
de desenvolvimento do doente, devendo ainda o seu consentimento corresponder às suas 
possibilidades. Não devem ser concedidos quaisquer incentivos financeiros para a participação 
num ensaio clínico. Deverá haver uma utilidade para o grupo de doentes em causa e apurar-se 
previamente se esse medicamento não pode ser experimentado em adultos capazes de dar o seu 
consentimento. As dores, o mal estar e os riscos devem ser reduzidos a um mínimo, e o modo 
de redução desses riscos e desse mal estar deve ser previamente definido, definição essa que 
cabe rever constantemente. No Comité de Ética, que examina este tipo de estudos, devem ter 
assento peritos para cada grupo de doenças, e as autoridades estatais não deverão poder anular 
um voto favorável do Comité de Ética. Os interesses dos doentes deverão sempre sobrepor-se 
aos interesses da sociedade e da economia.

Além destes requisitos, aplicáveis tanto em relação às crianças como em relação a outras 
pessoas incapazes de dar o seu consentimento, como pessoas afectadas por demência e doentes 
do foro psiquiátrico, deveria reivindicar-se em relação a este último grupo de doentes a 
impossibilidade de se obter o consentimento livre e esclarecido para participar num ensaio 
clínico antes de cessar a capacidade para dar esse consentimento. Além disso, deveria existir  
neste caso a expectativa fundamentada de que a administração do medicamento em experiência 
tenha uma utilidade para os doentes interessados que se sobreponha aos eventuais riscos.

d) Tramitação do procedimento de autorização 

Na sua primeira leitura, o Parlamento defendeu a aplicação do procedimento de notificação em 
relação aos ensaios clínicos. Se um Comité de Ética autoriza um ensaio clínico, esse ensaio 
deve poder começar sem ser necessária uma autorização formal das autoridades dos Estados-
Membros. A única excepção constituiriam os medicamentos para as terapias genética e celular, 
em relação às quais se deveria exigir uma autorização por escrito por parte das autoridades dos 
Estados-Membros.

O Conselho de Ministros só aceitou parcialmente esta proposta do Parlamento Europeu. O texto 
do Parlamento Europeu foi modificado e, concretamente, não se fala em notificação, já que esta 
prática é objecto de grandes reservas por parte de alguns Estados-Membros. No entanto, 
segundo a posição comum, o ensaio clínico pode iniciar-se, regra geral, se o Comité de Ética o 
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tiver autorizado, se tiver decorrido um prazo determinado e se as autoridades dos Estados-
Membros não tiverem objecções. Uma excepção constituem, tal como proposto pelo 
Parlamento em primeira leitura, os medicamentos utilizados nas terapias genética e celular, 
assim como todos os medicamentos contendo organismos geneticamente modificados (esta 
última parte foi aditada pelo Conselho). Para o Parlamento Europeu é insuficiente que no nº 5 
do artigo 7º se refira a possibilidade de exigir um consentimento escrito em relação a 
determinados medicamentos que depois não surgem especificados. O grupo de medicamentos 
deve ser determinado apenas pela Comissão Europeia e pelo Conselho. Ao Parlamento, não se 
afigura aceitável que o Conselho e a Comissão pretendam, ignorando a posição do primeiro, 
dispensar a outros medicamentos um tratamento distinto daquele que o Parlamento exige na 
directiva.

e) Prazos

A fim de reduzir o mais possível o prazo para iniciar um ensaio clínico, o Parlamento na sua 
primeira leitura e a Comissão haviam estabelecido um prazo de 30 dias para apreciação do 
pedido. O Conselho prorrogou este prazo até 60 dias. O relator propõe, a título de compromisso 
entre o Conselho e o Parlamento, que o prazo para o Comité de Ética seja de 45 dias e o prazo 
para as autoridades nacionais competentes de 30 dias.

Regra geral, nos Comités de Ética participam médicos, juristas e outros especialistas, cuja 
actividade principal não consiste em examinar pedidos, fazendo-o antes em paralelo com as 
suas actividades científicas ou de outro tipo. Torna-se por isso adequado dar-lhes mais tempo 
para examinar os pedidos do que o prazo concedido às autoridades estatais, as quais, em 
princípio, podem dedicar todo o seu tempo de trabalho à apreciação daqueles pedidos. As 
autoridades nacionais deverão todavia ter a possibilidade de condicionar o seu voto ao do 
Comité de Ética. O relator propõe por isso que o prazo para o Comité de Ética seja de 45 dias, 
podendo ser excepcionalmente prorrogado até 60 dias. As autoridades dos Estados-Membros 
deverão tomar uma decisão dentro de um prazo de 30 dias, e o mais tardar até à comunicação 
do voto do Comité de Ética.

5. Ensaios clínicos não comerciais

A posição comum é antes de tudo marcada pela situação da indústria farmacêutica. Há no 
entanto também ensaios clínicos que são levados a cabo por organizações não comerciais e que 
possivelmente também não interessam à indústria farmacêutica. No domínio da investigação 
do cancro está precisamente a investigar-se a possibilidade de se abandonar certos 
medicamentos a fim de reduzir os efeitos secundários, sem pôr em perigo o êxito da terapia. 
Estes ensaios são amiúde levados a cabo por cientistas e clínicas. Regra geral, não se utiliza 
medicamentos novos, mas reduz-se ou substitui-se medicamentos já comercializados. A fim de 
reduzir as despesas destas organizações sem fins lucrativos, afigura-se indicado isentá-las dos 
requisitos constantes do artigo 11º quando se trate de medicamentos autorizados na União 
Europeia.


