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Alteração 75
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Num ensaio clínico é necessário 
proteger a segurança e os direitos dos 
sujeitos do ensaio e os dados produzidos 
devem ser sólidos e fiáveis.

(1) Num ensaio clínico é necessário 
proteger a segurança, os direitos e o bem-
estar dos sujeitos do ensaio e os dados 
produzidos devem ser sólidos e fiáveis.

Or. en

Justificação

De acordo com o artigo 3.º da proposta de regulamento e com o artigo 6.º da declaração de 
Helsínquia da Associação Médica Mundial sobre os princípios éticos da investigação médica 
envolvendo humanos (Seul, 2008), a prioridade deve ser dada à segurança, aos direitos e ao 
bem-estar das pessoas.

Alteração 76
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Num ensaio clínico é necessário 
proteger a segurança e os direitos dos 
sujeitos do ensaio e os dados produzidos 
devem ser sólidos e fiáveis.

(1) Num ensaio clínico é necessário 
proteger a segurança, os direitos e a saúde 
dos sujeitos do ensaio e os dados 
produzidos devem ser sólidos e fiáveis.

Or. en

Alteração 77
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 1
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Texto da Comissão Alteração

(1) Num ensaio clínico é necessário 
proteger a segurança e os direitos dos 
sujeitos do ensaio e os dados produzidos 
devem ser sólidos e fiáveis.

(1) Num ensaio clínico é necessário 
proteger a segurança e os direitos dos 
sujeitos do ensaio e os dados produzidos 
devem ser sólidos, fiáveis e refletir a 
diversidade da população em termos de 
idade e de géneros.

Or. en

Alteração 78
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Num ensaio clínico é necessário 
proteger a segurança e os direitos dos 
sujeitos do ensaio e os dados produzidos 
devem ser sólidos e fiáveis.

(1) Num ensaio clínico é necessário 
proteger a segurança e os direitos dos 
sujeitos do ensaio e os dados produzidos 
devem ser sólidos e fiáveis. Os interesses 
dos participantes devem, por regra, ter 
prioridade sobre outros interesses.

Or. sl

Alteração 79
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Para que possa ser feito um controlo 
independente da observância destes 
princípios, os ensaios clínicos devem ser 
sujeitos a autorização prévia.

(2) Para que possa ser feito um controlo 
independente da observância destes 
princípios, os ensaios clínicos devem ser 
sujeitos a autorização prévia e seria 
conveniente que as pessoas que concedem 
a autorização não tenham conflitos de 
interesse e sejam independentes do 
promotor, da instituição do centro de 
ensaio e dos investigadores envolvidos.
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Or. en

Alteração 80
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Para que possa ser feito um controlo 
independente da observância destes 
princípios, os ensaios clínicos devem ser 
sujeitos a autorização prévia.

(2) Para que possa ser feito um controlo 
independente da observância destes 
princípios, os ensaios clínicos devem ser 
sujeitos a autorização prévia e aprovação 
por parte de um comité de ética antes do 
seu início.

Or. en

Justificação

Este aditamento é consentâneo com o disposto no artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva 2001/20/CE e 
consagra o princípio da autorização prévia de um protocolo de estudo nos termos do artigo 
15.º da declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial (Seul, 2008) e da secção 
2.6 das normas da ICH em matéria de boas práticas clínicas nos considerandos do referido 
regulamento.

Alteração 81
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Para que possa ser feito um controlo 
independente da observância destes 
princípios, os ensaios clínicos devem ser 
sujeitos a autorização prévia.

(2) Para que possa ser feito um controlo 
independente da observância destes 
princípios, os ensaios clínicos devem ser 
sujeitos a autorização prévia que comporte 
uma análise por parte de um comité de 
ética.
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Or. en

Justificação

A despeito do consenso em relação à necessidade da aprovação por parte de um comité de 
ética, apoiamos vivamente a atual proposta de uma decisão por Estado-Membro. A atual 
formulação veicula a impressão que existem duas fases, o que não deveria suceder. Importa 
reformular a redação de forma a garantir que a aprovação do comité de ética seja incluída 
na autorização e especificada no regulamento, dentro do respeito dos prazos previstos.

Alteração 82
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Para que possa ser feito um controlo 
independente da observância destes 
princípios, os ensaios clínicos devem ser 
sujeitos a autorização prévia.

(2) Para que possa ser feito um controlo 
independente da observância destes 
princípios, os ensaios clínicos devem ser 
sujeitos a autorização prévia. A 
autorização em questão deverá 
contemplar aspetos científicos, éticos e 
administrativos.

Or. en

Justificação

Não se pode separar a avaliação científica da avaliação ética.

Alteração 83
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Importa clarificar a definição de ensaio 
clínico em vigor, estabelecida na Diretiva 
2001/20/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 4 de abril de 2001, relativa à 

(3) Importa clarificar a definição de ensaio 
clínico em vigor, estabelecida na Diretiva 
2001/20/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 4 de abril de 2001, relativa à 
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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. Para esse efeito, deve definir-se 
de forma mais precisa o conceito de 
ensaio clínico, mediante a introdução do 
conceito mais amplo de «estudo clínico», 
de que o ensaio clínico constitui uma 
categoria. Essa categoria deve ser 
definida com base em critérios 
específicos. Esta abordagem toma 
devidamente em conta as diretrizes 
internacionais e está em conformidade 
com a legislação da UE relativa aos 
medicamentos, que se baseia na dicotomia 
entre «ensaio clínico» e «estudo sem 
intervenção».

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.

Or. en

Justificação

Deve ser mantida a antiga definição da Diretiva 2001/20/CE de "ensaio clínico", a par da 
nova introdução de ensaios de baixa intervenção com uma clarificação: os ensaios de 
segurança/eficácia pós-autorização  são cobertos pela definição de ensaio clínico e, desde 
logo, pelo regulamento. Estas alterações são introduzidas nas alterações 3,4 e 5.

Alteração 84
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O âmbito de aplicação do presente 
regulamento é basicamente idêntico ao da 
Diretiva 2001/20/CE. Embora esteja 
limitado à investigação clínica de 
medicamentos para uso humano, o 
âmbito é muito vasto na medida em que 
apenas exclui os estudos clínicos que não 
implicam uma «intervenção», por 
exemplo, inquéritos a médicos sem 
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intervenção adicional. «Estudos sem 
intervenção» são estudos de segurança 
pós-autorização iniciados, geridos ou 
financiados pelo titular da autorização de 
introdução no mercado. Estes estudos 
viabilizam a "prospeção de dados" e 
encontram-se abrangidos pela Diretiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano.

Or. fr

Alteração 85
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Diretiva 2001/20/CE tinha por 
objetivo simplificar e harmonizar as 
disposições administrativas relativas a 
ensaios clínicos na União Europeia. 
Contudo, a experiência demonstrou que a 
abordagem de harmonização da 
regulamentação dos ensaios clínicos só 
parcialmente foi conseguida. Esta situação 
dificulta, em especial, a realização de 
ensaios clínicos em vários Estados-
Membros. No entanto, a evolução 
científica leva a crer que, no futuro, os 
ensaios clínicos visarão populações de 
doentes mais específicas, por exemplo 
subgrupos identificados através de 
informação genómica. Para que esses 
ensaios incluam um número de doentes 
suficiente, pode ser necessário envolver 
muitos Estados-Membros, ou mesmo 
todos. Os novos procedimentos de 
autorização de ensaios clínicos devem 
incentivar a inclusão do maior número 
possível de Estados-Membros. Por 
conseguinte, a fim de simplificar os 

(4) A Diretiva 2001/20/CE tinha por 
objetivo simplificar e harmonizar as 
disposições administrativas relativas a 
ensaios clínicos na União Europeia. 
Contudo, a experiência demonstrou que a 
abordagem de harmonização da 
regulamentação dos ensaios clínicos só 
parcialmente foi conseguida. Esta situação 
dificulta, em especial, a realização de 
ensaios clínicos em vários Estados-
Membros. No entanto, a evolução 
científica leva a crer que, no futuro, os 
ensaios clínicos visarão populações de 
doentes mais específicas, por exemplo 
subgrupos identificados através de 
informação genómica. Para que esses 
ensaios incluam um número de doentes 
suficiente, pode ser necessário envolver 
muitos Estados-Membros, ou mesmo 
todos. Os novos procedimentos de 
autorização de ensaios clínicos devem 
incentivar a inclusão do maior número 
possível de Estados-Membros. Por 
conseguinte, a fim de simplificar os 
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procedimentos de apresentação de pedidos, 
deve evitar-se a apresentação repetida de 
informações em grande parte idênticas, 
prevendo em vez disso a apresentação de 
um só dossiê de pedido, através de um 
portal único, a todos os Estados-Membros 
em causa.

procedimentos de apresentação de pedidos, 
deve evitar-se a apresentação repetida de 
informações em grande parte idênticas, 
prevendo em vez disso a apresentação de 
um só dossiê de pedido, através de um 
portal único, a todos os Estados-Membros 
em causa. O portal deveria reduzir o ónus 
administrativo desnecessário, por forma a 
que não apenas os promotores e os 
investigadores académicos que realizam 
atividades de investigação multinacional 
mas também as autoridades públicas 
possam beneficiar da sua utilização. 

Or. fi

Alteração 86
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Nora Berra

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Diretiva 2001/20/CE tinha por 
objetivo simplificar e harmonizar as 
disposições administrativas relativas a 
ensaios clínicos na União Europeia. 
Contudo, a experiência demonstrou que a 
abordagem de harmonização da 
regulamentação dos ensaios clínicos só 
parcialmente foi conseguida. Esta situação 
dificulta, em especial, a realização de 
ensaios clínicos em vários Estados-
Membros. No entanto, a evolução 
científica leva a crer que, no futuro, os 
ensaios clínicos visarão populações de 
doentes mais específicas, por exemplo 
subgrupos identificados através de 
informação genómica. Para que esses 
ensaios incluam um número de doentes 
suficiente, pode ser necessário envolver 
muitos Estados-Membros, ou mesmo 
todos. Os novos procedimentos de 
autorização de ensaios clínicos devem 
incentivar a inclusão do maior número 

(4) A Diretiva 2001/20/CE tinha por 
objetivo simplificar e harmonizar as 
disposições administrativas relativas a 
ensaios clínicos na União Europeia. 
Contudo, a experiência demonstrou que a 
abordagem de harmonização da 
regulamentação dos ensaios clínicos só 
parcialmente foi conseguida. Esta situação 
dificulta, em especial, a realização de 
ensaios clínicos em vários Estados-
Membros. No entanto, a evolução 
científica leva a crer que, no futuro, os 
ensaios clínicos visarão populações de 
doentes mais específicas, por exemplo 
subgrupos identificados através de 
informação genómica. Para que esses 
ensaios incluam um número de doentes 
suficiente, pode ser necessário envolver 
muitos Estados-Membros, ou mesmo 
todos. Os novos procedimentos de 
autorização de ensaios clínicos devem 
incentivar a inclusão do maior número 
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possível de Estados-Membros. Por 
conseguinte, a fim de simplificar os 
procedimentos de apresentação de pedidos, 
deve evitar-se a apresentação repetida de 
informações em grande parte idênticas, 
prevendo em vez disso a apresentação de 
um só dossiê de pedido, através de um 
portal único, a todos os Estados-Membros 
em causa.

possível de Estados-Membros. Por 
conseguinte, a fim de simplificar os 
procedimentos de apresentação de pedidos, 
deve evitar-se a apresentação repetida de 
informações em grande parte idênticas, 
prevendo em vez disso a apresentação de 
um só dossiê de pedido, através de um 
portal único, a todos os Estados-Membros 
em causa. Dado que os ensaios clínicos 
realizados num único Estado-Membro são 
igualmente indispensáveis à investigação 
clínica europeia, o procedimento previsto 
pelo presente regulamento deveria cobrir 
estes ensaios clínicos.  Em relação a estes 
ensaios, o dossiê de pedido deverá também 
ser transmitido através do portal único 
europeu.

Or. fr

Alteração 87
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A experiência adquirida com a Diretiva 
2001/20/CE revelou também que o 
objetivo de simplificar e harmonizar as 
disposições administrativas relativas a 
ensaios clínicos na União não pode ser 
alcançado mediante a forma jurídica de 
uma diretiva, só podendo ser alcançado 
com recurso à forma jurídica do 
regulamento. Só a forma jurídica do 
regulamento assegura que os Estados-
Membros baseiam a respetiva avaliação de 
um pedido de autorização de um ensaio 
clínico em critérios idênticos e não em
medidas nacionais de transposição 
divergentes. Esta constatação é válida não 
só em relação ao processo de autorização 
na sua globalidade, mas também no que diz 
respeito a todos os outros aspetos 

(5) A experiência adquirida com a Diretiva 
2001/20/CE revelou também que o 
objetivo de simplificar e harmonizar as 
disposições relativas a ensaios clínicos na 
União não pode ser alcançado mediante a 
forma jurídica de uma diretiva, só podendo 
ser alcançado com recurso à forma jurídica 
do regulamento. Só a forma jurídica do 
regulamento assegura que os Estados-
Membros baseiam a respetiva avaliação de 
um pedido de autorização de um ensaio 
clínico em critérios idênticos e não em 
medidas nacionais de transposição 
divergentes. Esta constatação é válida não 
só em relação ao processo de autorização 
na sua globalidade, mas também no que diz 
respeito a todos os outros aspetos 
abordados no presente regulamento, como 
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abordados no presente regulamento, como 
a comunicação de informações de 
segurança durante os ensaios clínicos e os 
requisitos em matéria de rotulagem dos 
medicamentos utilizados no contexto de 
um ensaio clínico.

a comunicação de informações de 
segurança durante os ensaios clínicos e os 
requisitos em matéria de rotulagem dos 
medicamentos utilizados no contexto de 
um ensaio clínico.

Or. en

Justificação

A palavra "administrativas" deveria ser suprimida, na medida em que é necessário 
harmonizar não apenas os aspetos administrativos mas também os éticos.

Alteração 88
Anna Záborská

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os Estados-Membros em causa devem 
cooperar no âmbito da avaliação de um 
pedido de autorização de ensaio clínico. 
Esta cooperação não deve abranger 
aspetos de natureza intrinsecamente 
nacional, nem os aspetos éticos de um 
ensaio clínico, como o consentimento 
esclarecido.

(6) Os Estados-Membros em causa devem 
cooperar no âmbito da avaliação de um 
pedido de autorização de ensaio clínico.

Or. fr

Alteração 89
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os Estados-Membros em causa devem 
cooperar no âmbito da avaliação de um 
pedido de autorização de ensaio clínico. 

(6) Os Estados-Membros em causa devem 
cooperar no âmbito da avaliação de um 
pedido de autorização de ensaio clínico. 
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Esta cooperação não deve abranger aspetos 
de natureza intrinsecamente nacional, nem 
os aspetos éticos de um ensaio clínico, 
como o consentimento esclarecido.

Esta cooperação não deve abranger aspetos 
de natureza intrinsecamente nacional.

Or. en

Alteração 90
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Os prazos para a avaliação dos dossiês 
de pedido de autorização de ensaios 
clínicos devem ser suficientemente longos 
para permitir a avaliação do dossiê, 
assegurando, ao mesmo tempo, um rápido 
acesso a tratamentos novos e inovadores e 
garantindo que a União Europeia continua 
a ser um local atrativo para a realização de 
ensaios clínicos. Neste contexto, a Diretiva 
2001/20/CE introduziu o conceito de 
autorização tácita. Este conceito deve ser 
mantido a fim de assegurar o cumprimento 
dos prazos. Em caso de crise de saúde 
pública, os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de avaliar e autorizar 
rapidamente um pedido de autorização de 
ensaio clínico. Por conseguinte, não devem 
ser estabelecidos prazos de aprovação 
mínimos.

(8) Os prazos para a avaliação dos dossiês 
de pedido de autorização de ensaios 
clínicos devem ser suficientemente longos 
para permitir a avaliação do dossiê, 
assegurando, ao mesmo tempo, um rápido 
acesso a tratamentos novos e inovadores e 
garantindo que a União Europeia continua 
a ser um local atrativo para a realização de 
ensaios clínicos. Neste contexto, a Diretiva 
2001/20/CE introduziu o conceito de 
autorização tácita. Este conceito deve ser 
mantido a fim de assegurar o cumprimento 
dos prazos. Se um Estado-Membro 
afetado e um Estado-Membro relator não 
apresentarem o relatório de avaliação, a 
avaliação ou a decisão nos prazos 
estipulados, deve aplicar-se 
automaticamente o conceito de 
autorização tácita. Em caso de crise de 
saúde pública, os Estados-Membros devem 
ter a possibilidade de avaliar e autorizar 
rapidamente um pedido de autorização de 
ensaio clínico. Por conseguinte, não devem 
ser estabelecidos prazos de aprovação 
mínimos.

Or. fr



AM\928644PT.doc 13/76 PE506.158v01-00

PT

Alteração 91
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Os prazos para a avaliação dos dossiês 
de pedido de autorização de ensaios 
clínicos devem ser suficientemente longos 
para permitir a avaliação do dossiê, 
assegurando, ao mesmo tempo, um rápido 
acesso a tratamentos novos e inovadores e 
garantindo que a União Europeia continua 
a ser um local atrativo para a realização de 
ensaios clínicos. Neste contexto, a Diretiva 
2001/20/CE introduziu o conceito de 
autorização tácita. Este conceito deve ser 
mantido a fim de assegurar o cumprimento 
dos prazos. Em caso de crise de saúde 
pública, os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de avaliar e autorizar 
rapidamente um pedido de autorização de 
ensaio clínico. Por conseguinte, não devem 
ser estabelecidos prazos de aprovação 
mínimos.

(8) Os prazos para a avaliação dos dossiês 
de pedido de autorização de ensaios 
clínicos devem ser suficientemente longos 
para permitir a avaliação do dossiê, 
assegurando, ao mesmo tempo, um rápido 
acesso a tratamentos novos e inovadores e 
garantindo que a União Europeia continua 
a ser um local atrativo para a realização de 
ensaios clínicos. Neste contexto, a Diretiva 
2001/20/CE introduziu o conceito de 
autorização tácita. Este conceito deve ser 
mantido a fim de assegurar o cumprimento 
dos prazos, a menos que os 
Estados-Membros comuniquem que se 
aplicam circunstâncias excecionais que 
justifiquem atrasos mínimos. Em caso de 
crise de saúde pública, os Estados-
Membros devem ter a possibilidade de 
avaliar e autorizar rapidamente um pedido 
de autorização de ensaio clínico. Por 
conseguinte, não devem ser estabelecidos 
prazos de aprovação mínimos.

Or. en

Justificação

Não obstante a necessidade de respeitar os prazos, a capacidade dos Estados-Membros de os 
observar está dependente de elementos de rotina e de elementos imprevistos relacionados 
com o conteúdo das aplicações e as capacidades operativas que possam obstar a uma 
validação rápida. Em caso de circunstâncias excecionais, os Estados-membros devem estar 
habilitados a indicá-las para evitar uma autorização tácita, velando paralelamente esforços 
por completar a avaliação no prazo previsto.

Alteração 92
Margrete Auken, Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Os prazos para a avaliação dos dossiês 
de pedido de autorização de ensaios 
clínicos devem ser suficientemente longos 
para permitir a avaliação do dossiê, 
assegurando, ao mesmo tempo, um rápido 
acesso a tratamentos novos e inovadores e 
garantindo que a União Europeia continua 
a ser um local atrativo para a realização de 
ensaios clínicos. Neste contexto, a Diretiva 
2001/20/CE introduziu o conceito de 
autorização tácita. Este conceito deve ser 
mantido a fim de assegurar o cumprimento 
dos prazos. Em caso de crise de saúde 
pública, os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de avaliar e autorizar 
rapidamente um pedido de autorização de 
ensaio clínico. Por conseguinte, não devem 
ser estabelecidos prazos de aprovação 
mínimos.

(8) Os prazos para a avaliação dos dossiês 
de pedido de autorização de ensaios 
clínicos devem ser suficientemente longos 
para permitir a avaliação do dossiê, 
assegurando, ao mesmo tempo, um rápido 
acesso a tratamentos novos e inovadores e 
garantindo que a União Europeia continua 
a ser um local atrativo para a realização de 
ensaios clínicos. Neste contexto, a Diretiva 
2001/20/CE introduziu o conceito de 
autorização implícita, em caso de posição 
favorável do Comité de Ética e se a 
autoridade competente não tiver 
levantado objeções dentro do prazo. Este 
conceito deve ser mantido a fim de 
assegurar o cumprimento dos prazos. Em 
caso de crise de saúde pública, os Estados-
Membros devem ter a possibilidade de 
avaliar e autorizar rapidamente um pedido 
de autorização de ensaio clínico. Por 
conseguinte, em caso de crise de saúde 
pública, não devem ser estabelecidos 
prazos de aprovação mínimos.

Or. en

Justificação

A referência à Diretiva 2001/20/CE deve ser mais precisa. De acordo com essa diretiva, a 
autorização deve ser implícita, em caso de posição favorável do Comité de Ética e se a 
autoridade competente não tiver levantado objeções dentro de determinado prazo. Em casos 
excecionais que suscitem problemas particularmente complexos, dever-se-ia, no entanto, 
exigir uma autorização explícita por escrito. Deve ficar bem claro que a última frase do 
presente número se refere exclusivamente à possibilidade de uma crise de saúde pública.

Alteração 93
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) Os prazos para a avaliação dos dossiês 
de pedido de autorização de ensaios 
clínicos devem ser suficientemente longos 
para permitir a avaliação do dossiê, 
assegurando, ao mesmo tempo, um rápido 
acesso a tratamentos novos e inovadores e 
garantindo que a União Europeia continua 
a ser um local atrativo para a realização de 
ensaios clínicos. Neste contexto, a Diretiva 
2001/20/CE introduziu o conceito de 
autorização tácita. Este conceito deve ser 
mantido a fim de assegurar o cumprimento 
dos prazos. Em caso de crise de saúde 
pública, os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de avaliar e autorizar 
rapidamente um pedido de autorização de 
ensaio clínico. Por conseguinte, não devem 
ser estabelecidos prazos de aprovação 
mínimos.

(8) Os prazos para a avaliação dos dossiês 
de pedido de autorização de ensaios 
clínicos devem ser suficientemente longos 
para permitir a avaliação do dossiê, 
assegurando, ao mesmo tempo, um rápido 
acesso a tratamentos novos e inovadores e 
garantindo que a União Europeia continua 
a ser um local atrativo para a realização de 
ensaios clínicos, velando antes de mais 
pela segurança e bem-estar de todos os 
participantes. Neste contexto, a Diretiva 
2001/20/CE introduziu o conceito de 
autorização tácita. Este conceito deve ser 
mantido a fim de assegurar o cumprimento 
dos prazos. Em caso de crise de saúde 
pública, os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de avaliar e autorizar 
rapidamente um pedido de autorização de 
ensaio clínico. Por conseguinte, não devem 
ser estabelecidos prazos de aprovação 
mínimos.

Or. el

Alteração 94
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Os prazos para a avaliação dos dossiês 
de pedido de autorização de ensaios 
clínicos devem ser suficientemente longos 
para permitir a avaliação do dossiê, 
assegurando, ao mesmo tempo, um rápido 
acesso a tratamentos novos e inovadores e 
garantindo que a União Europeia continua 
a ser um local atrativo para a realização de 
ensaios clínicos. Neste contexto, a Diretiva 
2001/20/CE introduziu o conceito de 
autorização tácita. Este conceito deve ser 

(8) Os prazos para a avaliação dos dossiês 
de pedido de autorização de ensaios 
clínicos devem ser suficientemente longos 
para permitir a avaliação do dossiê, 
assegurando, ao mesmo tempo, um rápido 
acesso a tratamentos novos e inovadores 
ou tratamentos existentes (por exemplo, 
medicamentos genéricos) e garantindo que 
a União Europeia continua a ser um local 
atrativo para a realização de ensaios 
clínicos. Neste contexto, a Diretiva 
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mantido a fim de assegurar o cumprimento 
dos prazos. Em caso de crise de saúde 
pública, os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de avaliar e autorizar 
rapidamente um pedido de autorização de 
ensaio clínico. Por conseguinte, não devem 
ser estabelecidos prazos de aprovação 
mínimos.

2001/20/CE introduziu o conceito de 
autorização tácita. Este conceito deve ser 
mantido a fim de assegurar o cumprimento 
dos prazos. Em caso de crise de saúde 
pública, os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de avaliar e autorizar 
rapidamente um pedido de autorização de 
ensaio clínico. Por conseguinte, não devem 
ser estabelecidos prazos de aprovação 
mínimos.

Or. en

Justificação

É importante garantir um sistema de autorização eficaz de ensaios clínicos (nomeadamente 
em relação aos prazos) em relação a ensaios relacionados com a autorização de 
medicamentos genéricos, para que os tratamentos existentes não protegidos por patente 
possam ser registados rapidamente como medicamentos genéricos com benefícios para um 
vasto leque de doentes, assegurando também a realização de poupanças nos sistemas de 
cuidados de saúde.

Alteração 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Os Estados-Membros devem 
garantir os ensaios clínicos se realizem, 
quer em centros públicos, quer privados, 
em igualdade de condições sempre que 
estes cumpram os requisitos previstos na 
legislação.

Or. es

Justificação

Esta clarificação é necessária em Estados-Membros como a Espanha nos quais existem 
diferenças substanciais entre o sistema de saúde público e privado, a fim de evitar que seja 
recusada a um centro privado a autorização para conduzir ensaios clínicos.
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Alteração 96
Tadeusz Cymański

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A modernização das infraestruturas 
das TI, facilitando a adaptação dos 
Estados-Membros aos prazos aplicáveis à 
autorização, poderá ser cofinanciada 
pelos Fundos Estruturais.

Or. pl

Alteração 97
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os riscos para a segurança dos sujeitos 
de um ensaio clínico provêm 
principalmente de duas fontes: o 
medicamento experimental e a intervenção. 
No entanto, muitos ensaios clínicos 
apresentam apenas um risco adicional 
mínimo para a segurança dos sujeitos do 
ensaio em comparação com a prática 
clínica normal. É este o caso, em especial, 
quando o medicamento experimental está 
coberto por uma autorização de introdução 
no mercado (ou seja, a qualidade, a 
segurança e a eficácia já foram avaliadas 
no âmbito do procedimento de autorização 
de introdução no mercado) e quando a 
intervenção apresenta apenas um risco 
adicional muito limitado para o sujeito do 
ensaio em comparação com a prática 
clínica normal. Estes «ensaios clínicos 
com mínima intervenção» são 
frequentemente de importância 

(9) Os riscos para a segurança dos sujeitos 
de um ensaio clínico provêm 
principalmente de duas fontes: o 
medicamento experimental e a intervenção. 
No entanto, muitos ensaios clínicos 
apresentam apenas um risco adicional 
mínimo para a segurança dos sujeitos do 
ensaio em comparação com a prática 
clínica normal. É este o caso, em especial, 
quando o medicamento experimental está 
coberto por uma autorização de introdução 
no mercado (ou seja, a qualidade, a 
segurança e a eficácia já foram avaliadas 
no âmbito do procedimento de autorização 
de introdução no mercado) e quando a 
intervenção apresenta apenas um risco 
adicional muito limitado para o sujeito do 
ensaio em comparação com a melhor 
intervenção comprovada atualmente. 
Estes «ensaios clínicos com mínima 
intervenção» são frequentemente de 
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determinante para avaliar tratamentos e 
diagnósticos padrão, otimizando assim a 
utilização dos medicamentos e 
contribuindo, por conseguinte, para um 
elevado nível de saúde pública. Devem ser 
objeto de regras menos rigorosas, como 
prazos de aprovação mais curtos.

importância determinante para avaliar 
tratamentos e diagnósticos padrão, 
otimizando assim a utilização dos 
medicamentos e contribuindo, por 
conseguinte, para um elevado nível de 
saúde pública. Devem ser objeto de regras 
menos rigorosas, como prazos de 
aprovação mais curtos.

Or. en

Alteração 98
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os riscos para a segurança dos sujeitos 
de um ensaio clínico provêm 
principalmente de duas fontes: o 
medicamento experimental e a intervenção. 
No entanto, muitos ensaios clínicos 
apresentam apenas um risco adicional 
mínimo para a segurança dos sujeitos do 
ensaio em comparação com a prática 
clínica normal. É este o caso, em especial, 
quando o medicamento experimental está 
coberto por uma autorização de introdução 
no mercado (ou seja, a qualidade, a 
segurança e a eficácia já foram avaliadas 
no âmbito do procedimento de autorização 
de introdução no mercado) e quando a 
intervenção apresenta apenas um risco 
adicional muito limitado para o sujeito do 
ensaio em comparação com a prática 
clínica normal. Estes «ensaios clínicos com 
mínima intervenção» são frequentemente 
de importância determinante para avaliar 
tratamentos e diagnósticos padrão, 
otimizando assim a utilização dos 
medicamentos e contribuindo, por 
conseguinte, para um elevado nível de 
saúde pública. Devem ser objeto de regras 
menos rigorosas, como prazos de 

(9) Os riscos para a segurança dos sujeitos 
de um ensaio clínico provêm 
principalmente de duas fontes: o 
medicamento experimental e a intervenção. 
No entanto, muitos ensaios clínicos 
apresentam apenas um risco adicional 
mínimo para a segurança dos sujeitos do 
ensaio em comparação com a prática 
clínica normal. É este o caso, em especial, 
quando o medicamento experimental está 
coberto por uma autorização de introdução 
no mercado (ou seja, a qualidade, a 
segurança e a eficácia já foram avaliadas 
no âmbito do procedimento de autorização 
de introdução no mercado) e quando a 
intervenção apresenta apenas um risco 
adicional muito limitado para o sujeito do 
ensaio em comparação com a prática 
clínica normal. Estes «ensaios clínicos com 
mínima intervenção» são frequentemente 
de importância determinante para avaliar 
tratamentos e diagnósticos padrão, 
otimizando assim a utilização dos 
medicamentos e contribuindo, por 
conseguinte, para um elevado nível de 
saúde pública. Devem ser objeto de regras 
administrativas menos rigorosas, como 



AM\928644PT.doc 19/76 PE506.158v01-00

PT

aprovação mais curtos. prazos de aprovação mais curtos.

Or. en

Justificação

É apoiado o conceito de "ensaio clínico sem intervenção" e é recomendado um prazo mais 
curto. Todavia, tal não deve implicar uma proteção reduzida dos sujeitos dos ensaios. Além 
disso, o teste proposto pela CE parece contrastar com a legislação sobre farmacovigilância 
recentemente aprovada na qual se sublinha que a atenção consagrada à segurança dos 
fármacos deve ser sempre mantida a um nível elevado na fase pré-aprovação e pós-
aprovação.

Alteração 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os riscos para a segurança dos sujeitos 
de um ensaio clínico provêm 
principalmente de duas fontes: o 
medicamento experimental e a intervenção. 
No entanto, muitos ensaios clínicos 
apresentam apenas um risco adicional 
mínimo para a segurança dos sujeitos do 
ensaio em comparação com a prática 
clínica normal. É este o caso, em especial, 
quando o medicamento experimental está 
coberto por uma autorização de introdução 
no mercado (ou seja, a qualidade, a 
segurança e a eficácia já foram avaliadas 
no âmbito do procedimento de autorização 
de introdução no mercado) e quando a 
intervenção apresenta apenas um risco 
adicional muito limitado para o sujeito do 
ensaio em comparação com a prática 
clínica normal. Estes «ensaios clínicos com 
mínima intervenção» são frequentemente 
de importância determinante para avaliar 
tratamentos e diagnósticos padrão, 
otimizando assim a utilização dos 
medicamentos e contribuindo, por 
conseguinte, para um elevado nível de 

(9) Os riscos para a segurança dos sujeitos 
de um ensaio clínico provêm 
principalmente de duas fontes: o 
medicamento experimental e a intervenção. 
No entanto, muitos ensaios clínicos 
apresentam apenas um risco adicional 
mínimo para a segurança dos sujeitos do 
ensaio em comparação com a prática 
clínica normal. É este o caso, em especial, 
quando o medicamento experimental está 
coberto por uma autorização de introdução 
no mercado (ou seja, a qualidade, a 
segurança e a eficácia já foram avaliadas 
no âmbito do procedimento de autorização 
de introdução no mercado) e quando a 
intervenção apresenta apenas um risco 
adicional muito limitado para o sujeito do 
ensaio em comparação com a prática 
clínica normal. Estes «ensaios clínicos com 
mínima intervenção» são frequentemente 
de importância determinante para avaliar 
tratamentos e diagnósticos padrão, 
otimizando assim a utilização dos 
medicamentos e contribuindo, por 
conseguinte, para um elevado nível de 
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saúde pública. Devem ser objeto de regras 
menos rigorosas, como prazos de 
aprovação mais curtos.

saúde pública. Devem ser objeto de regras 
menos rigorosas, como prazos de 
aprovação mais curtos, sem comprometer 
a excelência científica e garantindo em 
permanência a segurança dos doentes.

Or. es

Alteração 100
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os riscos para a segurança dos sujeitos 
de um ensaio clínico provêm 
principalmente de duas fontes: o 
medicamento experimental e a intervenção. 
No entanto, muitos ensaios clínicos 
apresentam apenas um risco adicional 
mínimo para a segurança dos sujeitos do 
ensaio em comparação com a prática 
clínica normal. É este o caso, em especial, 
quando o medicamento experimental está 
coberto por uma autorização de introdução 
no mercado (ou seja, a qualidade, a 
segurança e a eficácia já foram avaliadas 
no âmbito do procedimento de autorização 
de introdução no mercado) e quando a 
intervenção apresenta apenas um risco 
adicional muito limitado para o sujeito do 
ensaio em comparação com a prática 
clínica normal. Estes «ensaios clínicos com 
mínima intervenção» são frequentemente 
de importância determinante para avaliar 
tratamentos e diagnósticos padrão, 
otimizando assim a utilização dos 
medicamentos e contribuindo, por 
conseguinte, para um elevado nível de 
saúde pública. Devem ser objeto de regras 
menos rigorosas, como prazos de 
aprovação mais curtos.

(9) Os riscos para a segurança dos sujeitos 
de um ensaio clínico provêm 
principalmente de duas fontes: o 
medicamento experimental e a intervenção. 
No entanto, muitos ensaios clínicos 
apresentam apenas um risco adicional 
mínimo para a segurança dos sujeitos do 
ensaio em comparação com a prática 
clínica normal. É este o caso, em especial, 
quando o medicamento experimental está 
coberto por uma autorização de introdução 
no mercado (ou seja, a qualidade, a 
segurança e a eficácia já foram avaliadas 
no âmbito do procedimento de autorização 
de introdução no mercado) e quando a 
intervenção apresenta apenas um risco 
adicional muito limitado para o sujeito do 
ensaio em comparação com a prática 
clínica normal. Estes «ensaios clínicos com 
risco mínimo» são frequentemente de 
importância determinante para avaliar 
tratamentos e diagnósticos padrão, 
otimizando assim a utilização dos 
medicamentos e contribuindo, por 
conseguinte, para um elevado nível de 
saúde pública. Devem ser objeto de regras 
menos rigorosas, como prazos de 
aprovação mais curtos.
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Or. fr

Alteração 101
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Em caso de urgência ou de doenças 
raras e ultra-raras que ponham a vida em 
perigo e em relação às quais existam 
poucas opções terapêuticas e 
conhecimentos reduzidos e se encontrem 
repartidas geograficamente em todo o 
mundo, os Estados-Membros deverão 
dispor da possibilidade de avaliar e 
autorizar prioritariamente os pedidos de 
ensaios clínicos.  

Or. en

Alteração 102
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Considerando 9-B

Texto da Comissão Alteração

(9-B) O conceito de "prática clínica 
normal" é de importância vital para 
determinar se um pedido é autorizado na 
qualidade de "ensaio clínico com mínima 
intervenção". A definição de "prática 
clínica normal" deverá ser clarificada 
pela Comissão no contexto de diretrizes. 

Or. en
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Justificação

A definição de "prática clínica normal" é vital na primeira fase do procedimento de 
autorização quando o Estado-Membro relator elabora a primeira avaliação de um pedido de 
ensaio clínico nos termos do artigo 5.º.  Esta definição deve ser flexível embora a Comissão 
deva apresentar diretrizes não legislativas sobre esta matéria para facilitar o processo.

Alteração 103
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 9-C

Texto da Comissão Alteração

(9-C) Os estudos clínicos que estão na 
base do registo de medicamentos 
genéricos (por exemplo, estudos de 
bioequivalência ou de equivalência 
terapêutica) apresentam riscos e 
desvantagens mínimas para os sujeitos 
dos estudos em comparação com a prática 
clínica normal, tal como definido no 
presente regulamento, uma vez que o 
medicamento de referência, utilizado para 
efeitos de comparação, constitui um 
produto autorizado bem caracterizado 
cuja segurança e eficácia já foram objeto 
de avaliação. 

Or. en

Alteração 104
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Considerando 9-D

Texto da Comissão Alteração

(9-D) "Medicamento experimental", 
qualquer princípio ativo sob uma forma 
farmacêutica ou placebo testado ou usado 
como referência num ensaio clínico, 
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incluindo um medicamento coberto por 
uma autorização de introdução no 
mercado mas que é usado "off 
label"(para indicações clínicas diferentes 
das autorizadas) ou de acordo com a atual 
prática clínica.  

Or. fr

Alteração 105
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Considerando 9-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-E) "Medicamento auxiliar", um 
medicamento utilizado no contexto de um 
ensaio clínico, mas não como 
medicamento experimental. Os 
medicamentos auxiliares incluem, 
nomeadamente, os medicamentos 
utilizados em tratamentos de base, agentes 
farmacológicos, medicação de resgate ou 
os medicamentos utilizados na avaliação 
dos critérios de orientação do ensaio 
clínicos. Os medicamentos auxiliares não 
incluem medicação não relacionada com 
o ensaio clínico e não relevante para a 
sua conceção.

Or. fr

Alteração 106
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Considerando 9-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-F) Todos os prazos estipulados no 
presente regulamento devem basear-se em 



PE506.158v01-00 24/76 AM\928644PT.doc

PT

dias de calendário.  Dado que os Estados-
Membros da União Europeia têm 
calendários e dias feriados muito diversos, 
um procedimento baseado nos dias úteis 
poderia resultar em prazos de 
admissibilidade, de avaliação e de decisão 
diferentes nos Estados-Membros afetados.  

Or. fr

Justificação

A proposta de regulamento deve basear-se em dias de calendário e não em dias úteis. O 
cumprimento dos prazos, que é um fator de competitividade da investigação clínica europeia, 
pressupõe uma cooperação eficaz entre os Estados-Membros em causa. Estas disposições 
diferem de um Estado-Membro para outro. Um procedimento baseado nos dias úteis poderia 
resultar em prazos de validação, avaliação e decisão diferentes nos Estados-Membros em 
causa.  

Alteração 107
Cristian Silviu Buşoi, Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A avaliação do pedido de autorização 
de um ensaio clínico deve abordar, em 
especial, os benefícios esperados, tanto 
terapêuticos como em matéria de saúde 
pública («relevância») e os riscos e 
inconvenientes para o sujeito do ensaio. 
Quanto à relevância, devem ser tidos em 
conta vários aspetos, incluindo o facto de o 
ensaio clínico ter, ou não, sido 
recomendado ou imposto pelas autoridades 
reguladoras responsáveis pela avaliação e 
autorização de introdução no mercado dos 
medicamentos.

(10) A avaliação do pedido de autorização 
de um ensaio clínico deve abordar, em 
especial, os benefícios esperados, tanto 
terapêuticos como em matéria de saúde 
pública («relevância») e os riscos e 
inconvenientes para o sujeito do ensaio. 
Quanto à relevância, devem ser tidos em 
conta vários aspetos, tais como as 
subpopulações a estudar e as possíveis
diferenças em termos de eficácia e/ou 
segurança para subpopulações 
específicas, nomeadamente diferenças em 
razão do género e da idade, ou o facto de 
o ensaio clínico ter ou não sido 
recomendado ou imposto pelas autoridades 
reguladoras responsáveis pela avaliação e 
autorização de introdução no mercado dos 
medicamentos.
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Or. en

Alteração 108
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A avaliação do pedido de autorização 
de um ensaio clínico deve abordar, em 
especial, os benefícios esperados, tanto 
terapêuticos como em matéria de saúde 
pública («relevância») e os riscos e 
inconvenientes para o sujeito do ensaio. 
Quanto à relevância, devem ser tidos em 
conta vários aspetos, incluindo o facto de o 
ensaio clínico ter, ou não, sido 
recomendado ou imposto pelas autoridades 
reguladoras responsáveis pela avaliação e 
autorização de introdução no mercado dos 
medicamentos.

(10) A avaliação do pedido de autorização 
de um ensaio clínico deve abordar, em 
especial, os benefícios esperados, tanto 
terapêuticos como em matéria de saúde 
pública («relevância») e os riscos e 
inconvenientes para o sujeito do ensaio. 
Quanto à relevância, devem ser tidos em 
conta vários aspetos, nomeadamente 
garantir que o grupo de sujeitos 
participantes no ensaio represente a 
população a tratar, incluindo as mulheres 
e os idosos, e o facto de o ensaio clínico 
ter, ou não, sido recomendado ou imposto 
pelas autoridades reguladoras responsáveis 
pela avaliação e autorização de introdução 
no mercado dos medicamentos.

Or. en

Alteração 109
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A avaliação do pedido de autorização 
de um ensaio clínico deve abordar, em 
especial, os benefícios esperados, tanto 
terapêuticos como em matéria de saúde 
pública («relevância») e os riscos e 
inconvenientes para o sujeito do ensaio. 
Quanto à relevância, devem ser tidos em 

(10) A avaliação do pedido de autorização 
de um ensaio clínico deve abordar, em 
especial, os benefícios esperados, tanto 
terapêuticos como em matéria de saúde 
pública («relevância») e os riscos e 
inconvenientes para o sujeito do ensaio. 
Quanto à relevância, devem ser tidos em 
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conta vários aspetos, incluindo o facto de o 
ensaio clínico ter, ou não, sido 
recomendado ou imposto pelas autoridades 
reguladoras responsáveis pela avaliação e 
autorização de introdução no mercado dos 
medicamentos.

conta vários aspetos, entre os quais se 
inclui que o facto de o grupo de sujeitos 
participantes no ensaio ser relevante para 
a população-alvo a ser tratada e o facto de 
o ensaio clínico ter, ou não, sido 
recomendado ou imposto pelas autoridades 
reguladoras responsáveis pela avaliação e 
autorização de introdução no mercado dos 
medicamentos.

Or. en

Alteração 110
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A avaliação do pedido de autorização 
de um ensaio clínico deve abordar, em 
especial, os benefícios esperados, tanto 
terapêuticos como em matéria de saúde 
pública («relevância») e os riscos e 
inconvenientes para o sujeito do ensaio. 
Quanto à relevância, devem ser tidos em 
conta vários aspetos, incluindo o facto de
o ensaio clínico ter, ou não, sido 
recomendado ou imposto pelas autoridades 
reguladoras responsáveis pela avaliação e 
autorização de introdução no mercado dos 
medicamentos.

(10) A avaliação do pedido de autorização 
de um ensaio clínico deve abordar, em 
especial, os benefícios esperados, tanto 
terapêuticos como em matéria de saúde 
pública («relevância») e os riscos e 
inconvenientes para o sujeito do ensaio. 
Quanto à relevância, devem ser tidos em 
conta vários aspetos; nas fases ulteriores 
do ensaio, convém examinar, em 
particular, se os participantes nos ensaios 
são representativos da população à qual 
se destina o medicamento e a questão de 
saber se o ensaio clínico foi, ou não, 
recomendado ou imposto pelas autoridades 
reguladoras responsáveis pela avaliação e 
autorização de introdução no mercado dos 
medicamentos.

Or. en

Justificação

Os participantes nos ensaios deveriam, na medida do possível, refletir a população-alvo do 
medicamento testado. Tal afigura-se particularmente importante para as fases III e IV dos 
ensaios, no âmbito das quais a segurança e a eficácia do medicamento deverão ser testadas 
através de ensaios em pessoas suscetíveis de utilizar o produto quando este estiver disponível 
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no mercado. Nas primeiras fases são testadas questões básicas de segurança em relação às 
quais não é tão importante reunir um conjunto representativo de participantes nos ensaios.

Alteração 111
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A fim de melhorar os tratamentos 
à disposição de grupos vulneráveis como 
sejam pessoas de saúde débil ou pessoas 
idosas, as pessoas que sofrem de afeções 
crónicas múltiplas e as pessoas que 
sofrem de perturbações da saúde mental, 
os medicamentos suscetíveis de ser 
portadores de importante valor clínico
deverão ser estudados de forma exaustiva 
e apropriada em relação aos efeitos nestes 
grupos específicos, incluindo os requisitos 
relativos às suas características 
específicas e à proteção da sua saúde e 
bem-estar.

Or. en

Alteração 112
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A experiência recolhida no quadro 
da Diretiva 2001/20/CE mostra 
igualmente que 60% dos ensaios clínicos 
são promovidos pela indústria 
farmacêutica e 40 % por outras partes 
interessadas, como o setor académico.  O 
valor da contribuição académica deverá 
ser reconhecido pelos Estados-Membros. 
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Os promotores académicos dependem 
frequentemente de financiamento que, em 
parte ou na totalidade, provém de fundos 
públicos ou de instituições de 
solidariedade social. A fim de maximizar 
a utilização deste importante contributo e 
de estimular a investigação académica 
sem que tal comporte qualquer 
discriminação em relação à qualidade dos 
ensaios, os Estados-Membros devem pôr 
prática medidas para que os ensaios 
realizados por promotores académicos 
estejam isentos do pagamento de taxas 
(taxa de inscrição, taxas de inspeção, 
etc.).

Or. en

Justificação

Uma isenção em relação ao pagamento de taxas não surte impacto a nível da qualidade dos 
ensaios. Os fundos públicos e a apoio dado por instituições de solidariedade social não 
deverão ser usados para pagar taxas mas sim para realizar atividades de investigação que, 
de outro modo, não seriam viáveis.

Alteração 113
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O procedimento de autorização deve 
prever a possibilidade de se suspender a 
avaliação, a fim de permitir que o promotor 
responda às perguntas ou observações que 
surjam durante a avaliação do dossiê de 
pedido. A duração máxima da suspensão 
deve refletir o facto de se tratar, ou não, de 
um ensaio clínico com mínima 
intervenção. Além disso, deve garantir-se 
que, após o termo da suspensão, há sempre 
um período de tempo suficiente para 
avaliar as informações complementares 
apresentadas.

(11) O procedimento de autorização deve 
prever a possibilidade de se suspender a 
avaliação, a fim de permitir que o promotor 
responda às perguntas ou observações que 
surjam durante a avaliação do dossiê de 
pedido. A duração máxima da suspensão 
deve refletir o facto de se tratar, ou não, de 
um ensaio clínico com risco mínimo ou 
médio. Além disso, deve garantir-se que, 
após o termo da suspensão, há sempre um 
período de tempo suficiente para avaliar as 
informações complementares apresentadas.
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Or. fr

Alteração 114
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A fim de seguir um determinado 
ensaio desde a aprovação ética inicial até 
à publicação final, deve ser atribuído um 
número universal de registo do ensaio 
(UTRN) a cada ensaio a realizar na 
União Europeia ou cujos resultados sejam 
usados como parte integrante da 
documentação técnica comum para uma 
autorização de introdução no mercado de 
um medicamento.

Or. en

Alteração 115
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) No caso das doenças raras, tal 
como são definidas pela legislação da UE, 
os dados e conhecimentos especializados 
necessários para realizar uma avaliação 
esclarecida do pedido de autorização de 
um ensaio clínico poderão ser escassos a 
nível nacional. Por conseguinte, esses 
conhecimentos especializados devem ser 
procurados a nível europeu. Para este 
efeito, o Estado-Membro relator deve 
cooperar, durante o processo de 
avaliação, com o Grupo de Trabalho dos 
Pareceres Científicos da Agência 
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Europeia de Medicamentos, que deve 
emitir um parecer sobre a doença ou 
grupo de doenças em causa. Se tal se 
justificar, esse parecer pode abranger 
aspetos relacionados com a parte II da 
avaliação, devendo então o Estado-
Membro relator notificá-lo aos Estados-
Membros em causa. Esta cooperação deve 
ser organizada dentro dos mesmos prazos 
que o presente regulamento prevê para os 
ensaios clínicos realizados no domínio das 
doenças que não sejam doenças raras.

Or. en

Alteração 116
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Embora a maioria dos ensaios 
clínicos seja realizada para efeitos de 
avaliação de terapias, visando, de um 
modo geral, populações de doentes e 
envolvendo uma vasta amostra de 
populações de doentes, o presente 
regulamento não deverá discriminar 
doentes que padecem de doenças raras ou 
ultra-raras e deverá integrar as 
especificidades de condições de baixa 
prevalência na avaliação de um ensaio.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não reflete as especificidades das doenças raras e ultra-raras. O 
futuro regulamento deve ter em conta as inovações terapêuticas e ser consentâneo com as 
políticas no domínio das doenças raras e ultra-raras que têm vindo a ser desenvolvidas desde 
a adoção da Diretiva 201/20/CE.
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Alteração 117
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A autorização de um ensaio clínico 
deve abordar todos os aspetos relacionados 
com a proteção dos sujeitos do ensaio e a 
robustez e fiabilidade dos dados. A 
autorização do ensaio clínico deve, por 
conseguinte, ser objeto de uma única 
decisão administrativa tomada pelo 
Estado-Membro em causa.

(13) A autorização de um ensaio clínico 
deve abordar todos os aspetos relacionados 
com a proteção dos sujeitos do ensaio e a 
robustez e fiabilidade dos dados. A 
autorização do ensaio clínico deve, por 
conseguinte, ser objeto de uma única 
decisão tomada pelo Estado-Membro em 
causa.

Or. en

Justificação

À semelhança do observado em relação ao considerando 5, o adjetivo "administrativa" 
deverá ser suprimido. É necessário simplificar e encurtar o processo de aprovação ética sem 
comprometer a proteção dos doentes. Para efeitos de início de um ensaio, deverá ser obtida 
uma aprovação única incluindo aspetos relativos à CE e administrativos.

Alteração 118
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Deve ser deixada ao Estado-Membro 
em causa a determinação do organismo ou 
organismos aos quais caberá efetuar a 
avaliação. Essa decisão depende da 
organização interna de cada Estado-
Membro. Aquando da determinação do 
organismo ou organismos competentes, os 
Estados-Membros devem assegurar a 
participação de leigos e de doentes. Devem 
igualmente assegurar que estão disponíveis 
os conhecimentos especializados 
necessários. No entanto, e de acordo com 

(14) Deve ser deixada ao Estado-Membro 
em causa a determinação do organismo ou 
organismos aos quais caberá efetuar a 
avaliação. Estes organismos deverão ser 
estabelecidos de acordo com o tópico E 6 
(R1) das diretrizes da ICH em matéria de 
boas práticas clínicas que inventaria as 
responsabilidades, a composição, as 
funções, as operações e os procedimentos.
Essa decisão depende da organização 
interna de cada Estado-Membro. Aquando 
da determinação do organismo ou 



PE506.158v01-00 32/76 AM\928644PT.doc

PT

as diretrizes internacionais, a avaliação 
deve, em qualquer caso, ser feita 
conjuntamente por um número razoável de 
pessoas que possuam coletivamente as 
qualificações e a experiência necessárias. 
As pessoas que avaliam o pedido devem 
ser independentes do promotor, da 
instituição do centro de ensaio e dos 
investigadores envolvidos, e livres de 
qualquer outra influência indevida.

organismos competentes, os Estados-
Membros devem assegurar a participação 
de leigos e de doentes. Devem igualmente 
assegurar que estão disponíveis os 
conhecimentos especializados necessários. 
No entanto, e de acordo com as diretrizes 
internacionais, a avaliação deve, em 
qualquer caso, ser feita conjuntamente por 
um número razoável de pessoas que 
possuam coletivamente as qualificações e a 
experiência necessárias. As pessoas que 
avaliam o pedido devem ser independentes 
do promotor, da instituição do centro de 
ensaio e dos investigadores envolvidos, e 
livres de qualquer outra influência 
indevida.

Or. en

Justificação

O regulamento não poderá ignorar, nos seus princípios, as normas éticas e metodológicas 
acordadas a nível internacional estabelecidas nas Boas Práticas Clínicas.

Alteração 119
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Deve ser deixada ao Estado-Membro 
em causa a determinação do organismo ou 
organismos aos quais caberá efetuar a 
avaliação. Essa decisão depende da 
organização interna de cada Estado-
Membro. Aquando da determinação do 
organismo ou organismos competentes, os 
Estados-Membros devem assegurar a 
participação de leigos e de doentes. Devem 
igualmente assegurar que estão disponíveis 
os conhecimentos especializados 
necessários. No entanto, e de acordo com 
as diretrizes internacionais, a avaliação 
deve, em qualquer caso, ser feita 

(14) Deve ser deixada ao Estado-Membro 
em causa a determinação do organismo ou 
organismos aos quais caberá efetuar a 
avaliação. Essa decisão depende da 
organização interna de cada Estado-
Membro. Aquando da determinação do 
organismo ou organismos competentes, os 
Estados-Membros devem assegurar a 
participação de leigos e de doentes. Devem 
igualmente assegurar que estão disponíveis 
os conhecimentos especializados 
necessários. No entanto, e de acordo com 
as diretrizes internacionais, a avaliação 
deve, em qualquer caso, ser feita 
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conjuntamente por um número razoável de 
pessoas que possuam coletivamente as 
qualificações e a experiência necessárias. 
As pessoas que avaliam o pedido devem 
ser independentes do promotor, da 
instituição do centro de ensaio e dos 
investigadores envolvidos, e livres de 
qualquer outra influência indevida.

conjuntamente por um número razoável de 
pessoas que possuam coletivamente as 
qualificações e a experiência necessárias. 
As pessoas que avaliam o pedido devem 
ser independentes do promotor, da 
instituição do centro de ensaio e dos 
investigadores envolvidos, e livres de 
qualquer outra influência indevida. Os 
nomes, qualificações e declarações de 
interesse das pessoas que avaliam o 
pedido devem ser disponibilizados ao 
público.

Or. en

Alteração 120
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Antes da obtenção de uma 
autorização de introdução no mercado, os 
dados relativos ao ensaio clínico deverão 
ser considerados segredos comerciais. 
Uma vez obtida esta autorização, deverá 
partir-se do princípio de que os dados 
constantes do dossiê de autorização de 
introdução no mercado poderão conter 
informações confidenciais e sensíveis do 
ponto de vista comercial.

Or. en

Justificação

Importa efetuar uma distinção entre utilização de dados de ensaios clínicos antes e após a 
obtenção da autorização de introdução no mercado. A presunção de confidencialidade uma 
vez obtida a autorização de mercado é consentânea com as orientações EMA/HMA.

Alteração 121
Anna Rosbach
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Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Deve competir a cada Estado-Membro 
estabelecer os requisitos linguísticos 
aplicáveis ao dossiê de pedido. Para 
assegurar o bom funcionamento do 
procedimento de avaliação do pedido de 
autorização de um ensaio clínico, os 
Estados-Membros devem considerar a 
possibilidade de aceitarem um idioma 
comummente compreendido no domínio 
médico como idioma da documentação não 
destinada aos sujeitos do ensaio.

(21) Deve competir a cada Estado-Membro 
estabelecer os requisitos linguísticos 
aplicáveis ao dossiê de pedido. Para 
assegurar o bom funcionamento do 
procedimento de avaliação do pedido de 
autorização de um ensaio clínico, os 
Estados-Membros devem desenvolver 
esforços tendo em vista a possibilidade de 
aceitarem um idioma comummente 
compreendido no domínio médico como 
idioma da documentação não destinada aos 
sujeitos do ensaio, como seja a informação 
destinada ao doente e o formulário de 
consentimento esclarecido.

Or. en

Alteração 122
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A dignidade e o direito à integridade 
do ser humano são reconhecidos na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. A Carta exige, em especial, que 
qualquer intervenção no domínio da 
biologia e da medicina só possa ser 
realizada com o consentimento livre e 
esclarecido da pessoa em causa. A Diretiva 
2001/20/CE continha um vasto conjunto de 
regras de proteção dos sujeitos dos ensaios. 
Estas regras devem ser mantidas. As regras 
relativas à determinação do representante 
legal de pessoas incapazes e de menores 
diferem entre os Estados-Membros. Deve, 
pois, ser conferida aos Estados-Membros a 

(22) A dignidade e o direito à integridade 
do ser humano são reconhecidos na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. A Carta exige, em especial, que 
qualquer intervenção no domínio da 
biologia e da medicina só possa ser 
realizada com o consentimento livre e 
esclarecido da pessoa em causa. Os 
sujeitos que integrem grupos 
populacionais vulneráveis, tais como 
sujeitos incapazes, menores e outras 
pessoas vulneráveis, requerem medidas de 
proteção adicionais. A Diretiva 
2001/20/CE continha um vasto conjunto de 
regras de proteção dos sujeitos dos ensaios 
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faculdade de determinar o representante 
legal de pessoas incapazes e de menores.

incluindo crianças e pessoas incapazes. 
Além disso, as normas específicas a 
aplicar à população pediátrica foram 
definidas na Recomendação Ética (CE, 
2008). Estas regras devem ser mantidas e 
integradas, a fim de cobrir todos os 
grupos vulneráveis (mulheres grávidas, 
idosos, emergências, etc.). As regras 
relativas à determinação do representante 
legal de pessoas incapazes e de menores 
diferem entre os Estados-Membros. Deve, 
pois, ser conferida aos Estados-Membros a 
faculdade de determinar o representante 
legal de sujeitos incapazes e de menores.

Or. en

Justificação

O regulamento em apreço não deverá oferecer menos proteção do que a Diretiva 2001/20/CE 
e legislação conexa, como sejam as recomendações éticas pediátricas.  Com efeito, o 
regulamento deverá propiciar o ensejo para implementar as normas existentes e colmatar as 
lacunas observadas em setores específicos.

Alteração 123
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A dignidade e o direito à integridade 
do ser humano são reconhecidos na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. A Carta exige, em especial, que
qualquer intervenção no domínio da 
biologia e da medicina só possa ser 
realizada com o consentimento livre e 
esclarecido da pessoa em causa. A Diretiva 
2001/20/CE continha um vasto conjunto de 
regras de proteção dos sujeitos dos ensaios. 
Estas regras devem ser mantidas. As regras 
relativas à determinação do representante 
legal de pessoas incapazes e de menores 
diferem entre os Estados-Membros. Deve, 

(22) A dignidade e o direito à integridade 
do ser humano são reconhecidos na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. A Carta exige, em especial, que 
qualquer intervenção no domínio da 
biologia e da medicina só possa ser 
realizada com o consentimento livre e 
esclarecido da pessoa em causa. A Diretiva 
2001/20/CE continha um vasto conjunto de 
regras de proteção dos sujeitos dos ensaios. 
Estas regras devem ser mantidas. Os 
sujeitos que integrem grupos 
populacionais vulneráveis, tais como 
sujeitos incapazes, menores, os idosos e 
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pois, ser conferida aos Estados-Membros a 
faculdade de determinar o representante 
legal de pessoas incapazes e de menores.

outras pessoas vulneráveis, requerem 
medidas de proteção adicionais. As regras 
relativas à determinação do representante 
legal de pessoas incapazes e de menores 
diferem entre os Estados-Membros. Deve, 
pois, ser conferida aos Estados-Membros a 
faculdade de determinar o representante 
legal de sujeitos incapazes, de idosos e de 
menores.

Or. en

Alteração 124
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A dignidade e o direito à integridade 
do ser humano são reconhecidos na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. A Carta exige, em especial, que 
qualquer intervenção no domínio da 
biologia e da medicina só possa ser 
realizada com o consentimento livre e 
esclarecido da pessoa em causa. A Diretiva 
2001/20/CE continha um vasto conjunto de 
regras de proteção dos sujeitos dos ensaios. 
Estas regras devem ser mantidas. As regras 
relativas à determinação do representante 
legal de pessoas incapazes e de menores 
diferem entre os Estados-Membros. Deve, 
pois, ser conferida aos Estados-Membros a 
faculdade de determinar o representante 
legal de pessoas incapazes e de menores.

(22) A dignidade e o direito à integridade 
do ser humano são reconhecidos na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. A Carta exige, em especial, que 
qualquer intervenção no domínio da 
biologia e da medicina só possa ser 
realizada com o consentimento livre e 
esclarecido da pessoa em causa. A Diretiva 
2001/20/CE continha um vasto conjunto de 
regras de proteção dos sujeitos dos ensaios. 
Estas regras devem ser mantidas. As regras 
relativas à determinação do representante 
legal de pessoas incapazes e de menores e 
à definição de pessoas incapazes e 
vulneráveis, bem como as disposições daí 
decorrentes, diferem entre os Estados-
Membros. Deve, pois, ser conferida aos 
Estados-Membros a faculdade de 
determinar o representante legal de pessoas 
incapazes e de menores e, eventualmente, 
de introduzir disposições que garantam 
um maior nível de proteção a nível 
nacional.

Or. fr
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Justificação

Importa recordar que, em matéria de proteção das pessoas vulneráveis, o presente 
regulamento deve respeitar as disposições restritivas estabelecidas pelos Estados-Membros 
em causa para outras categorias de pessoas vulneráveis, tais como grávidas, parturientes e 
lactantes e pessoas privadas de liberdade.

Alteração 125
Anna Záborská

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A dignidade e o direito à integridade 
do ser humano são reconhecidos na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. A Carta exige, em especial, que 
qualquer intervenção no domínio da 
biologia e da medicina só possa ser 
realizada com o consentimento livre e 
esclarecido da pessoa em causa. A Diretiva 
2001/20/CE continha um vasto conjunto de 
regras de proteção dos sujeitos dos ensaios. 
Estas regras devem ser mantidas. As regras 
relativas à determinação do representante 
legal de pessoas incapazes e de menores 
diferem entre os Estados-Membros. Deve, 
pois, ser conferida aos Estados-Membros a 
faculdade de determinar o representante 
legal de pessoas incapazes e de menores.

(22) A dignidade e o direito à integridade 
do ser humano são reconhecidos na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e no acórdão proferido no 
processo C-34/10 (Brüstle v. Greenpeace).
A Carta exige, em especial, que qualquer 
intervenção no domínio da biologia e da 
medicina só possa ser realizada com o 
consentimento livre e esclarecido da pessoa 
em causa. A Diretiva 2001/20/CE continha 
um vasto conjunto de regras de proteção 
dos sujeitos dos ensaios. Estas regras 
devem ser mantidas. As regras relativas à 
determinação do representante legal de 
pessoas incapazes e de menores diferem 
entre os Estados-Membros. Deve, pois, ser 
conferida aos Estados-Membros a 
faculdade de determinar o representante 
legal de pessoas incapazes e de menores.

Or. fr

Alteração 126
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Considerando 23



PE506.158v01-00 38/76 AM\928644PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(23) O presente regulamento deve prever 
regras claras relativas ao consentimento 
esclarecido em situações de emergência. 
Tais situações abrangem casos em que, por 
exemplo, um doente se encontre 
repentinamente numa situação clínica de 
perigo de vida devido a traumatismos 
múltiplos, acidente vascular cerebral ou 
ataque cardíaco, necessitando de 
intervenção médica imediata. Neste tipo de 
casos, a intervenção no âmbito de um 
ensaio clínico em curso que já tenha sido 
aprovado pode ser pertinente. Porém, em 
certas circunstâncias, quando o doente está 
inconsciente e um representante legal não 
está imediatamente disponível, não é 
possível obter o consentimento esclarecido 
antes da intervenção. O regulamento deve, 
pois, estabelecer regras claras que 
permitam integrar o doente no ensaio 
clínico sob condições muito rigorosas. 
Além disso, o ensaio clínico em questão 
deve estar diretamente relacionado com a 
situação clínica que impede o doente de dar 
o consentimento esclarecido. Deve 
respeitar-se qualquer objeção 
anteriormente expressa pelo doente e deve 
obter-se o consentimento esclarecido do 
doente ou do seu representante legal assim 
que possível.

(23) O presente regulamento deve prever 
regras claras relativas ao consentimento 
esclarecido em situações de emergência. 
Tais situações abrangem casos em que, por 
exemplo, um doente se encontre 
repentinamente numa situação clínica de 
perigo de vida devido a traumatismos 
múltiplos, acidente vascular cerebral ou 
ataque cardíaco, necessitando de 
intervenção médica imediata. Neste tipo de 
casos, a intervenção no âmbito de um 
ensaio clínico em curso que já tenha sido 
aprovado pode ser pertinente. Porém, em 
certas circunstâncias, quando o doente está 
inconsciente e um representante legal não 
está imediatamente disponível, não é 
possível obter o consentimento esclarecido 
antes da intervenção. O regulamento deve, 
pois, estabelecer regras claras que 
permitam integrar o doente no ensaio 
clínico sob condições muito rigorosas. Por 
exemplo, caso a investigação deva 
começar sem demora e haja razões para 
considerar que a participação no ensaio 
clínico implica para o sujeito um 
benefício potencial superior aos riscos ou 
um mero risco mínimo, o ensaio clínico 
deve poder iniciar-se sem o seu 
consentimento prévio. Além disso, o 
ensaio clínico em questão deve estar 
diretamente relacionado com a situação 
clínica que impede o doente de dar o 
consentimento esclarecido. Deve respeitar-
se qualquer objeção anteriormente expressa 
pelo doente e deve obter-se o 
consentimento esclarecido do doente ou do 
seu representante legal assim que possível.

Or. fr

Justificação

Philippe Juvin congratula-se com a possibilidade prevista na proposta de regulamento de 
dispensar o consentimento prévio no caso dos ensaios clínicos em situações de emergência. 
Todavia, não entende que esta opção esteja circunscrita a ensaios clínicos com risco mínimo. 
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Na prática, esta disposição seria excessivamente restritiva, porquanto excluiria muitas 
atividades de investigação no domínio dos cuidados intensivos e da medicina das urgências 
em relação a produtos inovadores. 

Alteração 127
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) O presente regulamento deve prever 
regras claras relativas ao consentimento 
esclarecido em situações de emergência. 
Tais situações abrangem casos em que, por 
exemplo, um doente se encontre 
repentinamente numa situação clínica de 
perigo de vida devido a traumatismos 
múltiplos, acidente vascular cerebral ou 
ataque cardíaco, necessitando de 
intervenção médica imediata. Neste tipo de 
casos, a intervenção no âmbito de um 
ensaio clínico em curso que já tenha sido 
aprovado pode ser pertinente. Porém, em 
certas circunstâncias, quando o doente está 
inconsciente e um representante legal não 
está imediatamente disponível, não é 
possível obter o consentimento esclarecido 
antes da intervenção. O regulamento deve, 
pois, estabelecer regras claras que 
permitam integrar o doente no ensaio 
clínico sob condições muito rigorosas. 
Além disso, o ensaio clínico em questão 
deve estar diretamente relacionado com a 
situação clínica que impede o doente de dar 
o consentimento esclarecido. Deve 
respeitar-se qualquer objeção 
anteriormente expressa pelo doente e deve 
obter-se o consentimento esclarecido do 
doente ou do seu representante legal assim 
que possível.

(23) O presente regulamento deve prever 
regras claras relativas ao consentimento 
esclarecido em situações de emergência. 
Tais situações abrangem casos em que, por 
exemplo, um doente se encontre 
repentinamente numa situação clínica de 
perigo de vida devido a traumatismos 
múltiplos, acidente vascular cerebral ou 
ataque cardíaco, necessitando de 
intervenção médica imediata. Neste tipo de 
casos, a intervenção no âmbito de um 
ensaio clínico em curso que já tenha sido 
aprovado pode ser pertinente. Porém, em 
certas circunstâncias, quando o doente está 
inconsciente e um representante legal não 
está imediatamente disponível, não é 
possível obter o consentimento esclarecido 
antes da intervenção. O regulamento deve, 
pois, estabelecer regras claras que 
permitam integrar o doente no ensaio 
clínico sob condições muito rigorosas. 
Além disso, o ensaio clínico em questão 
deve estar diretamente relacionado com a 
situação clínica que impede o doente de dar 
o consentimento esclarecido. Deve 
respeitar-se qualquer objeção 
anteriormente expressa pelo doente e deve 
obter-se o consentimento esclarecido do 
doente ou do seu representante legal assim 
que possível. Um comité de ética deve 
avaliar o benefício direto do ensaio 
clínico para o doente e a questão de saber 
se o ensaio representa um risco ínfimo 
para o sujeito do ensaio e representa um 
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ónus mínimo;

Or. en

Justificação

O comité de ética responsável deverá avaliar o benefício direto do ensaio clínico para o 
doente. Os ensaios clínicos de emergência só devem ser realizados se forem portadores de 
benefícios para o sujeito em causa.

Alteração 128
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) De acordo com as diretrizes 
internacionais, o consentimento livre e 
esclarecido do sujeito do ensaio deve ser 
reduzido a escrito, salvo em situações 
excecionais. Deve basear-se em 
informações claras, pertinentes e 
compreensíveis para o sujeito do ensaio.

(24) De acordo com as diretrizes 
internacionais, o consentimento livre e 
esclarecido do sujeito do ensaio deve ser 
dado por escrito, salvo em situações 
excecionais. Deve basear-se em 
informações claras, pertinentes e 
compreensíveis para o sujeito do ensaio. 
Sempre que possível, essas informações 
devem ser dadas oralmente, com a 
oportunidade de o sujeito colocar 
questões, e devem ser-lhe igualmente 
fornecidas informações exaustivas por 
escrito que pode manter na sua posse. 
Deve ser concedido tempo adequado ao 
sujeito para ponderar a sua decisão.

Or. en

Justificação

A possibilidade de fornecer informações orais aos sujeitos dos ensaios deverá ser 
mencionada neste ponto.

Alteração 129
Anna Rosbach
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Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) De acordo com as diretrizes 
internacionais, o consentimento livre e 
esclarecido do sujeito do ensaio deve ser 
reduzido a escrito, salvo em situações 
excecionais. Deve basear-se em 
informações claras, pertinentes e 
compreensíveis para o sujeito do ensaio.

(24) De acordo com as diretrizes 
internacionais, o consentimento livre e 
esclarecido do sujeito do ensaio deve ser 
reduzido a escrito, salvo em situações 
excecionais. Deve basear-se em 
informações claras, pertinentes e 
compreensíveis para o sujeito do ensaio na 
sua própria língua.

Or. en

Alteração 130
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) Em conformidade com as 
recomendações éticas (CE, 2008) e em 
aditamento ao atrás exposto, nos ensaios 
clínicos pediátricos devem aplicar-se 
procedimentos apropriados relativos ao 
consentimento esclarecido. Estes 
procedimentos devem ter em conta a idade 
e a maturidade das crianças.

Or. en

Justificação

As recomendações pediátricas emitidas pela Comissão Europeia em 2008 foram elaboradas 
com o objetivo de aumentar a proteção das crianças no quadro de um ensaio experimental. 
Estas normas deverão ser aplicadas no regulamento para obstar a que os direitos 
fundamentais das crianças sejam negligenciados.
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Alteração 131
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A fim de permitir que os doentes 
avaliem as possibilidades de participar num 
ensaio clínico, e para permitir a supervisão 
eficaz de um ensaio clínico pelo Estado-
Membro em causa, o início do ensaio 
clínico, o final do recrutamento para o 
ensaio e a conclusão do ensaio devem ser 
notificados. Em conformidade com as 
normas internacionais, os resultados do 
ensaio clínico devem ser comunicados às 
autoridades competentes no prazo de um 
ano a contar da conclusão do ensaio.

(25) A fim de permitir que os doentes 
avaliem as possibilidades de participar num 
ensaio clínico, e para permitir a supervisão 
eficaz de um ensaio clínico pelo Estado-
Membro em causa, o início do ensaio 
clínico, o final do recrutamento para o 
ensaio e a conclusão do ensaio devem ser 
notificados. Em conformidade com as 
normas internacionais, os resultados do 
ensaio clínico devem ser comunicados às 
autoridades competentes no prazo de dois 
anos a contar da conclusão do ensaio.

Or. fr

Alteração 132
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Para que o promotor possa avaliar 
todas as informações de segurança 
potencialmente relevantes, o investigador 
deve comunicar-lhe todos os 
acontecimentos adversos graves.

(26) Para que o promotor possa avaliar 
todas as informações de segurança 
potencialmente relevantes, o investigador 
deve comunicar-lhe todos os 
acontecimentos adversos graves e 
suspeitas de acontecimentos adversos 
graves.

Or. en

Alteração 133
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 27
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Texto da Comissão Alteração

(27) O promotor deve avaliar as 
informações enviadas pelo investigador e 
comunicar à Agência as informações de 
segurança sobre acontecimentos adversos 
graves que constituam suspeitas de reações 
adversas graves inesperadas.

(27) O promotor deve avaliar as 
informações enviadas pelo investigador e 
comunicar imediatamente à Agência as 
informações de segurança sobre 
acontecimentos adversos graves que 
constituam suspeitas de reações adversas 
graves inesperadas através da base de 
dados eletrónica referida no artigo 36.º.

Or. en

Alteração 134
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A Agência deve transmitir essas 
informações aos Estados-Membros para 
que estes as avaliem.

(28) A Agência deve transmitir com a 
brevidade possível essas informações aos 
Estados-Membros para que estes as 
avaliem.

Or. en

Alteração 135
Roberta Angelilli.

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Os membros da Conferência 
Internacional de Harmonização dos 
Requisitos Técnicos para o Registo de 
Medicamentos para Uso Humano (ICH) 
acordaram num conjunto de diretrizes 
pormenorizadas de boas práticas clínicas 
que constituem agora uma norma aceite 

(29) Os membros da Conferência 
Internacional de Harmonização dos 
Requisitos Técnicos para o Registo de 
Medicamentos para Uso Humano (ICH) 
acordaram num conjunto de diretrizes 
pormenorizadas de boas práticas clínicas 
que constituem agora uma norma aceite 
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internacionalmente para a conceção, a 
realização, o registo e a notificação de 
ensaios clínicos, de acordo com princípios 
que têm a sua origem na Declaração de 
Helsínquia da Associação Médica Mundial. 
Quando da conceção, realização, registo e 
notificação de ensaios clínicos, podem 
surgir questões de pormenor quanto ao 
padrão de qualidade adequado. Neste 
caso, as diretrizes da ICH em matéria de 
boas práticas clínicas devem ser utilizadas 
como orientação para a aplicação das 
regras estabelecidas no presente 
regulamento, na condição de a Comissão 
não ter emitido outras orientações 
específicas e de essas diretrizes não 
prejudicarem o disposto no presente 
regulamento.

internacionalmente para a conceção, a 
realização, o registo e a notificação de 
ensaios clínicos, de acordo com princípios 
que têm a sua origem na Declaração de 
Helsínquia da Associação Médica Mundial. 
Quando da conceção, realização, registo e 
notificação de ensaios clínicos, as 
diretrizes da ICH em matéria de boas 
práticas clínicas e outras diretrizes 
aplicáveis publicadas pela CE devem ser 
utilizadas como orientação para a aplicação 
das regras estabelecidas no presente 
regulamento. Para este efeito, as diretrizes 
em matéria de boas práticas clínicas
devem constituir parte integrante do 
presente regulamento e incluídas no 
anexo [xxx].

Or. en

Justificação

Para efeitos da Diretiva 2001/20/CE, a conformidade com as boas práticas clínicas torna-se 
uma obrigação legal na Europa para todos os ensaios que envolvam a investigação de 
medicamentos.  Estas práticas são complementadas por uma série de diretrizes científicas 
elaboradas pelo Comité dos Medicamentos para uso Humano, em consulta com os Estados-
Membros e publicadas pela Comissão Europeia. Este conjunto de diretrizes deve continuar a 
constituir a base para o pedido de introdução no mercado.

Alteração 136
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A realização de um ensaio clínico 
deve ser devidamente monitorizada pelo 
promotor, a fim de garantir a fiabilidade e 
a robustez dos resultados. A 
monitorização pode também contribuir 
para a segurança dos sujeitos do ensaio, 
tendo em conta as características do 
ensaio clínico e respeitando os direitos 

Suprimido
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fundamentais dos sujeitos do ensaio. 
Quando se determina a extensão da 
monitorização, deve atender-se às 
características do ensaio clínico.

Or. en

Justificação

As diretrizes da ICH em matéria de boas práticas clínicas devem constituir parte integrante 
do presente regulamento e, desde logo, ser integradas num anexo.

Alteração 137
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A realização de um ensaio clínico 
deve ser devidamente monitorizada pelo 
promotor, a fim de garantir a fiabilidade e a 
robustez dos resultados. A monitorização 
pode também contribuir para a segurança 
dos sujeitos do ensaio, tendo em conta as 
características do ensaio clínico e 
respeitando os direitos fundamentais dos 
sujeitos do ensaio. Quando se determina a 
extensão da monitorização, deve atender-
se às características do ensaio clínico.

(30) A realização de um ensaio clínico 
deve ser devidamente monitorizada pelo 
promotor, a fim de garantir a fiabilidade e a 
robustez dos resultados. A monitorização 
pode também contribuir para a segurança 
dos sujeitos do ensaio, tendo em conta as 
características do ensaio clínico e 
respeitando os direitos fundamentais dos 
sujeitos do ensaio. A monitorização deve 
ser adaptada à natureza do ensaio e 
centrar-se na mitigação dos riscos 
principais.

Or. en

Justificação

Cada dossiê de pedido de um ensaio deve conter uma avaliação de riscos que cubra todo o 
espetro de fatores de risco e definir as respetivas consequências na gestão dos ensaios, 
incluindo nomeadamente a monitorização dos ensaios.

Alteração 138
Roberta Angelilli



PE506.158v01-00 46/76 AM\928644PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) As pessoas envolvidas na realização 
do ensaio clínico, em especial os 
investigadores e outros profissionais de 
saúde, devem ser suficientemente 
qualificadas para desempenharem as 
tarefas que lhes incumbem no âmbito do 
ensaio e as instalações onde este será 
realizado devem ser adequadas para o 
efeito.

Suprimido

Or. en

Justificação

As diretrizes da ICH em matéria de boas práticas clínicas devem constituir parte integrante 
do presente regulamento e ser integradas num anexo.

Alteração 139
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) As pessoas envolvidas na realização 
do ensaio clínico, em especial os 
investigadores e outros profissionais de 
saúde, devem ser suficientemente 
qualificadas para desempenharem as 
tarefas que lhes incumbem no âmbito do 
ensaio e as instalações onde este será 
realizado devem ser adequadas para o 
efeito.

(31) (Não se aplica à versão portuguesa).

Or. en

Alteração 140
Roberta Angelilli
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Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Consoante as circunstâncias do 
ensaio clínico, deve ser possível rastrear o 
medicamento experimental e 
determinados medicamentos auxiliares, a 
fim de garantir a segurança dos sujeitos 
do ensaio e a robustez e fiabilidade dos 
dados. Pelas mesmas razões, esses 
medicamentos devem ser destruídos, 
quando necessário, e, dependendo das 
circunstâncias do ensaio clínico, 
submetidos a condições de conservação 
específicas.

Suprimido

Or. en

Justificação

As diretrizes da ICH em matéria de boas práticas clínicas devem constituir parte integrante 
do presente regulamento e ser integradas num anexo.

Alteração 141
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Durante um ensaio clínico, o 
promotor pode ter conhecimento de 
infrações graves às regras relativas à 
realização do ensaio. Este facto deve ser 
comunicado aos Estados-Membros em 
causa para que tomem medidas 
adequadas, quando necessário.

Suprimido

Or. en
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Justificação

As diretrizes da ICH em matéria de boas práticas clínicas devem constituir parte integrante 
do presente regulamento e ser integradas num anexo.

Alteração 142
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Durante um ensaio clínico, o promotor 
pode ter conhecimento de infrações graves 
às regras relativas à realização do ensaio. 
Este facto deve ser comunicado aos 
Estados-Membros em causa para que 
tomem medidas adequadas, quando 
necessário.

(33) Durante um ensaio clínico, o promotor 
pode ter conhecimento de infrações graves 
às regras relativas à realização do ensaio. 
Este facto deve ser comunicado aos 
Estados-Membros em causa, bem como à 
Agência, para que tomem medidas 
adequadas, quando necessário.

Or. en

Alteração 143
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Para além da notificação de suspeitas 
de reações adversas graves inesperadas, 
podem ocorrer outros acontecimentos 
relevantes em termos da relação 
benefício-risco, os quais devem ser 
comunicados atempadamente aos 
Estados-Membros em causa.

Suprimido

Or. en

Justificação

As diretrizes da ICH em matéria de boas práticas clínicas devem constituir parte integrante 
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do presente regulamento e, desde logo, ser integradas num anexo.

Alteração 144
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Quando os acontecimentos 
inesperados exigirem uma alteração 
urgente de um ensaio clínico, o promotor 
e o investigador devem poder tomar 
medidas urgentes de segurança sem 
aguardarem autorização prévia.

Suprimido

Or. en

Justificação

As diretrizes da ICH em matéria de boas práticas clínicas devem constituir parte integrante 
do presente regulamento e, desde logo, ser integradas num anexo.

Alteração 145
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Para assegurar que o ensaio clínico 
seja realizado em conformidade com o 
protocolo, e para que os investigadores 
sejam informados sobre os medicamentos 
experimentais que administram, o 
promotor deve fornecer aos investigadores 
uma brochura do investigador.

Suprimido

Or. en

Justificação

As diretrizes da ICH em matéria de boas práticas clínicas devem constituir parte integrante 
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do presente regulamento e, desde logo, ser integradas num anexo.

Alteração 146
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Para assegurar que o ensaio clínico 
seja realizado em conformidade com o 
protocolo, e para que os investigadores 
sejam informados sobre os medicamentos 
experimentais que administram, o 
promotor deve fornecer aos investigadores 
uma brochura do investigador.

(36) Para assegurar que o ensaio clínico 
seja realizado em conformidade com o 
protocolo, e para que os investigadores 
sejam informados sobre os medicamentos 
experimentais que administram, o 
promotor deve fornecer aos investigadores 
uma brochura do investigador. Esta 
brochura deve ser atualizada sempre que 
sejam disponibilizadas novas informações 
de segurança, incluindo informações 
sobre acontecimentos diversos de 
suspeitas de reações adversas graves 
inesperadas.

Or. en

Alteração 147
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) As informações produzidas no ensaio 
clínico devem ser registadas, tratadas e 
armazenadas de modo adequado para 
garantir os direitos e a segurança dos 
sujeitos do ensaio, a robustez e a 
fiabilidade dos dados produzidos no 
ensaio, a comunicação e interpretação 
rigorosas, a monitorização eficaz por 
parte do promotor e a inspeção eficaz 
pelos Estados-Membros ou pela 

Suprimido
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Comissão.

Or. en

Justificação

As diretrizes da ICH em matéria de boas práticas clínicas devem constituir parte integrante 
do presente regulamento e, desde logo, ser integradas num anexo.

Alteração 148
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) As informações produzidas no ensaio 
clínico devem ser registadas, tratadas e 
armazenadas de modo adequado para 
garantir os direitos e a segurança dos 
sujeitos do ensaio, a robustez e a 
fiabilidade dos dados produzidos no 
ensaio, a comunicação e interpretação 
rigorosas, a monitorização eficaz por parte 
do promotor e a inspeção eficaz pelos 
Estados-Membros ou pela Comissão.

(37) As informações produzidas no ensaio 
clínico devem ser registadas, tratadas e 
armazenadas de modo adequado para 
garantir os direitos e o bem-estar dos 
sujeitos do ensaio, a robustez e a 
fiabilidade dos dados produzidos no 
ensaio, a comunicação e interpretação 
rigorosas, a monitorização eficaz por parte 
do promotor e a inspeção eficaz pelos 
Estados-Membros ou pela Comissão.

Or. en

Justificação

De acordo com o artigo 3.º da proposta de regulamento e com o artigo 6.º da declaração de 
Helsínquia da Associação Médica Mundial sobre os princípios éticos da investigação médica 
envolvendo humanos (Seul, 2008), a prioridade deve ser dada à segurança, aos direitos e ao 
bem-estar das pessoas.

Alteração 149
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Considerando 37
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Texto da Comissão Alteração

(37) As informações produzidas no ensaio 
clínico devem ser registadas, tratadas e 
armazenadas de modo adequado para 
garantir os direitos e a segurança dos 
sujeitos do ensaio, a robustez e a 
fiabilidade dos dados produzidos no 
ensaio, a comunicação e interpretação 
rigorosas, a monitorização eficaz por parte 
do promotor e a inspeção eficaz pelos 
Estados-Membros ou pela Comissão.

(37) As informações produzidas no ensaio 
clínico devem ser registadas, tratadas e 
armazenadas de modo adequado para 
garantir os direitos e o bem-estar dos 
sujeitos do ensaio, e a robustez e a 
fiabilidade dos dados produzidos no 
ensaio, a comunicação e interpretação 
rigorosas, a monitorização eficaz por parte 
do promotor e a inspeção eficaz pelos 
Estados-Membros ou pela Comissão.

Or. en

Justificação

Coerência com o artigo 3.º da proposta de regulamento.

Alteração 150
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A)  No prazo de dois anos a contar da 
adoção do presente regulamento, a 
Comissão deverá apresentar ao 
Parlamento Europeu uma avaliação da 
gestão dos dados indiscriminados e a 
viabilidade de introdução de um acesso 
livre, por parte de cientistas 
independentes, a dados não tratados 
relativos a todos os ensaios clínicos.

Or. en

Alteração 151
Roberta Angelilli
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Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Para poder demonstrar a 
conformidade com o protocolo e com o 
presente regulamento, o promotor e o 
investigador devem manter um processo 
permanente do ensaio clínico, que 
contenha documentação relevante para 
permitir uma supervisão eficaz 
(monitorização pelo promotor e inspeção 
pelos Estados-Membros e pela Comissão). 
Esse processo permanente deve ser 
arquivado adequadamente a fim de 
permitir a supervisão depois de o ensaio 
clínico ter terminado.

Suprimido

Or. en

Justificação

As diretrizes da ICH em matéria de boas práticas clínicas devem constituir parte integrante 
do presente regulamento e, desde logo, ser integradas num anexo.

Alteração 152
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os medicamentos destinados a 
ensaios de investigação e desenvolvimento 
não são abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Diretiva 2001/83/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de novembro de 2001, que estabelece um 
código comunitário relativo aos 
medicamentos para uso humano. Entre 
esses medicamentos contam-se os 
medicamentos utilizados no contexto de 
um ensaio clínico. Tais medicamentos 
devem ser abrangidos por regras 

Suprimido
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específicas que tenham em conta as suas 
especificidades. Ao estabelecer essas 
regras, deve ser feita uma distinção entre 
os medicamentos experimentais 
(medicamento ensaiado e respetivos 
medicamentos de referência, incluindo 
placebos) e os medicamentos auxiliares 
(medicamentos utilizados no contexto de 
um ensaio clínico, mas não como 
medicamentos experimentais), tais como 
medicamentos utilizados no tratamento de 
base, agentes indutores, medicação de 
resgate, ou medicamentos utilizados para 
avaliar os parâmetros finais num ensaio 
clínico. Os medicamentos auxiliares não 
devem incluir medicação concomitante, 
ou seja, medicação não relacionada com o 
ensaio clínico e não relevante para a sua 
conceção.

Or. en

Justificação

As diretrizes da ICH em matéria de boas práticas clínicas devem constituir parte integrante 
do presente regulamento e, desde logo, ser integradas num anexo.

Alteração 153
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) A fim de garantir a segurança dos 
sujeitos de um ensaio clínico e a 
fiabilidade e robustez dos dados nele 
produzidos, bem como para permitir a 
distribuição de medicamentos 
experimentais e auxiliares aos centros de 
ensaio clínico em toda a União, devem 
estabelecer-se regras sobre o fabrico e a 
importação tanto de medicamentos 
experimentais como de medicamentos 
auxiliares. Como é já o caso no âmbito da 

Suprimido
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Diretiva 2001/20/CE, essas regras devem 
refletir as normas existentes em matéria 
de boas práticas de fabrico dos 
medicamentos abrangidos pela Diretiva 
2001/83/CE. Em alguns casos específicos, 
deverá ser possível autorizar derrogações 
a essas regras, a fim de facilitar a 
realização de um ensaio clínico. Por 
conseguinte, as regras aplicáveis devem 
permitir uma certa flexibilidade, desde 
que a segurança dos sujeitos e a 
fiabilidade e robustez dos dados 
produzidos no ensaio clínico não sejam 
comprometidas.

Or. en

Justificação

As diretrizes da ICH em matéria de boas práticas clínicas devem constituir parte integrante 
do presente regulamento e, desde logo, ser integradas num anexo.

Alteração 154
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os medicamentos experimentais e os 
medicamentos auxiliares devem ser 
rotulados de forma adequada a fim de 
garantir a segurança dos sujeitos e a 
fiabilidade e robustez dos dados 
produzidos num ensaio clínico, bem como 
para permitir a distribuição desses 
medicamentos aos centros de ensaio 
clínico em toda a União. As regras de 
rotulagem devem ser adaptadas aos riscos 
para a segurança dos sujeitos e para a 
fiabilidade e robustez dos dados 
produzidos no ensaio clínico. Quando o 
medicamento experimental ou o 
medicamento auxiliar já tiverem sido 
introduzidos no mercado como 

Suprimido



PE506.158v01-00 56/76 AM\928644PT.doc

PT

medicamentos autorizados em 
conformidade com a Diretiva 2001/83/CE, 
em regra geral não deve ser exigida 
rotulagem adicional para os ensaios 
clínicos sem ocultação. Além disso, para 
certos produtos específicos, como os 
medicamentos radiofarmacêuticos 
utilizados como medicamentos 
experimentais de diagnóstico, as regras 
gerais em matéria de rotulagem são 
inadequadas tendo em conta o contexto 
muito controlado da utilização de 
medicamentos radiofarmacêuticos em 
ensaios clínicos.

Or. en

Justificação

As diretrizes da ICH em matéria de boas práticas clínicas devem constituir parte integrante 
do presente regulamento e, desde logo, ser integradas num anexo.

Alteração 155
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os medicamentos experimentais e os 
medicamentos auxiliares devem ser 
rotulados de forma adequada a fim de 
garantir a segurança dos sujeitos e a 
fiabilidade e robustez dos dados 
produzidos num ensaio clínico, bem como 
para permitir a distribuição desses 
medicamentos aos centros de ensaio clínico 
em toda a União. As regras de rotulagem 
devem ser adaptadas aos riscos para a 
segurança dos sujeitos e para a fiabilidade 
e robustez dos dados produzidos no ensaio 
clínico. Quando o medicamento 
experimental ou o medicamento auxiliar já 
tiverem sido introduzidos no mercado 
como medicamentos autorizados em 

(41) Os medicamentos experimentais e os 
medicamentos auxiliares devem ser 
rotulados de forma adequada a fim de 
garantir a segurança dos sujeitos e a 
fiabilidade e robustez dos dados 
produzidos num ensaio clínico, bem como 
para permitir a distribuição desses 
medicamentos aos centros de ensaio clínico 
em toda a União. As regras de rotulagem 
devem ser adaptadas aos riscos para a 
segurança dos sujeitos e para a fiabilidade 
e robustez dos dados produzidos no ensaio 
clínico. Em ensaios de risco médio ou 
baixo, quando o medicamento 
experimental ou o medicamento auxiliar já 
tiverem sido introduzidos no mercado 
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conformidade com a Diretiva 2001/83/CE, 
em regra geral não deve ser exigida 
rotulagem adicional para os ensaios 
clínicos sem ocultação. Além disso, para 
certos produtos específicos, como os 
medicamentos radiofarmacêuticos 
utilizados como medicamentos 
experimentais de diagnóstico, as regras 
gerais em matéria de rotulagem são 
inadequadas tendo em conta o contexto 
muito controlado da utilização de 
medicamentos radiofarmacêuticos em 
ensaios clínicos.

como medicamentos autorizados em 
conformidade com a Diretiva 2001/83/CE, 
em regra geral não deve ser exigida 
rotulagem adicional para os ensaios 
clínicos sem ocultação. Em vez de uma 
rotulagem inútil e não apropriada do 
produto, e em conformidade com as boas 
práticas de fabrico de 2009 (anexo 13, 
artigo 27.º), os participantes nestes 
ensaios poderiam receber uma brochura 
ou um cartão com informações úteis 
sobre o ensaio e ser convidados a 
conservá-las em permanência. Além 
disso, para certos produtos específicos, 
como os medicamentos radiofarmacêuticos 
utilizados como medicamentos 
experimentais de diagnóstico, as regras 
gerais em matéria de rotulagem são 
inadequadas tendo em conta o contexto 
muito controlado da utilização de 
medicamentos radiofarmacêuticos em 
ensaios clínicos.

Or. en

Justificação

A estratificação baseada no estatuto de autorização de introdução no mercado clarifica esta 
disposição.

Alteração 156
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) O promotor de um ensaio clínico pode 
estar situado num país terceiro. A fim de 
facilitar a supervisão e o controlo, um 
promotor situado num país terceiro deve 
designar uma pessoa de contacto na União 
para assegurar a comunicação entre a 
autoridade competente do Estado-Membro 
em causa e o promotor. Essa pessoa de 

(44) O promotor de um ensaio clínico pode 
estar situado num país terceiro. A fim de 
facilitar a supervisão e o controlo, um 
promotor situado num país terceiro deve 
designar um representante legal na União 
para assegurar a comunicação entre a 
autoridade competente do Estado-Membro 
em causa e o promotor.
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contacto pode ser uma pessoa coletiva ou 
uma pessoa singular.

Or. en

Justificação

É necessária a presença de um representante legal e não apenas de uma pessoa de contacto 
para facilitar a supervisão e o controlo, sobretudo em caso de responsabilidade do promotor, 
mesmo que se encontre estabelecido em países terceiros.

Alteração 157
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) Em ensaios clínicos com 
medicamentos experimentais não 
autorizados, ou quando a intervenção 
representa um risco não negligenciável 
para a segurança do sujeito do ensaio, deve 
ser garantida compensação por danos 
reconhecidos em conformidade com a 
legislação aplicável.

(46) Em ensaios clínicos com 
medicamentos experimentais não 
autorizados, ou quando a intervenção 
representa um risco não negligenciável 
para a segurança do sujeito do ensaio, deve 
ser garantida compensação por danos 
reconhecidos em conformidade com a 
legislação aplicável. A certeza jurídica do 
sujeito deverá, por princípio, ser 
garantida e a alteração nos termos do 
regulamento do requisito de prestação de 
compensação por danos não deve 
acarretar uma redução da certeza 
jurídica.  

Or. fi

Alteração 158
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 46
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Texto da Comissão Alteração

(46) Em ensaios clínicos com 
medicamentos experimentais não 
autorizados, ou quando a intervenção
representa um risco não negligenciável 
para a segurança do sujeito do ensaio, deve 
ser garantida compensação por danos 
reconhecidos em conformidade com a 
legislação aplicável.

(46) Em ensaios clínicos com 
medicamentos experimentais não 
autorizados, ou com medicamentos 
experimentais autorizados utilizados fora 
dos termos da autorização de introdução 
no mercado num regime de tratamento 
distinto do padrão a nível de prestação de 
cuidados ou quando o procedimento de 
diagnóstico representa um risco não 
negligenciável para a segurança do sujeito 
do ensaio, deve ser garantida compensação 
por danos reconhecidos em conformidade 
com a legislação aplicável

Or. en

Justificação

Deve existir compensação quando um medicamento experimental é utilizado fora do 
tratamento habitual ou quando o processo de diagnóstico (conceito preferível ao de 
intervenção) coloca riscos que não são negligenciáveis.

Alteração 159
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Atualmente, a compensação por danos 
é prestada por meio de um seguro. O 
seguro pode cobrir o montante a pagar ao 
sujeito do ensaio pelo promotor e pelo 
investigador caso tenha sido reconhecida a 
sua responsabilidade. Pode também 
compensar o sujeito do ensaio diretamente, 
sem necessidade de determinação prévia da 
responsabilidade do promotor ou do 
investigador. A experiência mostra que o 
mercado de seguros é pequeno e os custos 
dos seguros são desproporcionadamente 
elevados. Além disso, como os regimes em 

(47) Atualmente, a compensação por danos 
é prestada por meio de um seguro. O 
seguro pode cobrir o montante a pagar ao 
sujeito do ensaio pelo promotor e pelo 
investigador caso tenha sido reconhecida a 
sua responsabilidade. Pode também 
compensar o sujeito do ensaio diretamente, 
sem necessidade de determinação prévia da 
responsabilidade do promotor ou do 
investigador. 
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matéria de responsabilidade por danos 
variam grandemente entre os Estados-
Membros, é difícil e oneroso para o 
promotor de um ensaio multinacional 
contratar seguros em conformidade com 
as diversas legislações nacionais. Por 
conseguinte, cada Estado-Membro deve 
estabelecer um mecanismo nacional de 
indemnização que permita compensar os 
sujeitos de ensaios em conformidade com
a sua legislação nacional.

Or. el

Justificação

Os ensaios clínicos são portadores de benefícios e, em determinadas circunstâncias, de 
riscos. Se estes forem compensados por um mecanismo nacional de indemnização, os custos 
finais serão repercutidos nos nacionais do Estado-Membro em causa.

Alteração 160
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Atualmente, a compensação por danos 
é prestada por meio de um seguro. O 
seguro pode cobrir o montante a pagar ao 
sujeito do ensaio pelo promotor e pelo 
investigador caso tenha sido reconhecida a 
sua responsabilidade. Pode também 
compensar o sujeito do ensaio diretamente, 
sem necessidade de determinação prévia da 
responsabilidade do promotor ou do 
investigador. A experiência mostra que o 
mercado de seguros é pequeno e os custos 
dos seguros são desproporcionadamente
elevados. Além disso, como os regimes em 
matéria de responsabilidade por danos 
variam grandemente entre os Estados-
Membros, é difícil e oneroso para o 
promotor de um ensaio multinacional 
contratar seguros em conformidade com 

(47) Atualmente, a compensação por danos 
é prestada por meio de um seguro. O 
seguro pode cobrir o montante a pagar ao 
sujeito do ensaio pelo promotor e pelo 
investigador caso tenha sido reconhecida a 
sua responsabilidade. Pode também 
compensar o sujeito do ensaio diretamente, 
sem necessidade de determinação prévia da 
responsabilidade do promotor ou do 
investigador. A experiência mostra que o 
mercado de seguros é pequeno e os custos 
dos seguros são elevados, em especial para 
os promotores não comerciais. A fim de 
facilitar a prestação de compensação por 
danos por parte dos promotores não 
comerciais, cada Estado-Membro deve 
estabelecer um mecanismo nacional de 
indemnização que permita compensar os 
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as diversas legislações nacionais. Por 
conseguinte, cada Estado-Membro deve 
estabelecer um mecanismo nacional de 
indemnização que permita compensar os 
sujeitos de ensaios em conformidade com 
a sua legislação nacional.

sujeitos em conformidade com legislação 
desse Estado-Membro.  O recurso ao 
mecanismo nacional de indemnização 
deve ser gratuito ou ter um custo 
moderado, e deve ser limitado aos ensaios 
clínicos que não se destinem à obtenção 
de uma autorização de introdução no 
mercado de um medicamento.

Or. en

Alteração 161
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Atualmente, a compensação por danos 
é prestada por meio de um seguro. O 
seguro pode cobrir o montante a pagar ao 
sujeito do ensaio pelo promotor e pelo 
investigador caso tenha sido reconhecida a 
sua responsabilidade. Pode também 
compensar o sujeito do ensaio diretamente, 
sem necessidade de determinação prévia da 
responsabilidade do promotor ou do 
investigador. A experiência mostra que o 
mercado de seguros é pequeno e os custos 
dos seguros são desproporcionadamente 
elevados. Além disso, como os regimes em 
matéria de responsabilidade por danos 
variam grandemente entre os Estados-
Membros, é difícil e oneroso para o 
promotor de um ensaio multinacional 
contratar seguros em conformidade com as 
diversas legislações nacionais. 

(47) Atualmente, a compensação por danos 
é prestada por meio de um seguro. O 
seguro pode cobrir o montante a pagar ao 
sujeito do ensaio pelo promotor e pelo 
investigador caso tenha sido reconhecida a 
sua responsabilidade. Pode também 
compensar o sujeito do ensaio diretamente, 
sem necessidade de determinação prévia da 
responsabilidade do promotor ou do 
investigador. A indemnização pode 
também cobrir os cuidados médicos 
destinados a ferimentos, dores e 
sofrimento de natureza física a longo ou a 
médio prazo  A experiência mostra que o 
mercado de seguros é pequeno e os custos 
dos seguros são desproporcionadamente 
elevados. Além disso, como os regimes em 
matéria de responsabilidade por danos 
variam grandemente entre os Estados-
Membros, é difícil e oneroso para o 
promotor de um ensaio multinacional 
contratar seguros em conformidade com as 
diversas legislações nacionais. Além disso, 
como os regimes em matéria de 
responsabilidade por danos variam 
grandemente entre os Estados-Membros, é 
difícil e oneroso para o promotor de um 
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ensaio multinacional contratar seguros em 
conformidade com as diversas legislações 
nacionais e fornecer aos doentes 
informações claras e acessíveis para 
facilitar o acesso a sistemas de 
compensação.

Or. en

Justificação

Encontra-se estabelecido no atual quadro legal a nível nacional e internacional que essa 
indemnização pode consistir num montante pecuniário destinado a compensar os danos 
psicológicos e sociais, bem como as perdas económicas, e pode cobrir os cuidados médicos 
para fazer face a ferimentos físicos a longo e médio prazo. Além disso, a doutrina mostra que 
se afigura bastante difícil para os participantes em atividades de investigação acederem a 
indemnização ao abrigo da atual legislação a nível nacional, incluindo uma série de limites e 
condições desconhecidos antes do início do ensaio.

Alteração 162
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Atualmente, a compensação por danos 
é prestada por meio de um seguro. O 
seguro pode cobrir o montante a pagar ao 
sujeito do ensaio pelo promotor e pelo 
investigador caso tenha sido reconhecida a 
sua responsabilidade. Pode também 
compensar o sujeito do ensaio diretamente, 
sem necessidade de determinação prévia da 
responsabilidade do promotor ou do 
investigador. A experiência mostra que o 
mercado de seguros é pequeno e os custos 
dos seguros são desproporcionadamente 
elevados. Além disso, como os regimes em 
matéria de responsabilidade por danos 
variam grandemente entre os Estados-
Membros, é difícil e oneroso para o 
promotor de um ensaio multinacional 
contratar seguros em conformidade com as 
diversas legislações nacionais. Por 

(47) Atualmente, a compensação por danos 
é prestada por meio de um seguro. O 
seguro pode cobrir o montante a pagar ao 
sujeito do ensaio pelo promotor e pelo 
investigador caso tenha sido reconhecida a 
sua responsabilidade. Pode também 
compensar o sujeito do ensaio diretamente, 
sem necessidade de determinação prévia da 
responsabilidade do promotor ou do 
investigador. A experiência mostra que o 
mercado de seguros é pequeno e os custos 
dos seguros são desproporcionadamente 
elevados. Além disso, como os regimes em 
matéria de responsabilidade por danos 
variam grandemente entre os Estados-
Membros, é difícil e oneroso para o 
promotor de um ensaio multinacional 
contratar seguros em conformidade com as 
diversas legislações nacionais. Por 
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conseguinte, cada Estado-Membro deve 
estabelecer um mecanismo nacional de 
indemnização que permita compensar os 
sujeitos de ensaios em conformidade com a 
sua legislação nacional.

conseguinte, cada Estado-Membro deve 
estabelecer um mecanismo nacional de 
indemnização que permita compensar os 
sujeitos de ensaios em conformidade com a 
sua legislação nacional. Porém, as 
soluções tradicionais baseadas em 
seguros são consideradas mecanismos 
nacionais de indemnização aceitáveis ou 
enquanto solução independente.

Or. fi

Alteração 163
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Atualmente, a compensação por danos 
é prestada por meio de um seguro. O 
seguro pode cobrir o montante a pagar ao 
sujeito do ensaio pelo promotor e pelo 
investigador caso tenha sido reconhecida a 
sua responsabilidade. Pode também 
compensar o sujeito do ensaio diretamente, 
sem necessidade de determinação prévia da 
responsabilidade do promotor ou do 
investigador. A experiência mostra que o 
mercado de seguros é pequeno e os custos 
dos seguros são desproporcionadamente 
elevados. Além disso, como os regimes em 
matéria de responsabilidade por danos 
variam grandemente entre os Estados-
Membros, é difícil e oneroso para o 
promotor de um ensaio multinacional 
contratar seguros em conformidade com as 
diversas legislações nacionais. Por 
conseguinte, cada Estado-Membro deve 
estabelecer um mecanismo nacional de 
indemnização que permita compensar os 
sujeitos de ensaios em conformidade com 
a sua legislação nacional.

(47) Atualmente, a compensação por danos 
é prestada por meio de um seguro. O 
seguro pode cobrir o montante a pagar ao 
sujeito do ensaio pelo promotor e pelo 
investigador caso tenha sido reconhecida a 
sua responsabilidade. Pode também 
compensar o sujeito do ensaio diretamente, 
sem necessidade de determinação prévia da 
responsabilidade do promotor ou do 
investigador. A experiência mostra que o 
mercado de seguros é pequeno e os custos 
dos seguros são desproporcionadamente 
elevados. Além disso, como os regimes em 
matéria de responsabilidade por danos 
variam grandemente entre os Estados-
Membros, é difícil e oneroso para o 
promotor de um ensaio multinacional 
contratar seguros em conformidade com as 
diversas legislações nacionais. Os Estados-
Membros devem adotar medidas para 
encorajar a investigação académica. Para 
este efeito, seria apropriado examinar a 
possibilidade de introduzir mecanismos 
específicos de indemnização a nível 
europeu. A utilização destes mecanismos 
poderia envolver o pagamento de taxas 
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numa base não lucrativa, tendo em conta 
os riscos dos ensaios clínicos, os eventuais 
danos e os benefícios previstos para os 
participantes.

Or. el

Justificação

Embora a proposta inicial se encontre no bom caminho, não será portadora dos mesmos 
benefícios para todos os doentes. Nem todos os Estados-membros dispõem da experiência ou 
dos conhecimentos em matéria de mecanismos nacionais, o que gera um sistema duplo de 
serviços aos doentes. Assim sendo, os doentes que participem no mesmo programa de 
investigação transfronteiriça receberão tratamento diferente em países diferentes.  Uma 
solução poderá passar pela introdução de mecanismos especiais de indemnização com base 
na experiência e no âmbito de cooperação a nível europeu.

Alteração 164
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) A fim de racionalizar e facilitar o 
fluxo de informações entre os promotores e 
os Estados-Membros, bem como entre 
Estados-Membros, a Comissão deve criar e 
manter uma base de dados, acessível 
através de um portal.

(51) A fim de racionalizar e facilitar o 
fluxo de informações entre os promotores e 
os Estados-Membros, bem como entre 
Estados-Membros, a Comissão deve criar e 
manter uma base de dados, acessível 
através de um portal. A Comissão e os 
Estados-Membros devem divulgar a 
existência do portal junto do público em 
geral.

Or. en

Alteração 165
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Considerando 51
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Texto da Comissão Alteração

(51) A fim de racionalizar e facilitar o 
fluxo de informações entre os promotores e 
os Estados-Membros, bem como entre 
Estados-Membros, a Comissão deve criar e 
manter uma base de dados, acessível 
através de um portal.

(51) A fim de racionalizar e facilitar o 
fluxo de informações entre os promotores e 
os Estados-Membros, bem como entre 
Estados-Membros, a Agência Europeia de 
Medicamentos, em nome da Comissão 
deve criar e manter uma base de dados, 
acessível através de um portal.

Or. en

Alteração 166
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A base de dados deve conter todas as 
informações pertinentes para o ensaio 
clínico. Na base de dados da UE não 
devem ser registados dados pessoais dos 
sujeitos de ensaios clínicos. As 
informações da base de dados devem ser 
públicas, salvo se, por razões específicas, 
uma determinada informação não deva ser 
publicada, a fim de proteger o direito das 
pessoas à vida privada e o direito à 
proteção dos dados pessoais, reconhecidos 
nos artigos 7.º e 8.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

(52) A base de dados deve conter todas as 
informações pertinentes para o ensaio 
clínico e permitir a divulgação pública de 
informações objetivas, a fim de apoiar a 
investigação europeia e aumentar os 
conhecimentos no domínio da saúde 
pública.  Não deve comprometer a 
inovação e a competitividade das 
indústrias europeias. Na base de dados da 
UE não devem ser registados dados 
pessoais dos sujeitos de ensaios clínicos e 
não deve impedir a proteção dos 
interesses comerciais, incluindo a 
propriedade intelectual, tal como previsto 
no artigo 4.º do Regulamento n.º 49/2001.
As informações da base de dados devem 
ser públicas, salvo se, por razões 
específicas, uma determinada informação 
não deva ser publicada, a fim de proteger o 
direito das pessoas à vida privada e o 
direito à proteção dos dados pessoais, 
reconhecidos nos artigos 7.º e 8.º da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, ou informações confidenciais 
do ponto de vista comercial, tal como 
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previsto no artigo 4.º do Regulamento n.º 
1049/2001.

Or. en

Justificação

A base de dados deve viabilizar a disseminação pública de informações fiáveis sobre os 
avanços mais recentes no domínio da investigação médica, respeitando os imperativos da 
competitividade da indústria farmacêutica que financia aproximadamente 60% dos ensaios 
clínicos europeus. A divulgação pública deve proteger os dados de caráter pessoal e as 
informações confidenciais do ponto de vista comercial, a fim de evitar qualquer 
estigmatização dos doentes que participam em ensaios clínicos e de obstar à promoção de 
uma concorrência desleal que constituiria uma ameaça para a competitividade da 
investigação médica europeia.

Alteração 167
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A base de dados deve conter todas as 
informações pertinentes para o ensaio 
clínico. Na base de dados da UE não 
devem ser registados dados pessoais dos 
sujeitos de ensaios clínicos. As 
informações da base de dados devem ser 
públicas, salvo se, por razões específicas, 
uma determinada informação não deva ser 
publicada, a fim de proteger o direito das 
pessoas à vida privada e o direito à 
proteção dos dados pessoais, reconhecidos 
nos artigos 7.º e 8.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

(52) A base de dados deve conter todas as 
informações pertinentes para o ensaio 
clínico. Convém, antes de proceder a 
qualquer ensaio clínico, ao respetivo 
registo na base de dados. As datas de 
início e de fim do recrutamento de 
participantes devem ser igualmente 
publicadas na base de dados. Os 
promotores devem ter a possibilidade de 
registar diretamente estas informações na 
base de dados sem necessidade de 
notificação dos Estados-Membros. Na 
base de dados da UE não devem ser 
registados dados pessoais dos sujeitos de 
ensaios clínicos. As informações da base 
de dados devem ser públicas, salvo se, por 
razões específicas, uma determinada 
informação não deva ser publicada, a fim 
de proteger o direito das pessoas à vida 
privada e o direito à proteção dos dados 
pessoais, reconhecidos nos artigos 7.º e 8.º 
da Carta dos Direitos Fundamentais da 
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União Europeia.

Or. en

Justificação

Atualmente vários países impõem a notificação do primeiro doente inscrito e as formalidades 
associadas a este processo são excessivas face ao tipo de informação que pode ser inserida 
diretamente na base de dados da UE. Propõe-se igualmente que, para os ensaios 
internacionais, apensas o primeiro e o último doentes do estudo sejam notificados (e não por 
país). No termo do recrutamento, o promotor deve também estar em condições de assinalar s 
países que acabaram por não recrutar doentes.

Alteração 168
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A base de dados deve conter todas as 
informações pertinentes para o ensaio 
clínico. Na base de dados da UE não 
devem ser registados dados pessoais dos 
sujeitos de ensaios clínicos. As 
informações da base de dados devem ser 
públicas, salvo se, por razões específicas, 
uma determinada informação não deva ser 
publicada, a fim de proteger o direito das 
pessoas à vida privada e o direito à 
proteção dos dados pessoais, reconhecidos 
nos artigos 7.º e 8.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

(52) A base de dados deve conter todas as 
informações pertinentes para o ensaio 
clínico e ser acessível ao público. Na base 
de dados da UE não devem ser registados 
dados pessoais dos sujeitos de ensaios 
clínicos. As informações da base de dados 
devem ser públicas, salvo se, por razões 
específicas, uma determinada informação 
não deva ser publicada, a fim de proteger o 
direito das pessoas à vida privada e o 
direito à proteção dos dados pessoais, 
reconhecidos nos artigos 7.º e 8.º da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 169
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Considerando 52-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(52-A) As informações confidenciais do 
ponto de vista comercial devem ser 
identificadas e protegidas, a fim de evitar 
prejudicar os interesses dos doentes e/ou a 
posição competitiva dos promotores.

Or. en

Justificação

A divulgação pública de informações deve salvaguardar dados protegidos de caráter pessoal 
e informações confidenciais do ponto de vista comercial, a fim de evitar qualquer 
estigmatização dos doentes que participam em ensaios clínicos e de obstar à promoção de 
uma concorrência desleal que constituiria uma ameaça para a competitividade da 
investigação médica europeia.

Alteração 170
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 52-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(52-B) Os resultados dos ensaios clínicos, 
bem como os dados relativos aos ensaios 
clínicos, representam uma fonte relevante 
e preciosa de informação para a 
prossecução das atividades de 
investigação biomédica ou de saúde 
pública em relação a um medicamento ou 
princípio ativo, e devem ser 
disponibilizados a fim de apoiar e 
promover o desenvolvimento de 
investigação independente relativa a um 
medicamento e respetivos efeitos clínicos, 
farmacológicos ou outros efeitos 
farmacodinâmicos. O estatuto de 
autorização de um medicamento deve, 
porém, ser devidamente considerado antes 
da publicação de dados do ensaio clínico, 
a fim de não perturbar o processo de 
autorização de introdução no mercado ou 
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a dinâmica de concorrência no mercado 
da UE, promovendo paralelamente a 
viabilidade a longo prazo da investigação 
clínica na UE.

Or. en

Alteração 171
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 52-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(52-C) O acesso, a publicação e o 
processamento dos dados de ensaios 
clínicos de medicamentos uma vez 
completado o processo decisório sobre um 
pedido de autorização de introdução no 
mercado não devem prejudicar a proteção 
de dados de natureza pessoal e devem 
reger-se por diretrizes específicas, a fim 
de definir e garantir o respeito por boas 
práticas de análise, formatos para os 
dados de ensaios clínicos, normas de 
conduta, bem como outros aspetos legais. 
Essas diretrizes devem promover um nível 
ótimo de transparência e de informação 
pública, garantindo o desenvolvimento de 
investigação científica fiável e evitando 
uma utilização discriminatória ou abusiva 
das informações.

Or. en

Alteração 172
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Considerando 55
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Texto da Comissão Alteração

(55) Tendo em vista a realização das 
atividades previstas no presente 
regulamento, os Estados-Membros devem 
ser autorizados a cobrar taxas. Todavia, os 
Estados-Membros não devem exigir 
pagamentos múltiplos a diferentes 
organismos encarregados de avaliar, num 
dado Estado-Membro, um pedido de 
autorização de um ensaio clínico.

(55) Tendo em vista a realização das 
atividades previstas no presente 
regulamento, os Estados-Membros devem 
ser autorizados a cobrar taxas, de acordo 
com as práticas seguidas por cada um dos 
Estados.

Or. el

Alteração 173
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 59-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(59-A) O direito de acesso aos 
documentos é reconhecido na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia.  Em particular, o artigo 42.º 
define o direito de acesso a documentos 
das instituições, organismos e agências da 
União, independentemente do formato em 
que se encontre o documento.  Estas 
regras devem ser mantidas.

Or. en

Alteração 174
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) Sem prejuízo dos regimes nacionais 
em matéria de custos e reembolso de 
tratamentos médicos, os sujeitos do ensaio 
não devem ter de pagar os medicamentos 

(60) Sem prejuízo dos regimes nacionais 
em matéria de custos e reembolso de 
tratamentos médicos, os sujeitos do ensaio 
não devem ter de pagar os medicamentos 
experimentais. No que respeita a ensaios 



AM\928644PT.doc 71/76 PE506.158v01-00

PT

experimentais. de baixo ou médio risco (sempre que o 
regime de tratamento equivaler ao 
tratamento habitual) e quando o registo 
não constituir o objetivo inicial do ensaio 
iniciado pelo investigador, o custo do 
medicamento experimental deve ser 
suportado pelo sistema nacional de saúde.

Or. en

Justificação

Devem ser facilitados os ensaios que comparam os produtos autorizados no quadro da 
indicação autorizada ou de regimes que correspondam ao tratamento habitual. Dado que, em 
todo o caso, o tratamento seria receitado, tal não surte impacto no orçamento dos sistemas 
de saúde.

Alteração 175
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 62-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(62-A) De acordo com a Comunicação da 
Comissão sobre «Uma política industrial 
integrada para a era da globalização -
Competitividade e sustentabilidade em 
primeiro plano», a avaliação sistemática 
da legislação tem de passar a ser parte 
integrante da regulamentação inteligente. 
A fim de garantir que o presente 
regulamento acompanha o progresso 
científico, tecnológico e médico em 
relação à organização e realização de 
ensaios clínicos e que esteja articulado 
com outras disposições jurídicas, a 
Comissão deve apresentar relatórios 
periódicos sobre a experiência recolhida e 
o funcionamento do regulamento e 
apresentar as suas conclusões ao 
Parlamento e ao Conselho.

Or. en
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Justificação

O progresso da tecnologia e do conhecimento médico significa que os ensaios clínicos estão 
a evoluir rapidamente. A introdução de uma cláusula de revisão garante que o regulamento 
reage rapidamente a quaisquer alterações.

Alteração 176
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Considerando 64-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(64-A) De acordo com a Comunicação da 
Comissão sobre «Uma política industrial 
integrada para a era da globalização -
Competitividade e sustentabilidade em 
primeiro plano», as avaliações 
sistemáticas da legislação têm de passar a 
ser parte integrante da regulamentação 
inteligente. Com o objetivo de garantir 
que o presente regulamento se mantenha 
a par da evolução científica e tecnológica 
da organização e realização de ensaios 
clínicos e interaja com outras disposições 
jurídicas, a Comissão deve apresentar 
periodicamente um relatório sobre a 
experiência e o funcionamento do 
regulamento, incluindo as respetivas 
conclusões.

Or. en

Justificação

Importa estabelecer uma revisão regular do regulamento, a fim de assegurar que o 
regulamento continue a estar adaptado à evolução na ciência e na tecnologia.

Alteração 177
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Considerando 63
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Texto da Comissão Alteração

(63) O presente regulamento está em 
conformidade com os principais 
documentos internacionais de orientação 
sobre ensaios clínicos, por exemplo a 
versão mais recente (2008) da Declaração 
de Helsínquia da Associação Médica 
Mundial, e respeita as boas práticas 
clínicas que emanam da Declaração de 
Helsínquia.

(63) O presente regulamento está em 
conformidade com a Convenção sobre 
Direitos Humanos e Biomedicina (1997) e 
o seu Protocolo Adicional sobre 
Investigação Biomédica (2005) do 
Conselho da Europa, bem como com a 
Convenção Internacional sobre os 
Direitos da Criança (ONU-1998). Está em 
conformidade com os principais 
documentos internacionais de orientação 
sobre ensaios clínicos, por exemplo a 
versão mais recente (2008) da Declaração 
de Helsínquia da Associação Médica 
Mundial, e respeita as diretrizes da ICH 
em matéria de boas práticas clínicas que 
emanam da Declaração de Helsínquia. As 
diretrizes OMS-Conselho das 
Organizações Internacionais de Ciências 
Médicas também são tidas em 
consideração.

Or. en

Justificação

O regulamento da UE tem de estar em conformidade com os tratados internacionais, tais 
como a Convenção sobre Direitos Humanos e Biomedicina (1997) e o seu Protocolo 
Adicional sobre Investigação Biomédica (2005) do Conselho da Europa, bem como com a 
Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (ONU-1998), ratificados por muitos 
Estados-Membros da UE.

Alteração 178
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Considerando 66

Texto da Comissão Alteração

(66) Dado que o objetivo do presente 
regulamento, designadamente assegurar, 
em toda a União, a fiabilidade e robustez 
dos dados dos ensaios clínicos, garantido 

(66) Dado que o objetivo do presente 
regulamento, designadamente assegurar, 
em toda a União, a fiabilidade e robustez 
dos dados dos ensaios clínicos, garantido 
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ao mesmo tempo a segurança e a proteção 
dos direitos dos sujeitos dos ensaios, não 
pode ser suficientemente realizado pelos 
Estados-Membros e pode, pois, devido à 
dimensão da ação, ser mais bem alcançado 
ao nível da União, a União pode adotar 
medidas, em conformidade com o princípio
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para se alcançar aquele 
objetivo,

ao mesmo tempo a segurança, a proteção 
dos direitos e o bem-estar dos sujeitos dos 
ensaios, não pode ser suficientemente 
realizado pelos Estados-Membros e pode, 
pois, devido à dimensão da ação, ser mais 
bem alcançado ao nível da União, a União 
pode adotar medidas, em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5.º do Tratado da 
União Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade consagrado 
no mesmo artigo, o presente regulamento 
não excede o necessário para se alcançar 
aquele objetivo,

Or. en

Justificação

De acordo com o artigo 3.º da proposta de regulamento e com o artigo 6.º da declaração de 
Helsínquia da Associação Médica Mundial sobre os princípios éticos da investigação médica 
envolvendo humanos (Seul, 2008), a prioridade deve ser dada à segurança, aos direitos e ao 
bem-estar das pessoas.

Alteração 179
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Considerando 66

Texto da Comissão Alteração

(66) Dado que o objetivo do presente 
regulamento, designadamente assegurar, 
em toda a União, a fiabilidade e robustez 
dos dados dos ensaios clínicos, garantido 
ao mesmo tempo a segurança e a proteção 
dos direitos dos sujeitos dos ensaios, não 
pode ser suficientemente realizado pelos 
Estados-Membros e pode, pois, devido à 
dimensão da ação, ser mais bem alcançado 
ao nível da União, a União pode adotar 
medidas, em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 

(66) Dado que o objetivo do presente 
regulamento, designadamente assegurar, 
em toda a União, a fiabilidade e robustez 
dos dados dos ensaios clínicos, garantido 
ao mesmo tempo a segurança, o bem-estar 
e a proteção dos direitos dos sujeitos dos 
ensaios, não pode ser suficientemente 
realizado pelos Estados-Membros e pode, 
pois, devido à dimensão da ação, ser mais 
bem alcançado ao nível da União, a União 
pode adotar medidas, em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5.º do Tratado da 
União Europeia. Em conformidade com o 
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proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para se alcançar aquele 
objetivo,

princípio da proporcionalidade consagrado 
no mesmo artigo, o presente regulamento 
não excede o necessário para se alcançar 
aquele objetivo,

Or. en

Justificação

Coerência com o artigo 3.º da proposta de regulamento.

Alteração 180
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Considerando 66-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(66-A) Convém avaliar e, se for caso 
disso, rever o presente regulamento de 
cinco em cinco anos, a fim de 
salvaguardar a sua flexibilidade. Um 
processo contínuo de avaliação é 
indispensável, por forma a viabilizar, 
também no futuro, inovações 
verdadeiramente novas no quadro de uma 
ciência médica em desenvolvimento 
contínuo. O ónus administrativo da atual 
diretiva é considerado um obstáculo à 
ciência e ao direito que assiste aos doentes 
aos melhores cuidados médicos. Esta a 
razão pela qual cumpre supervisionar 
regularmente a incidência do 
regulamento no ónus administrativo e 
garantir, através de um processo de 
avaliação, a sua eficácia enquanto 
legislação em que se alicerça a 
investigação clínica. Importa conferir 
uma atenção particular à posição da 
investigação universitária, velando por 
que o ónus administrativo não subtraia os 
recursos destinados à inovação da 
investigação universitária e por que as 
novas missões impostas pelo regulamento 
não tenham um impacto negativo no 
caráter de atração de uma carreira na 
investigação. Importa também avaliar a 
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importância do acesso público à 
informação tornando a Europa atrativa 
enquanto ambiente de investigação, bem 
como o seu efeito no equilíbrio entre 
proteção de dados pessoais, propriedade 
intelectual, direitos dos contratos e das 
patentes e direitos intangíveis. O processo 
de avaliação deveria, além disso, estudar 
o impacto do regulamento e avaliar a 
questão de saber se, em vez de ensaios 
clínicos, se estão sobretudo a realizar 
tratamentos experimentais, o que surte 
efeitos indesejáveis na segurança dos 
doentes e na fiabilidade dos resultados 
experimentais.  

Or. fi


