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Alteração 461
Margrete Auken, Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O consentimento esclarecido deve ser 
reduzido a escrito e ser datado e assinado, 
devendo ser dado livremente pelo sujeito 
do ensaio ou pelo seu representante legal 
depois de ter sido devidamente informado 
sobre a natureza, o alcance, as 
consequências e os riscos do ensaio clínico.
O consentimento esclarecido deve ser 
devidamente documentado. Quando o 
sujeito do ensaio não puder escrever, em 
casos excecionais pode dar o seu 
consentimento oral na presença de, no 
mínimo, uma testemunha imparcial. O 
sujeito do ensaio ou o seu representante 
legal deve receber uma cópia do 
documento pelo qual foi dado o 
consentimento esclarecido.

1. O consentimento esclarecido deve ser 
reduzido a escrito e ser datado e assinado, 
devendo ser dado livremente pelo sujeito 
do ensaio ou pelo seu representante legal 
depois de ter sido exaustivamente
informado sobre a natureza, a duração, o 
alcance, as consequências e os riscos do 
ensaio clínico, nomeadamente a 
possibilidade de o ensaio clínico ter de ser 
interrompido, eventuais modalidades de 
tratamento alternativas e quaisquer 
outras informações previstas na 
legislação nacional. As informações 
devem ainda ser transmitidas oralmente, 
com a possibilidade de colocar questões, 
devendo igualmente ser fornecidas ao 
sujeito do ensaio informações exaustivas 
por escrito que o mesmo poderá guardar. 
Deve ser concedido tempo adequado ao 
sujeito para ponderar a sua decisão. A 
informação prestada e o consentimento 
esclarecido devem ser devidamente 
documentados. Quando o sujeito do ensaio 
não puder escrever, em casos excecionais 
pode dar o seu consentimento oral na 
presença de, no mínimo, uma testemunha 
imparcial da sua confiança. O sujeito do 
ensaio ou o seu representante legal deve 
receber uma cópia do documento pelo qual 
foi dado o consentimento esclarecido.

Do documento que comprova o 
consentimento esclarecido devem sempre 
constar as seguintes informações:
a) O número de registo do ensaio no 
portal da UE; e
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b) Uma declaração de que os resultados 
serão disponibilizados no portal da UE no 
prazo de um ano após a conclusão do 
ensaio, juntamente com a indicação de 
uma data aproximada.

Or. en

Justificação

As informações prestadas aos sujeitos devem satisfazer as necessidades de informação das 
pessoas. A reintrodução no consentimento esclarecido de um conjunto mínimo de 
informações previsto na Diretiva 2001/20/CE, a fim de promover a igualdade de direitos 
entre os cidadãos europeus, deve ser mantida. A «testemunha imparcial» deve ser 
identificada e assinar o formulário de consentimento esclarecido do sujeito do ensaio.

Alteração 462
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O consentimento esclarecido deve ser
reduzido a escrito e ser datado e assinado, 
devendo ser dado livremente pelo sujeito 
do ensaio ou pelo seu representante legal 
depois de ter sido devidamente informado
sobre a natureza, o alcance, as 
consequências e os riscos do ensaio 
clínico. O consentimento esclarecido deve 
ser devidamente documentado. Quando o 
sujeito do ensaio não puder escrever, em 
casos excecionais pode dar o seu 
consentimento oral na presença de, no 
mínimo, uma testemunha imparcial. O 
sujeito do ensaio ou o seu representante
legal deve receber uma cópia do 
documento pelo qual foi dado o 
consentimento esclarecido.

1. As informações escritas transmitidas ao 
sujeito do ensaio e/ou ao representante 
legal para efeitos da obtenção do seu 
consentimento esclarecido devem ser
concisas, claras, pertinentes e 
compreensíveis para um leigo. Devem 
incluir tanto informações médicas como 
informações jurídicas. Devem também 
informar o sujeito do ensaio sobre o 
direito que lhe assiste de revogar o seu 
consentimento esclarecido. Devem 
fornecer informações claras e exaustivas 
relacionadas com as vias de recurso e as 
condições para aceder a um sistema de 
indemnização em caso de lesões 
incorridas durante o ensaio. 

Or. en
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Justificação

O Regulamento não pode excluir as disposições definidas pelas Recomendações Éticas da 
CE, que representam a mais recente e relevante disposição em matéria de ensaios clínicos 
pediátricos. O consentimento da criança deve ser tido em consideração, tal como disposto 
nas Recomendações Éticas europeias supramencionadas, emitidas pela Comissão Europeia 
em 2008. Estas recomendações prevalecem sobre a referência à «vontade presumível do 
menor» mencionada na Diretiva 2001/20/CE. Os participantes que sofram lesões deparam-se 
com grandes problemas para obterem compensação através de diferentes disposições 
regulamentares nacionais, designadamente inúmeros limites e condições.

Alteração 463
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, 
Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O consentimento esclarecido deve ser 
reduzido a escrito e ser datado e assinado, 
devendo ser dado livremente pelo sujeito 
do ensaio ou pelo seu representante legal 
depois de ter sido devidamente informado 
sobre a natureza, o alcance, as 
consequências e os riscos do ensaio clínico. 
O consentimento esclarecido deve ser 
devidamente documentado. Quando o 
sujeito do ensaio não puder escrever, em 
casos excecionais pode dar o seu 
consentimento oral na presença de, no 
mínimo, uma testemunha imparcial. O 
sujeito do ensaio ou o seu representante 
legal deve receber uma cópia do 
documento pelo qual foi dado o 
consentimento esclarecido.

1. O consentimento esclarecido deve ser 
reduzido a escrito e ser datado e assinado, 
devendo ser dado livremente pelo sujeito 
do ensaio ou pelo seu representante legal 
depois de ter sido informado, de forma 
exaustiva e compreensível, sobre a 
natureza, o alcance, as consequências e os 
riscos do ensaio clínico e após ter recebido 
as informações correspondentes reduzidas 
a escrito. O consentimento esclarecido 
deve ser devidamente documentado. 
Quando o sujeito do ensaio não puder 
escrever, em casos excecionais pode dar o 
seu consentimento oral na presença de, no 
mínimo, uma testemunha imparcial. O 
sujeito do ensaio ou o seu representante 
legal deve receber uma cópia do 
documento pelo qual foi dado o 
consentimento esclarecido.

Or. en
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Alteração 464
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O consentimento esclarecido deve ser 
reduzido a escrito e ser datado e assinado, 
devendo ser dado livremente pelo sujeito 
do ensaio ou pelo seu representante legal 
depois de ter sido devidamente informado 
sobre a natureza, o alcance, as 
consequências e os riscos do ensaio clínico. 
O consentimento esclarecido deve ser 
devidamente documentado. Quando o 
sujeito do ensaio não puder escrever, em 
casos excecionais pode dar o seu 
consentimento oral na presença de, no 
mínimo, uma testemunha imparcial. O 
sujeito do ensaio ou o seu representante 
legal deve receber uma cópia do 
documento pelo qual foi dado o 
consentimento esclarecido.

1. O consentimento esclarecido deve ser 
reduzido a escrito e ser datado e assinado, 
devendo ser dado livremente pelo sujeito 
do ensaio ou pelo seu representante legal 
depois de ter sido devidamente informado 
sobre a natureza, o alcance, as 
consequências e os riscos do ensaio clínico. 
O consentimento esclarecido deve ser 
devidamente documentado. Se o sujeito do 
ensaio não puder escrever, em casos 
excecionais pode dar o seu consentimento 
oral na presença de, no mínimo, uma 
testemunha imparcial, cuja identidade 
deverá ser registada. O sujeito do ensaio 
ou o seu representante legal deve receber 
uma cópia do documento pelo qual foi 
dado o consentimento esclarecido.

Or. en

Justificação

A testemunha imparcial deve ser identificada e assinar o formulário de consentimento 
esclarecido do sujeito do ensaio.

Alteração 465
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.o 1

Texto da Comissão Alteração

1. O consentimento esclarecido deve ser 
reduzido a escrito e ser datado e assinado, 
devendo ser dado livremente pelo sujeito 
do ensaio ou pelo seu representante legal 
depois de ter sido devidamente informado 

1. O consentimento esclarecido deve ser 
reduzido a escrito e ser datado e assinado, 
devendo ser dado livremente pelo sujeito 
do ensaio ou pelo seu representante legal 
depois de ter sido devidamente informado 
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sobre a natureza, o alcance, as 
consequências e os riscos do ensaio clínico. 
O consentimento esclarecido deve ser 
devidamente documentado. Quando o 
sujeito do ensaio não puder escrever, em 
casos excecionais pode dar o seu 
consentimento oral na presença de, no 
mínimo, uma testemunha imparcial. O 
sujeito do ensaio ou o seu representante 
legal deve receber uma cópia do 
documento pelo qual foi dado o 
consentimento esclarecido.

sobre a natureza, o alcance, as 
consequências e os riscos do ensaio clínico. 
O consentimento esclarecido deve ser 
devidamente documentado. Quando o 
sujeito do ensaio não puder escrever, em 
casos excecionais pode dar o seu 
consentimento oral na presença de, no 
mínimo, uma testemunha imparcial, 
independente do investigador. O sujeito do 
ensaio ou o seu representante legal deve 
receber uma cópia do documento pelo qual 
foi dado o consentimento esclarecido.

Or. fr

Alteração 466
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.o 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sem prejuízo do disposto no artigo 
28.º, caso se trate de um ensaio clínico 
com risco mínimo, o consentimento 
esclarecido pode ser oral, desde que esteja 
devidamente documentado, nos termos da 
legislação do Estado-Membro em causa.

Or. fr

Justificação

A proposta de regulamento não adapta as modalidades de informação e de obtenção do 
consentimento em função do risco e da sobrecarga inerentes à investigação. Devido à 
«natureza intrinsecamente nacional» desta questão, é fundamental que os Estados-Membros 
possam flexibilizar as modalidades de obtenção do consentimento para os ensaios clínicos 
com risco mínimo, desde que o consentimento do sujeito seja devidamente documentado.

Alteração 467
Alda Sousa
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Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações escritas dadas ao sujeito 
do ensaio e/ou ao representante legal para 
efeitos da obtenção do seu consentimento 
esclarecido devem ser concisas, claras, 
relevantes e compreensíveis para um 
leigo. Devem incluir tanto informações 
médicas como informações jurídicas. 
Devem também informar o sujeito do 
ensaio sobre o direito que lhe assiste de 
revogar o seu consentimento esclarecido.

2. As informações escritas devem ser dadas 
ao sujeito do ensaio e/ou ao representante 
legal antes da obtenção do seu 
consentimento esclarecido. Devem ser 
concisas, claras, relevantes e 
compreensíveis para um leigo. Devem 
incluir tanto informações médicas como 
informações jurídicas. Devem também 
informar o sujeito do ensaio sobre o direito 
que lhe assiste de revogar o seu 
consentimento esclarecido a qualquer 
momento do ensaio clínico.

Or. en

Justificação

As informações escritas devem ser dadas ao sujeito do ensaio ou ao representante legal antes 
da sua decisão de dar consentimento esclarecido. O direito de retirada do consentimento 
esclarecido deve ser possível a qualquer momento, tal como previsto no artigo 28.º, n.º 3.

Alteração 468
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações escritas dadas ao sujeito 
do ensaio e/ou ao representante legal para 
efeitos da obtenção do seu consentimento 
esclarecido devem ser concisas, claras, 
relevantes e compreensíveis para um leigo. 
Devem incluir tanto informações médicas 
como informações jurídicas. Devem 
também informar o sujeito do ensaio sobre 
o direito que lhe assiste de revogar o seu 
consentimento esclarecido.

2. As informações escritas dadas ao sujeito 
do ensaio e/ou ao representante legal para 
efeitos da obtenção do seu consentimento 
esclarecido devem ser apresentadas na 
respetiva língua materna e serem
concisas, claras, relevantes e 
compreensíveis para um leigo. Devem 
incluir tanto informações médicas como 
informações jurídicas, bem como questões 
éticas controversas, se se justificar. 
Devem também informar o sujeito do 
ensaio sobre o direito que lhe assiste de 
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revogar o seu consentimento esclarecido.

Or. pt

Alteração 469
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 29 - n.o 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No momento da obtenção do 
consentimento do sujeito do ensaio, este é 
igualmente informado de que um resumo 
dos resultados do ensaio clínico referido 
no artigo 34.º, n.º 3, segundo parágrafo, 
alínea a), será publicado na base de dados 
da União Europeia.

Or. fr

Alteração 470
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Deve ser comunicado ao sujeito do 
ensaio um ponto de contacto junto do qual 
possa obter informações complementares.

3. Deve ser disponibilizado ao sujeito do 
ensaio a possibilidade e as condições 
necessárias para a obtenção de
informações complementares.

Or. pt

Alteração 471
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Deve ser comunicado ao sujeito do 
ensaio um ponto de contacto junto do qual 
possa obter informações complementares.

3. Depois de terminado o ensaio clínico 
em que o sujeito participou, devem ser 
comunicadas ao sujeito do ensaio
informações sobre os resultados desse 
ensaio, salvo se o sujeito especificar, num 
dado momento da sua participação, que 
não pretende ser informado. Caso não 
seja possível contactar o sujeito do ensaio, 
a disponibilização dos resultados ao 
público através de bases de dados ou 
publicações adequadas será considerada 
suficiente.

Or. en

Justificação

Alguns doentes podem não querer ter conhecimento dos resultados do ensaio, e isso tem de 
ser respeitado. Além disso, nem sempre é possível informar os doentes dos resultados, uma 
vez que estes podem apenas ficar disponíveis numa altura em que o doente já não esteja a ser 
acompanhado. Do mesmo modo, não é possível garantir que um doente ainda viva no mesmo 
país ou continente onde vivia durante o ensaio clínico. Nestas situações, a publicação dos 
resultados do ensaio deverá ser suficiente.

Alteração 472
Riikka Manner

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se o sujeito do ensaio o solicitar, 
devem ser-lhe fornecidas informações 
sobre os resultados do ensaio clínico em 
que participou, assim que os mesmos 
estejam disponíveis.

Or. en
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Alteração 473
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. No caso de ensaios clínicos cujas 
exigências metodológicas não sejam 
compatíveis com a obtenção do 
consentimento, o protocolo pode prever a 
não solicitação do consentimento e que a 
informação é coletiva, desde que o ensaio 
clínico obedeça ao conjunto das seguintes 
condições:
a) Os medicamentos experimentais estão 
autorizados;
b) De acordo com o protocolo, os 
medicamentos experimentais são 
utilizados em conformidade com os 
termos da autorização de introdução no 
mercado ou a sua utilização é apoiada por 
dados publicados e/ou por recomendações 
de tratamento estandardizado emitidas 
pelas sociedades científicas ou pelos 
organismos oficiais;
c) Os atos e os procedimentos 
complementares de diagnóstico ou de 
supervisão implicam um risco ou 
constrangimento mínimos; 
d) O protocolo foi objeto de uma 
avaliação ética favorável;
e) A pessoa após ter sido informada não 
se opôs;
f) A investigação visa um objetivo de 
saúde pública.

Or. fr

Justificação

Os ensaios clínicos realizados em conjuntos de casos estão submetidos a exigências 
metodológicas específicas que não são compatíveis com a informação individual e com a 
obtenção do consentimento. Porém, estes ensaios são indispensáveis à saúde pública (por 
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exemplo, o combate às infeções nosocomiais por bactérias multirresistentes pela 
descontaminação digestiva seletiva nos hospitais escolhidos de forma aleatória por conjuntos 
de casos).

Alteração 474
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Foi obtido o consentimento esclarecido 
do representante legal, o qual deve refletir 
a vontade presumível do sujeito do ensaio;

a) Foi obtido o consentimento esclarecido 
do representante legal; o consentimento 
deve refletir a vontade presumível do 
sujeito do ensaio e pode ser revogado a 
qualquer momento, sem prejuízo para este 
último;

Or. en

Justificação

O nível de proteção dos sujeitos do ensaio incapazes não deve, em circunstância alguma, ser 
reduzido. Por conseguinte, devemos ater-nos ao texto da Diretiva 2001/20/CE.

Alteração 475
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.o 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O sujeito incapaz recebeu informações 
adequadas, em função da sua capacidade 
de compreensão, sobre o ensaio e os 
respetivos riscos e benefícios;

b) O sujeito incapaz recebeu do 
investigador ou do seu representante, e 
em conformidade com a legislação do 
Estado-Membro em causa, informações 
adequadas, em função da sua capacidade 
de compreensão, sobre o ensaio e os 
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respetivos riscos e benefícios; ;

Or. fr

Justificação

Convém recordar que, na prática, um investigador pode confiar a um médico seu 
representante a missão de informar e obter o consentimento da pessoa que se presta à 
investigação ou do seu representante legal. Por exemplo, em França, esta possibilidade está 
prevista na lei.

Alteração 476
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O investigador toma em conta o desejo 
explícito de um sujeito incapaz que possa 
formar uma opinião e avaliar essas 
informações de se recusar a participar ou 
de ser retirado do ensaio clínico a qualquer 
momento;

c) O investigador deve respeitar o desejo 
explícito de um sujeito incapaz que possa 
formar uma opinião e avaliar essas 
informações de se recusar a participar ou 
de ser retirado do ensaio clínico a qualquer 
momento;

Or. en

Justificação

A alteração proposta assegura que a recusa por um sujeito incapaz seja respeitada pelo 
investigador. Caso contrário, verificar-se-ia uma violação dos direitos fundamentais do 
sujeito incapaz nos termos do artigo 3.º, em articulação com o artigo 8.º da Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem, assim como do artigo 1.º articulado com o artigo 3.º, n.º 1 
da Carta dos Direitos Fundamentais, cada um deles articulado com o artigo 6.º, n.os 1 e 3, do 
Tratado da UE.

Alteração 477
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) O investigador toma em conta o desejo 
explícito de um sujeito incapaz que possa 
formar uma opinião e avaliar essas 
informações de se recusar a participar ou 
de ser retirado do ensaio clínico a qualquer 
momento;

c) O investigador toma em conta o desejo 
explícito de um sujeito incapaz que possa 
formar uma opinião e avaliar essas 
informações de se recusar a participar ou 
de ser retirado do ensaio clínico a qualquer 
momento, mesmo que não seja 
apresentado um motivo e sem que seja 
imputado ao sujeito participante ou ao 
seu representante legal qualquer 
responsabilidade ou prejuízo;

Or. es

Alteração 478
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O investigador toma em conta o desejo 
explícito de um sujeito incapaz que possa 
formar uma opinião e avaliar essas 
informações de se recusar a participar ou 
de ser retirado do ensaio clínico a qualquer 
momento;

c) O investigador toma em devida conta o 
desejo explícito de um sujeito incapaz que 
possa formar uma opinião e avaliar essas 
informações de se recusar a participar ou 
de ser retirado do ensaio clínico a qualquer 
momento;

Or. en

Alteração 479
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.o 1 - alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

f) A investigação está diretamente 
relacionada com um quadro clínico que 
ponha a vida do sujeito em perigo ou o 
debilite;

f) A investigação está diretamente 
relacionada com uma situação clínica que 
afete a pessoa em causa;

Or. fr

Justificação

O artigo 30.º diz respeito aos doentes incapazes de dar o seu consentimento devido a doenças 
que afetam as suas funções cognitivas. Esta condição difere das situações de emergência a 
que se refere o artigo 32.º, que são aqui irrelevantes. O adjetivo «débilitant» (no sentido de 
«affaiblissant», que enfraquece) caiu hoje em desuso em França. Assim, convirá mencionar 
apenas a situação clínica «que afeta a pessoa em causa» e que está na origem da sua 
incapacidade para dar o seu consentimento. (A versão portuguesa é alterada em 
conformidade.)

Alteração 480
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 30 - n.o 1 - alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Há motivos para esperar que a 
participação no ensaio clínico comporte 
para o sujeito incapaz benefícios que 
superem os riscos ou não implique risco 
algum.

h) Há motivos para esperar que a 
participação no ensaio clínico comporte 
para o sujeito incapaz benefícios que 
superem os riscos ou implique apenas um
risco mínimo.

Or. fr

Justificação

A proposta de regulamento aplica-se apenas aos ensaios clínicos com riscos (mínimos ou que 
superem os riscos mínimos). Não abrange a investigação sem intervenção, que, por definição, 
não implica risco algum.

Alteração 481
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
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Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) O protocolo tiver sido aprovado por 
um comité de ética dotado de competência 
específica no domínio da doença e da 
população em causa ou após o respetivo 
aconselhamento em questões clínicas, 
éticas e psicossociais ligadas à doença e à 
população em causa;

Or. en

Justificação

O nível de proteção dos sujeitos do ensaio incapazes não deve, em circunstância alguma, ser 
reduzido. Por conseguinte, devemos ater-nos ao texto da Diretiva 2001/20/CE.

Alteração 482
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Não esteja disponível um sujeito 
habilitado a realizar um ensaio clínico.

Or. en

Justificação

De acordo com a Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial sobre os 
princípios éticos para a investigação médica em seres humanos, os ensaios clínicos devem 
ser realizados exclusivamente em sujeitos capazes. Apenas serão realizados ensaios clínicos 
em sujeitos incapazes se não estiverem disponíveis sujeitos capazes.
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Alteração 483
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Tanto o sujeito incapacitado como o 
seu representante legal poderão revogar o 
consentimento a qualquer momento, 
mesmo que não seja apresentado um 
motivo e sem que seja imputado ao sujeito 
participante ou ao seu representante legal 
qualquer responsabilidade ou prejuízo.

Or. es

Alteração 484
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 31 - n.o 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Foi obtido o consentimento esclarecido 
do representante legal, o qual deve refletir 
a vontade presumível do menor;

a) Foi obtido o consentimento esclarecido 
do ou dos dois representantes legais, o 
qual deve refletir a vontade presumível do 
menor;

Or. fr

Alteração 485
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Foi obtido o consentimento esclarecido 
do representante legal, o qual deve refletir 

a) Foi obtido o consentimento esclarecido 
por escrito do representante legal;
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a vontade presumível do menor;

Or. en

Justificação

O Regulamento não pode excluir as disposições definidas pelas Recomendações Éticas da 
CE, que representam a mais recente e relevante disposição em matéria de ensaios clínicos 
pediátricos. O consentimento da criança deve ser tido em consideração, tal como disposto 
nas Recomendações Éticas Europeias supramencionadas, emitidas pela Comissão Europeia 
em 2008. Estas recomendações prevalecem sobre a referência à «vontade presumível do 
menor» mencionada na Diretiva 2001/20/CE.

Alteração 486
Andrés Perelló Rodríguez

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) Foi obtido o consentimento 
esclarecido e expresso do menor que 
tenha atingido os 12 anos de idade;

Or. es

Alteração 487
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O menor recebeu, por parte de pessoal
dotado de formação ou experiência de 
trabalho com crianças, todas as 
informações relevantes, adaptadas à sua 
idade e maturidade, relativas ao ensaio e 
aos respetivos riscos e benefícios;

b) O menor recebeu, por parte de um 
médico (o investigador ou um membro da 
equipa do ensaio clínico) dotado de 
formação ou experiência de trabalho com 
crianças, todas as informações relevantes, 
adaptadas à sua idade e maturidade, 
relativas ao ensaio e aos respetivos riscos e 
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benefícios;

Or. en

Justificação

Apenas um médico dispõe dos conhecimentos científicos e da experiência necessários para 
informar exaustivamente os sujeitos acerca dos riscos e das inconveniências do ensaio 
clínico. Por conseguinte, o processo de consentimento esclarecido deve ser conduzido por um 
membro da equipa do ensaio clínico que seja um médico qualificado.

Alteração 488
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O investigador toma devidamente em 
conta, de acordo com a idade e maturidade 
do menor, quando este for capaz de formar 
uma opinião e de avaliar essas 
informações, o seu desejo explícito de se 
recusar a participar ou de ser retirado do 
ensaio clínico a qualquer momento;

c) O investigador toma devidamente em 
conta, de acordo com a idade e maturidade 
do menor, quando este for capaz de formar 
uma opinião e de avaliar essas 
informações, o seu desejo explícito de se 
recusar a participar ou de ser retirado do 
ensaio clínico a qualquer momento, mesmo 
que não seja apresentado um motivo e 
sem que seja imputado ao participante 
menor ou ao seu representante legal 
qualquer responsabilidade ou prejuízo;

Or. es

Alteração 489
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O investigador toma devidamente em 
conta, de acordo com a idade e maturidade 
do menor, quando este for capaz de 

c) Foi obtido o consentimento do menor, 
de acordo com a sua idade e maturidade, 
desde que este seja capaz de formar uma 
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formar uma opinião e de avaliar essas 
informações, o seu desejo explícito de se 
recusar a participar ou de ser retirado do 
ensaio clínico a qualquer momento;

opinião e de avaliar essas informações, que 
consistem no facto de poder recusar-se a 
participar ou de ser retirado do ensaio 
clínico a qualquer momento;

Or. en

Justificação

O Regulamento não pode excluir as disposições definidas pelas Recomendações Éticas da 
CE, que representam a mais recente e relevante disposição em matéria de ensaios clínicos 
pediátricos. O consentimento da criança deve ser tido em consideração, tal como disposto 
nas Recomendações Éticas Europeias supramencionadas, emitidas pela Comissão Europeia 
em 2008. Estas recomendações prevalecem sobre a referência à «vontade presumível do 
menor» mencionada na Diretiva 2001/20/CE.

Alteração 490
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O investigador toma devidamente em 
conta, de acordo com a idade e maturidade 
do menor, quando este for capaz de 
formar uma opinião e de avaliar essas 
informações, o seu desejo explícito de se 
recusar a participar ou de ser retirado do 
ensaio clínico a qualquer momento;

c) O investigador toma devidamente em 
conta, de acordo com a idade e maturidade 
da criança, o seu desejo explícito de se 
recusar a participar ou de ser retirado do 
ensaio clínico a qualquer momento; o 
investigador deve agir no interesse da 
proteção dos direitos das crianças;

Or. sl

Justificação

O artigo 1.º da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança define uma 
criança como sendo todo o ser humano menor de 18 anos, salvo se, nos termos da lei que lhe 
for aplicável, atingir a maioridade mais cedo.

Alteração 491
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
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Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard 
Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O investigador toma devidamente em 
conta, de acordo com a idade e 
maturidade do menor, quando este for 
capaz de formar uma opinião e de avaliar 
essas informações, o seu desejo explícito
de se recusar a participar ou de ser retirado 
do ensaio clínico a qualquer momento;

c) O investigador toma devidamente em 
conta o desejo explícito do menor, quando 
este for capaz de formar uma opinião e de 
avaliar essas informações, de se recusar a 
participar ou de ser retirado do ensaio 
clínico a qualquer momento;

Or. en

Justificação

O nível de proteção dos menores não deve, em circunstância alguma, ser reduzido. Por 
conseguinte, devemos ater-nos ao texto da Diretiva 2001/20/CE.

Alteração 492
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 31 - n.o 1 - alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A investigação é essencial para validar 
dados obtidos em ensaios clínicos 
realizados com pessoas capazes de dar o 
seu consentimento esclarecido ou através 
de outros métodos de investigação;

Suprimido

Or. fr

Alteração 493
Philippe Juvin
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Proposta de regulamento
Artigo 31 - n.o 1 - alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) O ensaio clínico comporta benefícios 
diretos para o grupo de doentes.

h) O ensaio clínico pode comportar 
benefícios diretos para a categoria de
doentes visada pelo ensaio.

Or. fr

Justificação
O termo «categoria» é mais adequado.

Alteração 494
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) O ensaio clínico comporta benefícios 
diretos para o grupo de doentes.

h) O objetivo do ensaio clínico é melhorar 
a gestão da condição do sujeito ou de 
problemas conexos (por exemplo, 
melhorar a sua qualidade de vida).

Or. en

Justificação

Nenhum ensaio clínico pode garantir um benefício. Um ensaio clínico que teste a hipótese de 
uma abordagem ser superior a outra pode, infelizmente, ter um resultado negativo.

Alteração 495
Roberta Angelilli

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

Texto da Comissão Alteração

h-A) O sistema de indemnização/seguro 
inclui disposições específicas relacionadas 
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com efeitos a longo prazo no 
desenvolvimento da criança;

Or. en

Alteração 496
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

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

Texto da Comissão Alteração

h-B) Forem respeitadas as orientações 
científicas pertinentes da Agência;

Or. en

Justificação

O nível de proteção dos sujeitos do ensaio incapazes não deve, em circunstância alguma, ser 
reduzido. Por conseguinte, devemos ater-nos ao texto da Diretiva 2001/20/CE.

Alteração 497
Roberta Angelilli

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

Texto da Comissão Alteração

h-C) O ensaio não reproduz outros 
ensaios baseados na mesma hipótese e são 
utilizadas formulações apropriadas para a 
idade;

Or. en
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Alteração 498
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija 
Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard 
Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

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

Texto da Comissão Alteração

h-D) O protocolo tiver sido aprovado por 
um comité de ética dotado de competência 
em matéria de pediatria ou após consulta 
sobre as questões clínicas, éticas e 
psicossociais da pediatria;

Or. en

Justificação

O nível de proteção dos sujeitos do ensaio incapazes não deve, em circunstância alguma, ser 
reduzido. Por conseguinte, devemos ater-nos ao texto da Diretiva 2001/20/CE.

Alteração 499
Roberta Angelilli

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

Texto da Comissão Alteração

h-E) É adotada uma utilização restritiva 
do placebo e, se relevante, é criada uma 
comissão de monitorização da segurança 
dos dados (DSMB);

Or. en

Alteração 500
Philippe Juvin
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Proposta de regulamento
Artigo 31 - n.o 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sem prejuízo do disposto no artigo 
31.º, n.º 1, se o ensaio clínico comportar 
um risco mínimo ou o consentimento do 
segundo titular do poder paternal não 
puder ser dado dentro de um prazo 
compatível com as exigências 
metodológicas da investigação e sob 
reserva de um parecer ético favorável, o 
ensaio clínico no menor pode ter início 
com o consentimento do único titular do 
poder paternal presente.

Or. fr

Justificação

A proposta de regulamento não adapta as modalidades de obtenção do consentimento em 
função do risco e da sobrecarga inerentes à investigação. Caso seja impossível aguardar 
pela presença do segundo titular do poder paternal devido à brevidade da janela de inclusão 
e sob reserva de um parecer ético favorável, convém permitir que os Estados-Membros 
possam flexibilizar as modalidades de obtenção do consentimento para ensaios clínicos com 
risco mínimo em menores.

Alteração 501
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O menor deve tomar parte no 
procedimento de consentimento de modo 
adaptado à sua idade e maturidade.

2. O menor deve tomar parte no 
procedimento de consentimento de modo 
adaptado à sua idade e maturidade. O 
menor que tenha atingido os 12 anos de 
idade deverá ainda apresentar o seu 
consentimento esclarecido e expresso 
para participar no ensaio.

Or. es
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Alteração 502
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 31 - n.o 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que, no quadro do ensaio 
clínico, o menor atinja a maioridade em 
conformidade com a legislação do 
Estado-Membro em causa, deve obter-se 
especificamente o seu consentimento 
esclarecido para a continuação do ensaio 
clínico.

Or. fr

Alteração 503
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 31- n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Tanto o menor como o seu 
representante legal poderão revogar o 
consentimento a qualquer momento, 
mesmo que não seja apresentado um 
motivo e sem que seja imputado ao 
participante menor ou ao seu 
representante legal qualquer 
responsabilidade ou prejuízo.

Or. es

Alteração 504
Andrés Perelló Rodríguez
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Proposta de regulamento
Artigo 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º-A
Ensaios clínicos em sujeitos de outras 

populações vulneráveis
1. Um ensaio clínico apenas pode ser 
realizado em sujeitos de outras 
populações vulneráveis se, além das 
condições enunciadas no artigo 28.º, 
estiverem reunidas todas condições as 
seguintes:
a) O sujeito recebeu, por parte de pessoal 
dotado de formação ou experiência de 
trabalho com essa população, todas as 
informações relevantes sobre o ensaio e 
os respetivos riscos e benefícios;
b) O investigador toma em conta o desejo 
explícito do sujeito de não participar ou 
de ser retirado do ensaio clínico a 
qualquer momento, mesmo que não seja 
apresentado um motivo e sem que seja 
imputado ao sujeito participante ou ao 
seu representante legal qualquer 
responsabilidade ou prejuízo.
c) Não são concedidos quaisquer 
incentivos nem benefícios financeiros 
além de uma compensação pela 
participação no ensaio clínico;
d) A investigação tem uma relação direta 
com o quadro clínico do sujeito em causa 
ou é relevante para a população 
vulnerável ao qual pertence;
e) O ensaio clínico foi concebido para 
minimizar a dor, o desconforto, o medo e 
qualquer outro risco previsível 
relacionado com a doença e a respetiva 
fase de desenvolvimento e tanto o limiar 
do risco como o grau de sofrimento são 
objeto de uma definição específica e de 
uma observação permanente;
f) O ensaio clínico comporta benefícios 
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diretos para o grupo de doentes 
envolvidos (por exemplo, melhor 
qualidade de vida).
2. O sujeito do ensaio deve tomar parte em 
todo o procedimento de consentimento.

3. O sujeito poderá revogar o seu 
consentimento a qualquer momento, 
mesmo que não seja apresentado um 
motivo e sem que seja imputado ao 
participante qualquer responsabilidade ou 
prejuízo.

Or. es

Alteração 505
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 32 - n.o 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação do disposto no artigo 
28.º, n.º 1, alíneas c) e d), no artigo 30.º, 
n.º 1, alíneas a) e b), e no artigo 31.º, n.º 1, 
alíneas a) e b), o consentimento esclarecido 
pode ser obtido após o início do ensaio 
clínico, tendo em vista a continuação do
ensaio clínico, e as informações sobre o 
ensaio clínico podem ser fornecidas após o 
início do ensaio clínico, desde que estejam 
reunidas todas as condições seguintes:

1. 1. Em derrogação do disposto no artigo 
28.º, n.º 1, alíneas c) e d), no artigo 30.º, 
n.º 1, alíneas a) e b), e no artigo 31.º, n.º 1, 
alíneas a) e b), o consentimento esclarecido 
a que se refere o artigo 29.º, n.º 1, deve, se 
possível, ser obtido após o início do ensaio 
clínico e as informações sobre o ensaio 
clínico são comunicadas após o início do 
ensaio, desde que estejam reunidas todas as 
condições seguintes:

Or. fr

Justificação

Convém que o consentimento para a continuação seja solicitado assim que o sujeito do 
ensaio recupere a capacidade para dar o seu consentimento, de preferência antes da 
conclusão do ensaio.
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Alteração 506
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 32 - n.o 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Devido à urgência da situação, causada 
por uma situação clínica repentina de 
perigo de vida ou outra situação grave, é 
impossível obter previamente o 
consentimento esclarecido do sujeito do 
ensaio e é impossível fornecer-lhe 
informações prévias;

a) Devido à urgência da situação, é 
impossível obter previamente o 
consentimento esclarecido do sujeito do 
ensaio e é impossível fornecer-lhe 
informações prévias;

Or. fr

Alteração 507
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 32 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Devido à urgência da situação, causada 
por uma situação clínica repentina de 
perigo de vida ou outra situação grave, é 
impossível obter previamente o 
consentimento esclarecido do sujeito do 
ensaio e é impossível fornecer-lhe 
informações prévias;

a) Devido à urgência da situação, causada 
por uma situação clínica repentina de 
perigo de vida ou outra situação grave, é 
impossível obter previamente o 
consentimento esclarecido do sujeito do 
ensaio ou do seu representante legal 
(progenitor ou tutor), e é impossível 
fornecer-lhe informações prévias ou ao seu 
representante legal (progenitor ou tutor);

Or. en

Alteração 508
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi, Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 32 - n.o 1 - alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Não está disponível um representante 
legal;

b) O consentimento do representante legal 
não pode ser dado dentro de um prazo 
compatível com as exigências 
metodológicas da investigação;

Or. fr

Justificação

Convém suprimir a condição da ausência do representante para o recurso a um ensaio 
clínico em situações de emergência. Caso contrário, esta disposição constituiria um 
retrocesso para certas legislações nacionais. Por exemplo, no direito francês, em situações 
de emergência imediata (paragem cardíaca), uma disposição permite o início do ensaio sem 
o consentimento prévio da família, mesmo que esta esteja presente.

Alteração 509
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 32 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O sujeito do ensaio clínico não 
expressou anteriormente objeções de que o 
investigador tenha conhecimento;

c) O sujeito do ensaio clínico ou o seu 
representante legal não expressou 
anteriormente objeções de que o 
investigador tenha conhecimento;

Or. en

Alteração 510
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 32. - n.o 1 - alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A investigação tem uma relação direta 
com um quadro clínico que torna 
impossível obter previamente o 
consentimento esclarecido e fornecer 

Suprimido
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informações prévias;

Or. fr

Justificação

A situação de emergência nem sempre é a causa da impossibilidade de obter o 
consentimento: por exemplo, a investigação dos estados de choque pode incidir sobre doentes 
hospitalizados nos cuidados intensivos e, por via disso, incapazes de dar o seu consentimento 
(coma, sedação). A interpretação literal do presente artigo poderá impedir essa investigação.

Alteração 511
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 32 - n.o 1 - alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) O ensaio clínico representa um risco
mínimo para o sujeito do ensaio e impõe-
lhe uma sobrecarga mínima.

e) Há motivos para esperar que a 
participação no ensaio clínico comporte
para o sujeito incapaz benefícios que 
superem os riscos ou implique apenas um 
risco mínimo.

Or. fr

Justificação

Philippe Juvin congratula-se com a possibilidade prevista na proposta de regulamento de 
dispensar o consentimento prévio do doente no caso dos ensaios clínicos em situações de 
emergência. Porém, limitar a possibilidade de realizar essa investigação aos ensaios que 
impliquem apenas um risco mínimo parece ser demasiado restritivo e constituiria um 
retrocesso para certos Estados-Membros. Na prática, esta disposição excluiria muitas ações 
de investigação nos domínios da reanimação e dos produtos inovadores.

Alteração 512
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

e) O ensaio clínico representa um risco 
mínimo para o sujeito do ensaio e 
impõe-lhe uma sobrecarga mínima.

e) O ensaio clínico representa um risco 
mínimo para o sujeito do ensaio e 
impõe-lhe uma sobrecarga mínima, 
embora isto deva ser considerado de 
acordo com a situação clínica subjacente.

Or. fi

Alteração 513
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta de regulamento
Artigo 32 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) O ensaio clínico representa um risco 
mínimo para o sujeito do ensaio e impõe-
lhe uma sobrecarga mínima.

e) O comité de ética avalia positivamente 
que o ensaio clínico comporta benefícios 
diretos para o doente, assim como o facto 
de que o ensaio clínico representa um risco 
mínimo para o sujeito do ensaio e impõe-
lhe uma sobrecarga mínima.

Or. en

Justificação

O comité de ética responsável deve avaliar o benefício direto do ensaio clínico para o doente.

Alteração 514
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 32 - n.o 2 – parágrafo 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No que diz respeito a sujeitos incapazes a) No que diz respeito a sujeitos incapazes 
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e a menores, o consentimento esclarecido 
referido no n.º 1 deve ser obtido assim que 
possível junto do representante legal e as 
informações referidas no n.º 1 devem ser 
fornecidas ao sujeito do ensaio assim que 
possível;

e a menores, o consentimento esclarecido 
referido no n.º 1 deve ser obtido assim que 
possível junto do representante legal e as 
informações referidas no n.º 1 devem ser 
fornecidas ao sujeito do ensaio pelo 
investigador ou pelo seu representante
assim que possível;

Or. fr

Justificação

Convém recordar que, na prática, um investigador pode confiar a um médico seu 
representante a missão de informar e obter o consentimento da pessoa que se presta à 
investigação ou do seu representante legal. Por exemplo, em França, esta possibilidade está 
prevista na lei.

Alteração 515
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 32 - n.o 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sem prejuízo dos n.os 1 e 2 do 
presente artigo, as legislações nacionais 
em matéria de sujeitos incapazes e de 
sujeitos vulneráveis assim como as 
medidas que daí decorrem devem ser 
respeitadas.

Or. fr

Alteração 516
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 32 - n.o 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Quando o sujeito do ensaio clínico, 
ou, se for esse o caso, o seu representante 
legal, não consentir a continuação da 
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investigação, será informado que pode 
opor-se à utilização dos dados recolhidos 
antes da recusa do consentimento.

Or. fr

Justificação

Para garantir a segurança do sujeito do ensaio clínico e a fiabilidade dos dados, Philippe 
Juvin propõe a introdução de uma disposição suplementar que obrigue o investigador, ou o 
seu representante, a perguntar ao sujeito do ensaio, ou, se for esse o caso, ao seu 
representante, se se opõe a que os dados sejam utilizados.

Alteração 517
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 33 – título

Texto da Comissão Alteração

 Notificação do início do ensaio clínico e 
do final do recrutamento dos sujeitos do 
ensaio

Notificação do início do ensaio clínico 

Or. en

Alteração 518
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 33 - n.o 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Essa notificação deve ser feita no prazo de 
15 dias a contar do início do ensaio clínico 
nesse Estado-Membro.

Essa notificação deve ser feita no prazo de 
30 dias a contar do início do ensaio clínico 
nesse Estado-Membro.

Or. fr
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Alteração 519
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O promotor deve notificar cada 
Estado-Membro em causa do final do 
recrutamento de sujeitos para um ensaio 
clínico nesse Estado-Membro, através do 
portal da UE.

Suprimido

Or. en

Alteração 520
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essa notificação deve ser feita no prazo de 
15 dias a contar do final do recrutamento 
dos sujeitos do ensaio. Em caso de 
reinício das atividades de recrutamento é 
aplicável o n.º 1.

Suprimido

Or. en

Alteração 521
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 33 - n.o 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Essa notificação deve ser feita no prazo de 
15 dias a contar do final do recrutamento 
dos sujeitos do ensaio. Em caso de reinício 

Essa notificação deve ser feita no prazo de 
30 dias a contar do final do recrutamento 
dos sujeitos do ensaio. Em caso de reinício 
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das atividades de recrutamento, é aplicável 
o n.º 1.

das atividades de recrutamento, é aplicável 
o n.º 1.

Or. fr

Alteração 522
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Antes do seu início, todos os ensaios 
clínicos devem ser registados na base de 
dados referida no presente regulamento. 
As informações fornecidas devem incluir 
as datas de início e do fim dos 
recrutamentos dos sujeitos dos ensaios.

Or. en

Alteração 523
Cristian Silviu Buşoi, Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 34 – título

Texto da Comissão Alteração

 Conclusão do ensaio clínico, conclusão 
antecipada do ensaio clínico

Conclusão do ensaio clínico, conclusão 
antecipada do ensaio clínico e 
apresentação dos resultados

Or. en

Justificação

Clarificação do título, para o alinhar ao conteúdo do artigo.
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Alteração 524
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Essa notificação deve ser feita no prazo de 
15 dias a contar da conclusão do ensaio 
clínico nesse Estado-Membro.

Essa notificação deve ser feita no prazo de 
90 dias a contar da conclusão do ensaio 
clínico nesse Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Atualmente, são 90 dias; não existe motivo para encurtar o prazo de notificação da 
conclusão normal do ensaio, e o prazo de 15 dias constitui uma grave limitação para o 
promotor, caso o ensaio seja realizado em vários Estados-Membros.

Alteração 525
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Essa notificação deve ser feita no prazo de 
15 dias a contar da conclusão do ensaio 
clínico.

Essa notificação deve ser feita no prazo de 
90 dias a contar da conclusão do ensaio 
clínico.

Or. en

Justificação

Atualmente, são 90 dias; não existe motivo para encurtar o prazo de notificação da 
conclusão normal do ensaio, e o prazo de 15 dias constitui uma grave limitação para o 
promotor, caso o ensaio seja realizado em vários Estados-Membros.

Alteração 526
Philippe Juvin
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Proposta de regulamento
Artigo 34 - n.o 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Essa notificação deve ser feita no prazo de 
15 dias a contar da conclusão do ensaio 
clínico nesse Estado-Membro.

Essa notificação deve ser feita no prazo de 
30 dias a contar da conclusão do ensaio 
clínico nesse Estado-Membro.

Or. fr

Alteração 527
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 34 - n.o 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 No prazo de um ano a contar da conclusão 
de um ensaio clínico, o promotor deve 
enviar à base de dados da UE um resumo 
dos resultados do ensaio clínico.

No prazo de dois anos a contar da 
conclusão de um ensaio clínico, o promotor 
deve enviar à base de dados da UE um 
resumo dos resultados do ensaio clínico.

Entende-se o fim do ensaio clínico como o 
fim do período de supervisão do último 
paciente a participar no ensaio clínico.

Or. fr

Alteração 528
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de um ano a contar da 
conclusão de um ensaio clínico, o promotor 
deve enviar à base de dados da UE um 
resumo dos resultados do ensaio clínico.

3. No prazo de um ano a contar da 
conclusão de um ensaio clínico, o promotor 
deve enviar à base de dados da UE um 
resumo dos resultados do ensaio clínico, 
quer os resultados sejam positivos ou 
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negativos e inconclusivos.

Or. en

Justificação

Para efeitos de confiança por parte do doente, os resultados devem ser divulgados ao 
público, quer sejam positivos ou negativos e inconclusivos.

Alteração 529
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de um ano a contar da 
conclusão de um ensaio clínico, o promotor 
deve enviar à base de dados da UE um 
resumo dos resultados do ensaio clínico.

3. No prazo de um ano a contar da 
conclusão de um ensaio clínico ou da 
interrupção do desenvolvimento de um 
medicamento, o promotor deve enviar à 
base de dados da UE um resumo dos 
resultados positivos e/ou negativos do 
ensaio clínico, tal como disposto no 
Anexo III-A. Até à publicação do resumo 
dos resultados nos termos do disposto no 
presente número, este deve apenas estar 
acessível às autoridades competentes dos 
Estados-Membros em causa.

Or. en

Justificação

O conteúdo do resumo dos resultados deve ser mais pormenorizado. Para este efeito, propõe-
se um novo anexo que estabeleça o conteúdo do resumo a apresentar. Também é necessário 
clarificar que devem ser apresentados e, posteriormente, publicados, tanto os resultados 
positivos como os negativos.

Alteração 530
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de um ano a contar da 
conclusão de um ensaio clínico, o promotor 
deve enviar à base de dados da UE um 
resumo dos resultados do ensaio clínico.

3. No prazo de um ano a contar da 
conclusão de um ensaio clínico, o promotor 
deve enviar à base de dados da UE um 
resumo dos resultados do ensaio clínico, o 
relatório de estudo clínico e o conjunto 
completo dos dados do ensaio clínico.
Estes elementos devem estar acessíveis ao 
público através da base de dados da UE.

Or. en

Justificação

O facto de os resultados dos ensaios clínicos, sob a forma de dados clínicos em bruto e de 
relatórios de estudo clínico, não serem divulgados prejudica o conhecimento científico e 
conduz a publicações tendenciosas (em que os resultados negativos não são publicados), que, 
por sua vez, traçam uma imagem imprecisa da eficácia de um medicamento, assim como a 
uma duplicação desnecessária dos ensaios clínicos. Os relatórios de estudo clínico já 
acompanham os ensaios clínicos e não constituem um encargo administrativo adicional. Os 
relatórios de estudo clínico não contêm informações pessoais dos doentes (são anonimizados) 
nem informações comerciais confidenciais.

Alteração 531
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de um ano a contar da 
conclusão de um ensaio clínico, o promotor 
deve enviar à base de dados da UE um 
resumo dos resultados do ensaio clínico.

3. No prazo de um ano a contar da 
conclusão de um ensaio clínico, o promotor 
deve enviar à base de dados da UE os 
resultados completos do ensaio, tanto os 
positivos como os negativos. Também 
devem ser facultados os resultados dos 
ensaios clínicos que tenham sido 
interrompidos ou suspensos, devendo 
expor-se os motivos da respetiva 
interrupção ou suspensão.

Or. es
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Justificação

É importante conhecer os resultados completos de um ensaio clínico. Os ensaios clínicos 
negativos, ou que tenham sido interrompidos, contêm informação de grande utilidade que 
deve ser conhecida e utilizada.

Alteração 532
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard 
Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de um ano a contar da 
conclusão de um ensaio clínico, o promotor 
deve enviar à base de dados da UE um 
resumo dos resultados do ensaio clínico.

3. No prazo de um ano a contar da 
conclusão de um ensaio clínico, o promotor 
deve enviar à base de dados da UE e à base 
de dados pública EudraPharm um resumo 
dos resultados do ensaio clínico.

Or. en

Justificação

Por motivos de transparência, deve ser introduzida e executada a obrigatoriedade de 
publicar os resultados dos ensaios clínicos na base de dados EudraPharm.

Alteração 533
Margrete Auken, Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de um ano a contar da 
conclusão de um ensaio clínico, o promotor 
deve enviar à base de dados da UE um 
resumo dos resultados do ensaio clínico.

3. No prazo de um ano a contar da 
conclusão de um ensaio clínico, o promotor 
deve enviar à base de dados da UE todos os 
resultados e todos os dados de apoio do 
ensaio clínico sob a forma de um relatório 
de estudo clínico completo; o relatório 
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deve ser fácil de pesquisar.

Or. en

Justificação

Os doentes e os voluntários saudáveis inscrevem-se em ensaios clínicos e, por vezes, 
sujeitam-se a grandes riscos para contribuir para o avanço da ciência. Por este motivo, os 
dados e os resultados gerados nos ensaios clínicos pertencem ao público em geral e devem 
ser-lhe disponibilizados. A transparência dos e o acesso integral aos resultados e aos dados 
dos ensaios clínicos também permitirão que investigadores independentes realizem meta-
análises úteis e ensaios aleatorizados.

Alteração 534
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 34 - n.o 3 –parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O resumo dos resultados do ensaio clínico 
previsto no primeiro parágrafo do 
presente número é publicado pela 
Comissão através da base de dados da 
União e está acessível ao público. O 
resumo deve incluir o conjunto dos 
elementos a que se refere o Anexo III-A 
do presente regulamento. É delegada na 
Comissão competência para adotar atos 
delegados, de acordo com o artigo 85.º, no 
que diz respeito às alterações aos anexos.

Or. fr

Alteração 535
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 34 - n.o 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

 Porém, quando, por motivos científicos, 
não for possível enviar um resumo dos 
resultados no prazo de um ano, esse 
resumo deve ser enviado assim que estiver 
disponível. Nesse caso, o protocolo deverá 
especificar em que momento os resultados 
serão enviados, juntamente com uma 
explicação.

Porém, quando, por motivos científicos, 
não for possível enviar um resumo dos 
resultados no prazo de dois anos, esse 
resumo deve ser enviado assim que estiver 
disponível. Nesse caso, o protocolo deverá 
especificar em que momento os resultados 
serão enviados, juntamente com uma 
explicação.

Or. fr

Alteração 536
Margrete Auken, Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Porém, quando, por motivos científicos, 
não for possível enviar um resumo dos
resultados no prazo de um ano, esse 
resumo deve ser enviado assim que estiver 
disponível. Nesse caso, o protocolo deverá 
especificar em que momento os resultados 
serão enviados, juntamente com uma 
explicação.

Porém, quando, por motivos científicos
justificados, não for possível enviar o 
relatório do estudo clínico completo com 
todos os resultados e com os dados de 
apoio no prazo de um ano, este deve ser 
enviado assim que estiver disponível. 
Nesse caso, o protocolo deverá especificar 
em que momento o relatório de estudo 
clínico completo com todos os resultados e 
com os dados de apoio será enviado, 
juntamente com uma justificação. A 
justificação deverá estar acessível ao 
público através da base de dados da UE.

Or. en

Justificação

Por motivos de transparência e para aumentar a confiança do público no processo, a 
explicação para o atraso na publicação dos resultados e dos dados suplementares deve ser 
devidamente justificada e disponibilizada ao público pelo promotor através da base de dados 
da UE.
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Alteração 537
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 34 - n.o 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Além do resumo a que se refere o artigo 
34.o, n.o 3, e o Anexo III-A do presente 
regulamento, a base de dados da União 
Europeia inclui um resumo dos resultados 
adaptados para melhor compreensão dos 
sujeitos sem conhecimentos médicos.

Or. fr

Alteração 538
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na eventualidade de o promotor não 
cumprir a obrigação referida no n.º 3, 
devem ser aplicadas sanções pecuniárias 
pelos Estados-Membros em causa. A 
Comissão deve elaborar diretrizes para os 
Estados-Membros sobre a aplicação 
consistente dessas sanções pecuniárias.

Or. en

Alteração 539
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

A fim de proteger as informações pessoais 
e as informações comerciais 
confidenciais, e nos termos do disposto no 
artigo 78.º, n.º 3, o resumo dos resultados 
de um ensaio clínico destinado a obter 
uma autorização de introdução no 
mercado deve ser disponibilizado ao 
público 30 dias após a data da autorização 
de introdução no mercado, ou um ano 
após a conclusão do ensaio clínico, no 
caso de interrupção do desenvolvimento 
do produto.

Or. en

Justificação

Os resultados de todos os ensaios clínicos devem ser publicados atempadamente. Essa 
publicação deve permitir que o público, os doentes e os investigadores sejam informados 
sobre as conclusões do ensaio clínico, sem prejudicar a competitividade da investigação 
médica europeia. O período de publicação desses resultados é importante, de modo a evitar 
concorrência desleal, que comprometeria a competitividade da investigação médica 
europeia.

Alteração 540
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3 – parágrafos 2-A e 2-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

O promotor deve entregar à base de dados 
da UE o relatório de estudo clínico do 
ensaio clínico de medicamentos que 
tenham recebido uma autorização de 
introdução no mercado ou cujo processo 
de decisão relativo ao pedido de 
autorização de introdução no mercado 
esteja concluído.
A Comissão, em cooperação com a 
Agência, fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 



PE506.161v01-00 46/80 AM\928647PT.doc

PT

85.º, relativos ao acesso do público ao 
relatório de estudo clínico e a outros 
dados do ensaio clínico, de modo a definir 
as regras de participação, os formatos dos 
dados clínicos e as boas práticas de 
análise.

Or. en

Justificação

Desde novembro de 2010, de acordo com a legislação em vigor da UE relativa ao acesso do 
público aos documentos, a Agência Europeia de Medicamentos emitiu mais de 1,5 milhões de 
páginas de dados de ensaios clínicos em resposta a pedidos relacionados com a segurança, e 
está agora a trabalhar na publicação proativa de dados de ensaios clínicos para 
medicamentos, assim que o processo de decisão relativo ao pedido de autorização de 
introdução no mercado europeu estiver concluído. Devem, por isso, ser adotadas mais 
disposições, em estreita cooperação com a Agência, para a publicação dos dados dos ensaios 
clínicos, assim que um produto tenha recebido uma autorização de introdução no mercado.

Alteração 541
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Na eventualidade de o promotor não 
cumprir a obrigação referida no n.º 3, e 
na ausência de uma justificação eventual 
e adequada aos Estados-Membros em 
causa através do portal, os 
Estados-Membros em causa devem 
aplicar sanções pecuniárias.

Or. en

Justificação

Podem surgir casos em que exista uma justificação aceitável e adequada; esta deve ter pelo 
menos uma possibilidade de ser considerada antes da aplicação das sanções. Acreditamos 
que esses casos serão excecionais – e poderá ser apropriado que o promotor contacte o 
relator para verificar se a justificação é aceitável. Essas exceções podem ser debatidas mais 
em pormenor num fórum entre Estados-Membros, a fim de ganhar consistência.
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Alteração 542
Margrete Auken, Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No caso de o promotor não cumprir a 
obrigação prevista no n.º 3, os 
Estados-Membros em causa aplicam 
sanções harmonizadas. O montante 
máximo é de 7 000 EUR pelos primeiros 
30 dias de incumprimento e de 7 000 EUR 
por cada dia posterior de atraso até ao 
momento do cumprimento.

Or. en

Justificação

O sistema de sanções daria aos Estados-Membros um instrumento de execução para 
assegurar o cumprimento, pelos promotores, da obrigação de publicar os resultados. Os 
Estados Unidos também dispõem de um sistema de sanções (10 000 dólares pelos primeiros 
30 dias e 10 000 por cada dia posterior).

Alteração 543
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 34 - n.o 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos do presente regulamento, se 
um ensaio clínico que tiver sido suspenso 
ou interrompido temporariamente não for 
reiniciado, a data da decisão do promotor 
de não reiniciar o ensaio clínico é 
considerada como data de conclusão do 
ensaio clínico. Em caso de conclusão 
antecipada, a data da conclusão antecipada 
é considerada como data de conclusão do 

4. Para efeitos do presente regulamento, se 
um ensaio clínico que tiver sido suspenso 
ou interrompido temporariamente não for 
reiniciado, a data da decisão do promotor 
de não reiniciar o ensaio clínico, 
prolongada pela duração do 
acompanhamento dos participantes 
prevista pelo protocolo, é considerada 
como data de conclusão do ensaio clínico. 
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ensaio clínico. Em caso de conclusão antecipada, a data da 
conclusão antecipada é considerada como 
data de conclusão do ensaio clínico.

Or. fr

Alteração 544
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos do presente regulamento, se 
um ensaio clínico que tiver sido suspenso 
ou interrompido temporariamente não for 
reiniciado, a data da decisão do promotor 
de não reiniciar o ensaio clínico é 
considerada como data de conclusão do 
ensaio clínico. Em caso de conclusão 
antecipada, a data da conclusão antecipada 
é considerada como data de conclusão do 
ensaio clínico.

4. Para efeitos do presente regulamento, se 
um ensaio clínico que tiver sido suspenso 
ou interrompido temporariamente não for 
reiniciado, a data da decisão do promotor 
de não reiniciar o ensaio clínico é 
considerada como data de conclusão do 
ensaio clínico. Em caso de conclusão 
antecipada, a data da conclusão antecipada 
é considerada como data de conclusão do 
ensaio clínico. Após 12 meses de 
interrupção temporária, e na ausência de 
uma eventual e adequada justificação aos 
Estados-Membros em causa, os dados do 
ensaio clínico devem ser apresentados à 
base de dados da UE, mesmo que estejam 
incompletos. Os motivos para a conclusão 
antecipada de um ensaio clínico devem 
ser publicados na base de dados da UE.

Or. en

Justificação

Podem surgir casos em que exista uma justificação aceitável e adequada; esta deve ter pelo 
menos uma possibilidade de ser considerada antes da aplicação das sanções. Exemplo: a 
escassez de um fármaco em alguns Estados-Membros, tal como aconteceu recentemente com 
o Caelix na UE; alguns ensaios tiveram efetivamente de ser suspensos, mas relativamente a 
outros foi possível fazer uma pausa sem implicar riscos e reiniciar mais de 12 meses depois.
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Alteração 545
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 85.º, a fim de alterar o anexo III-A 
com o objetivo de o adaptar à evolução da 
regulamentação científica ou 
internacional.

Or. en

Justificação

É necessária flexibilidade para poder ajustar o conteúdo do resumo dos resultados à eventual 
evolução da regulamentação científica ou global.

Alteração 546
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 36 - n.o 1

Texto da Comissão Alteração

 A Agência Europeia de Medicamentos 
criada pelo Regulamento (CE) n.º 
726/2004 (a seguir designada por 
«Agência») deve estabelecer e manter uma 
base de dados eletrónica para a 
comunicação das informações previstas 
nos artigos 38.º e 39.º

A Agência Europeia de Medicamentos 
criada pelo Regulamento (CE) n.º 
726/2004 (a seguir designada por 
«Agência») deve estabelecer e manter uma 
base de dados eletrónica para a 
comunicação das informações previstas 
nos artigos 38.º, 39.º e 41.º.

Or. fr

Alteração 547
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi



PE506.161v01-00 50/80 AM\928647PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 36 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 A Agência Europeia de Medicamentos 
criada pelo Regulamento (CE) 
n.º 726/2004 (a seguir designada por 
«Agência») deve estabelecer e manter uma 
base de dados eletrónica para a 
comunicação das informações previstas 
nos artigos 38.º e 39.º

A Agência Europeia de Medicamentos 
criada pelo Regulamento (CE) 
n.º 726/2004 (a seguir designada por 
«Agência») deve estabelecer e manter uma 
base de dados eletrónica para a 
comunicação das informações previstas 
nos artigos 38.º e 39.º Essa base de dados 
eletrónica deve ser um módulo da base de 
dados referida no artigo 25.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004.

Or. en

Justificação

Pretende-se clarificar que a base de dados referida é a EudraVigilance e não uma nova base 
de dados. O presente regulamento tem de tirar partido das ferramentas existentes.

Alteração 548
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 36 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 A Agência Europeia de Medicamentos 
criada pelo Regulamento (CE) 
n.º 726/2004 (a seguir designada por 
«Agência») deve estabelecer e manter uma 
base de dados eletrónica para a 
comunicação das informações previstas 
nos artigos 38.º e 39.º

A Agência Europeia de Medicamentos 
criada pelo Regulamento (CE) 
n.º 726/2004 (a seguir designada por 
«Agência») deve estabelecer e manter uma 
base de dados eletrónica para a 
comunicação das informações previstas 
nos artigos 38.º e 39.º, que deve estar 
acessível ao público.

Or. en

Justificação

A transparência dos dados de segurança é determinante para uma deteção precoce de sinais.
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Alteração 549
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 37 - n.o 2

Texto da Comissão Alteração

2. O investigador deve notificar 
imediatamente ao promotor os 
acontecimentos adversos graves, a menos 
que o protocolo preveja que determinados 
acontecimentos adversos não carecem de 
notificação. O investigador deve registar 
todos os acontecimentos adversos graves. 
Se necessário, o investigador deve enviar 
ao promotor um relatório de seguimento.

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

Or. fr

Justificação

Erro de tradução da versão inglesa relativamente à versão francesa.

Alteração 550
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O investigador deve notificar 
imediatamente ao promotor os 
acontecimentos adversos graves, a menos 
que o protocolo preveja que determinados
acontecimentos adversos não carecem de 
notificação. O investigador deve registar 
todos os acontecimentos adversos graves. 
Se necessário, o investigador deve enviar 
ao promotor um relatório de seguimento.

2. O investigador deve notificar 
imediatamente ao promotor os 
acontecimentos adversos graves. O 
investigador deve registar todos os
acontecimentos adversos graves. O 
promotor deve apresentar cópias dos 
registos à base de dados da UE através do 
portal da UE. O investigador deve enviar 
ao promotor um relatório de seguimento e 
o promotor deve apresentar um relatório 
de seguimento pormenorizado à base de 
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dados da UE, logo que possível. 

Or. en

Justificação

A notificação de acontecimentos adversos graves deve constituir uma obrigação clara, assim 
como a apresentação atempada de relatórios precisos e completos dos acontecimentos 
adversos à base de dados da UE.

Alteração 551
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O investigador deve notificar 
imediatamente ao promotor os 
acontecimentos adversos graves, a menos 
que o protocolo preveja que determinados 
acontecimentos adversos não carecem de 
notificação. O investigador deve registar 
todos os acontecimentos adversos graves. 
Se necessário, o investigador deve enviar 
ao promotor um relatório de seguimento.

2. O investigador deve notificar ao 
promotor os acontecimentos adversos 
graves logo que possível e sem atrasos 
desnecessários, a menos que o protocolo 
preveja que determinados acontecimentos 
adversos não carecem de notificação. O 
investigador deve registar todos os 
acontecimentos adversos graves. Se 
necessário, o investigador deve enviar ao 
promotor um relatório de seguimento.

Or. en

Alteração 552
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 37 - n.o 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No caso dos ensaios clínicos com 
risco mínimo e dos ensaios clínicos com 
risco médio que utilizem esquemas de 
tratamento apoiados em dados publicados 
ou por recomendações de uso, o protocolo 
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pode estipular que as regras de vigilância 
habituais sejam aplicadas.

Or. fr

Alteração 553
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O promotor deve transmitir por via 
eletrónica e sem demora à base de dados 
eletrónica referida no artigo 36.º todas as 
informações relevantes relativas a suspeitas 
de reações adversas graves inesperadas a 
medicamentos experimentais, na medida 
em que as suspeitas de reações adversas 
graves inesperadas tenham ocorrido num 
ensaio clínico realizado pelo promotor ou 
num ensaio clínico relacionado com o 
promotor.

1. O promotor deve transmitir, por via 
eletrónica e nos prazos previstos no 
Anexo III, à base de dados eletrónica 
referida no artigo 36.º todas as informações 
relevantes relativas a suspeitas de reações 
adversas graves inesperadas a 
medicamentos experimentais, na medida 
em que as suspeitas de reações adversas 
graves inesperadas tenham ocorrido num 
ensaio clínico realizado pelo promotor ou 
por outro promotor que faça parte da 
mesma empresa-mãe ou com o qual o
promotor desenvolva o medicamento em 
conjunto, mediante acordo formal.

Or. en

Justificação

Clarificação do texto, uma vez que a formulação «ensaio clínico relacionado com o 
promotor» é demasiado vaga.

Alteração 554
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O promotor deve transmitir por via 1. O promotor deve transmitir por via 
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eletrónica e sem demora à base de dados 
eletrónica referida no artigo 36.º todas as 
informações relevantes relativas a suspeitas 
de reações adversas graves inesperadas a 
medicamentos experimentais, na medida 
em que as suspeitas de reações adversas 
graves inesperadas tenham ocorrido num 
ensaio clínico realizado pelo promotor ou 
num ensaio clínico relacionado com o 
promotor.

eletrónica e sem demora à base de dados 
eletrónica referida no artigo 36.º todas as 
informações relevantes relativas a suspeitas 
de reações adversas graves inesperadas a 
medicamentos experimentais, na medida 
em que as suspeitas de reações adversas 
graves inesperadas tenham ocorrido num 
ensaio clínico realizado pelo promotor ou 
num ensaio clínico relacionado com o 
promotor, em conformidade com os prazos 
previstos no Anexo III, pontos 2.4 e 2.5.

Or. en

Alteração 555
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O promotor deve transmitir por via 
eletrónica e sem demora à base de dados 
eletrónica referida no artigo 36.º todas as 
informações relevantes relativas a suspeitas 
de reações adversas graves inesperadas a 
medicamentos experimentais, na medida 
em que as suspeitas de reações adversas 
graves inesperadas tenham ocorrido num 
ensaio clínico realizado pelo promotor ou 
num ensaio clínico relacionado com o 
promotor.

1. O promotor deve transmitir por via 
eletrónica e nos prazos previstos no Anexo 
III, pontos 2.4 e 2.5 à base de dados 
eletrónica referida no artigo 36.º todas as 
informações relevantes relativas a suspeitas 
de reações adversas graves inesperadas a 
medicamentos experimentais, na medida 
em que as suspeitas de reações adversas 
graves inesperadas tenham ocorrido num 
ensaio clínico realizado pelo promotor ou 
num ensaio clínico relacionado com o 
promotor.

Or. en

Alteração 556
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 38 - n.o 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O promotor deve transmitir por via 
eletrónica e sem demora à base de dados 
eletrónica referida no artigo 36.º todas as 
informações relevantes relativas a suspeitas 
de reações adversas graves inesperadas a 
medicamentos experimentais, na medida 
em que as suspeitas de reações adversas 
graves inesperadas tenham ocorrido num 
ensaio clínico realizado pelo promotor ou 
num ensaio clínico relacionado com o 
promotor.

1. O promotor deve transmitir por via 
eletrónica e sem demora à base de dados 
eletrónica referida no artigo 36.º todas as 
informações relevantes relativas a suspeitas 
de reações adversas graves inesperadas a 
medicamentos experimentais e auxiliares, 
na medida em que as suspeitas de reações 
adversas graves inesperadas tenham 
ocorrido num ensaio clínico realizado pelo 
promotor ou num ensaio clínico 
relacionado com o promotor.

Or. fr

Alteração 557
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O prazo da notificação deve ter em conta 
a gravidade da reação. Quando seja 
necessário para assegurar uma notificação 
atempada, o promotor pode apresentar um 
relatório inicial incompleto, seguido de um 
relatório completo.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 558
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O prazo da notificação deve ter em conta 
a gravidade da reação. Quando seja 
necessário para assegurar uma notificação 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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atempada, o promotor pode apresentar um 
relatório inicial incompleto, seguido de um 
relatório completo.

Or. en

Justificação

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração 559
Margrete Auken, Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando um promotor não tenha a 
possibilidade de transmitir as informações 
à base de dados eletrónica referida no 
artigo 36.º devido a falta de recursos, pode 
notificá-las ao Estado-Membro em que a 
suspeita de reação adversa grave 
inesperada tiver ocorrido. Esse Estado-
Membro deve notificar a suspeita de 
reação adversa grave inesperada em 
conformidade com o disposto no n.º 1.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os efeitos adversos graves devem ser comunicados apenas a um local, para que todas as 
informações sobre efeitos adversos graves estejam reunidas no mesmo local.

Alteração 560
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Quando um promotor não tenha a 
possibilidade de transmitir as informações 
à base de dados eletrónica referida no 
artigo 36.º devido a falta de recursos, pode 
notificá-las ao Estado-Membro em que a 
suspeita de reação adversa grave 
inesperada tiver ocorrido. Esse Estado-
Membro deve notificar a suspeita de reação 
adversa grave inesperada em conformidade 
com o disposto no n.º 1.

3. Quando um promotor não tenha a 
possibilidade de transmitir as informações 
à base de dados eletrónica referida no 
artigo 36.º devido a falta de recursos
resultante da natureza não lucrativa do 
ensaio, pode notificá-las ao Estado-
Membro em que a suspeita de reação 
adversa grave inesperada tiver ocorrido. 
Esse Estado-Membro deve notificar a 
suspeita de reação adversa grave 
inesperada em conformidade com o 
disposto no n.º 1.

Or. en

Justificação

O apoio dos Estados-Membros deverá ser dedicado apenas a organizações sem fins 
lucrativos. Os promotores comerciais devem ser excluídos destes benefícios.

Alteração 561
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 39 - n.o 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que se diz respeito a medicamentos 
experimentais não autorizados que não 
sejam placebos e a medicamentos 
experimentais autorizados que, de acordo 
com o protocolo, não sejam utilizados em 
conformidade com os termos da 
autorização de introdução no mercado, o 
promotor deve apresentar anualmente à 
Agência, por via eletrónica, um relatório 
sobre a segurança de cada medicamento 
experimental utilizado num ensaio clínico 
do qual seja promotor.

1. O promotor deve apresentar 
anualmente à Agência, por via eletrónica, 
um relatório sobre a segurança de cada 
medicamento experimental ou do 
conjunto dos medicamentos experimentais 
utilizados num ensaio clínico do qual seja 
promotor, se o ensaio clínico utilizar 
medicamentos autorizados testados em 
esquemas de tratamento não previstos 
pela respetiva autorização de introdução 
no mercado e que não sejam apoiados em 
dados ou recomendações e no caso de o 
ensaio clínico ser de risco elevado.
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Or. fr

Alteração 562
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que se diz respeito a medicamentos 
experimentais não autorizados que não 
sejam placebos e a medicamentos 
experimentais autorizados que, de acordo 
com o protocolo, não sejam utilizados em 
conformidade com os termos da 
autorização de introdução no mercado, o 
promotor deve apresentar anualmente à 
Agência, por via eletrónica, um relatório 
sobre a segurança de cada medicamento 
experimental utilizado num ensaio clínico 
do qual seja promotor.

1. Para ensaios clínicos que não sejam
ensaios de baixo e médio risco que 
utilizem regimes de tratamento suportados 
por garantias publicadas e/ou orientações 
de tratamento padrão, o promotor deve 
apresentar anualmente à Agência, por via 
eletrónica, um relatório sobre a segurança 
de cada medicamento experimental 
utilizado num ou mais ensaios clínicos dos 
quais seja promotor.

Or. en

Justificação

Clarificação que aproveita a definição de ensaio de baixo vs. médio risco.

Alteração 563
Reinhard Bütikofer

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que se diz respeito a medicamentos 
experimentais não autorizados que não 
sejam placebos e a medicamentos 
experimentais autorizados que, de acordo 
com o protocolo, não sejam utilizados em 
conformidade com os termos da 
autorização de introdução no mercado, o 

1. No que se diz respeito a medicamentos 
experimentais não autorizados que não 
sejam placebos e a medicamentos 
experimentais autorizados que, de acordo 
com o protocolo, não sejam utilizados em 
conformidade com os termos da 
autorização de introdução no mercado, 
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promotor deve apresentar anualmente à 
Agência, por via eletrónica, um relatório 
sobre a segurança de cada medicamento 
experimental utilizado num ensaio clínico 
do qual seja promotor.

salvo se o ensaio clínico tiver sido 
considerado um ensaio clínico com 
mínima intervenção, o promotor deve
apresentar anualmente à Agência, por via 
eletrónica, um relatório sobre a segurança 
de cada medicamento experimental 
utilizado num ensaio clínico do qual seja 
promotor.

Or. fi

Alteração 564
Anna Rosbach

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sempre que o promotor não tenha 
acesso a determinadas informações e, 
consequentemente, se veja impedido de 
apresentar um relatório completo, essa 
situação deve ser mencionada no 
relatório.
No caso de um ensaio clínico que envolva 
a utilização de vários medicamentos 
experimentais, o promotor pode 
apresentar um único relatório de 
segurança sobre todos os medicamentos 
experimentais utilizados no ensaio. O 
promotor apresenta no relatório os 
motivos para essa decisão.

Or. en

Alteração 565
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2



PE506.161v01-00 60/80 AM\928647PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

2. A obrigação referida no n.º 1 inicia-se 
com a primeira autorização de um ensaio 
clínico em conformidade com o presente 
regulamento. Termina com a conclusão do 
último ensaio clínico realizado pelo 
promotor com o medicamento 
experimental.

2. A obrigação de um determinado 
promotor referida no n.º 1 inicia-se com a 
primeira autorização de um ensaio clínico,
em conformidade com o presente 
regulamento, concedida a esse promotor. 
Termina com a conclusão do último ensaio 
clínico realizado pelo promotor com o 
medicamento experimental. A obrigação 
de apresentar um relatório anual não se 
aplica se o promotor não estiver, nesse 
momento, a realizar quaisquer ensaios 
clínicos com o medicamento 
experimental.

Or. en

Alteração 566
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º-A
Comunicação de falhas na eficácia de 

medicamentos autorizados
No que se refere a medicamentos 
autorizados que, de acordo com o 
protocolo, sejam utilizados em 
conformidade com os termos da 
autorização de introdução no mercado, o 
investigador deve informar o promotor e a 
Agência de eventuais falhas observadas 
na eficácia do medicamento experimental.

Or. en

Justificação

Uma falha na eficácia de um medicamento autorizado pode representar um risco grave para 
a segurança dos doentes, pelo que deve ser acrescentada como obrigação de comunicação 
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nos termos do Capítulo VII do presente regulamento.

Alteração 567
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência deve transmitir, por via 
eletrónica, aos Estados-Membros 
relevantes as informações comunicadas em 
conformidade com o artigo 38.º e o artigo 
39.º

1. A Agência deve transmitir, por via 
eletrónica, aos Estados-Membros 
relevantes as informações comunicadas em 
conformidade com o artigo 38.º, o artigo 
39.º e o artigo 39.º-A.

Or. en

Alteração 568
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência deve transmitir, por via 
eletrónica, aos Estados-Membros 
relevantes as informações comunicadas em 
conformidade com o artigo 38.º e o artigo 
39.º

1. A Agência deve transmitir, por via 
eletrónica, aos Estados-Membros 
relevantes as informações comunicadas em 
conformidade com o artigo 38.º, o artigo 
39.º e o artigo 41.º.

Or. en

Alteração 569
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem cooperar 
na avaliação das informações comunicadas 
em conformidade com o artigo 38.º e o 
artigo 39.º

2. Os Estados-Membros devem cooperar 
na avaliação das informações comunicadas 
em conformidade com o artigo 38.º, o 
artigo 39.º e o artigo 41.º.

Or. en

Alteração 570
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O comité de ética responsável deve 
participar na avaliação desta informação.

Or. en

Alteração 571
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 41 - Título

Texto da Comissão Alteração

 Apresentação de um relatório anual pelo 
promotor ao titular da autorização de 
introdução no mercado

Apresentação de um relatório anual pelo 
promotor à Agência.

Or. fr

Alteração 572
Philippe Juvin
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Proposta de regulamento
Artigo 41 - n.o 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que se diz respeito a medicamentos 
autorizados que, de acordo com o 
protocolo, são utilizados em conformidade 
com os termos da autorização de 
introdução no mercado, o promotor deve 
informar anualmente o titular da 
autorização de introdução no mercado de 
todas as suspeitas de reações adversas 
graves.

1. No que se diz respeito a medicamentos 
autorizados que, de acordo com o 
protocolo, são utilizados em conformidade 
com os termos da autorização de 
introdução no mercado, o promotor deve 
informar anualmente a Agência de todas as 
suspeitas de reações adversas graves.

Or. fr

Alteração 573
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que se diz respeito a medicamentos 
autorizados que, de acordo com o 
protocolo, são utilizados em conformidade 
com os termos da autorização de 
introdução no mercado, o promotor deve 
informar anualmente o titular da 
autorização de introdução no mercado de 
todas as suspeitas de reações adversas 
graves.

1. No que diz respeito a medicamentos 
autorizados que, de acordo com o 
protocolo, são utilizados em conformidade 
com os termos da autorização de 
introdução no mercado, o promotor deve 
informar pelo menos anualmente o titular 
da autorização de introdução no mercado 
de todas as suspeitas de reações adversas 
graves, para além das obrigações de 
comunicação de segurança de 
medicamentos autorizados, nos termos da 
Diretiva 2001/83/CE e do Regulamento 
(CE) n.º 726/2004.

Or. en

Justificação

A comunicação de suspeitas de reações adversas graves deve ser simplificada com requisitos 
já existentes para produtos comercializados ao abrigo da legislação em matéria de 
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farmacovigilância.

Alteração 574
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 43

Texto da Comissão Alteração

 A comunicação de informações de 
segurança relativas a medicamentos 
auxiliares deve ser feita em conformidade 
com o capítulo 3 da Diretiva 2001/83/CE.

A comunicação de informações de 
segurança relativas a medicamentos 
auxiliares deve ser feita pelo investigador 
em conformidade com a Diretiva 
2001/83/CE.

Or. en

Justificação

A comunicação de suspeitas de reações adversas graves deve ser simplificada com requisitos 
já existentes para produtos comercializados ao abrigo da legislação em matéria de
farmacovigilância.

Alteração 575
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 43

Texto da Comissão Alteração

 A comunicação de informações de 
segurança relativas a medicamentos 
auxiliares deve ser feita em conformidade 
com o capítulo 3 da Diretiva 2001/83/CE.

A comunicação de informações de 
segurança relativas a medicamentos 
auxiliares deve ser feita em conformidade 
com o capítulo 3 da Diretiva 2001/83/CE, 
de acordo com as alterações introduzidas 
pela Diretiva 2012/84/UE.

Or. fr

Justificação

Importa alterar a referência da diretiva. Efetivamente, a Diretiva 2010/84/UE, que entrou em
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vigor em janeiro de 2011, altera, em matéria de farmacovigilância, a Diretiva 2001/83/CE.

Alteração 576
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Artigo 44 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Sem prejuízo da legislação da União e das 
diretrizes específicas da Comissão, o 
promotor e o investigador, aquando da 
elaboração do protocolo e para efeitos de 
aplicação do presente regulamento e do 
protocolo, devem ter em devida conta as 
normas de qualidade estabelecidas nas
diretrizes internacionais pormenorizadas
em matéria de boas práticas clínicas da 
Conferência Internacional de 
Harmonização dos Requisitos Técnicos 
para o Registo de Medicamentos para Uso 
Humano (ICH).

Sem prejuízo da legislação da União e das 
diretrizes específicas da Comissão, o 
promotor e o investigador, aquando da 
elaboração do protocolo e para efeitos de 
realização de um ensaio clínico nos 
termos do presente regulamento e do 
protocolo, devem remeter para as 
diretrizes internacionais em matéria de 
boas práticas clínicas da Conferência 
Internacional de Harmonização dos 
Requisitos Técnicos para o Registo de 
Medicamentos para Uso Humano (ICH), 
tal como comunicadas no Anexo [xxx].

Or. en

Justificação

As BPC continuam a ser a referência para a realização de um ensaio.

Alteração 577
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Artigo 44 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão deve disponibilizar 
publicamente as diretrizes internacionais 
pormenorizadas em matéria de boas 
práticas clínicas referidas no segundo 
parágrafo.

A Comissão deve disponibilizar 
publicamente as diretrizes internacionais 
pormenorizadas em matéria de boas 
práticas clínicas referidas no segundo 
parágrafo do Anexo [xxx] do presente 
regulamento, e deve atualizá-las 
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regularmente.

Or. en

Alteração 578
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 45 – título

Texto da Comissão Alteração

Monitorização Avaliação de riscos, gestão da qualidade e 
controlo

Or. en

Alteração 579
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 45 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 O promotor deve monitorizar 
adequadamente a realização de um ensaio 
clínico. O alcance e a natureza da 
monitorização devem ser determinados 
pelo promotor com base em todas as 
características do ensaio clínico, incluindo
as seguintes:

O promotor deve monitorizar 
adequadamente a realização de um ensaio 
clínico. O alcance e a natureza da 
monitorização devem ser determinados 
pelo promotor com base numa avaliação 
de riscos que abranja todos os 
determinantes de risco do ensaio clínico 
(risco para os direitos, a segurança e a 
integridade dos sujeitos do ensaio clínico 
e riscos para a qualidade e robustez dos 
resultados). A avaliação de riscos deve 
determinar a gestão da qualidade e o 
controlo do ensaio, tendo em conta as 
seguintes características:

Or. en
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Justificação

Uma avaliação de riscos específica para o ensaio, que abranja todo o espetro de 
determinantes de risco (incluindo o risco associado aos procedimentos de diagnóstico) deve 
determinar a gestão da qualidade do ensaio, incluindo a estratégia de controlo.

Alteração 580
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Artigo 45 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 O promotor deve monitorizar 
adequadamente a realização de um ensaio 
clínico. O alcance e a natureza da 
monitorização devem ser determinados 
pelo promotor com base em todas as 
características do ensaio clínico, 
incluindo as seguintes:

O promotor deve monitorizar 
adequadamente a realização de um ensaio 
clínico. O alcance e a natureza da 
monitorização devem ser conduzidos de 
acordo com a atual diretriz de BPC e deve 
ter em conta as seguintes características:

Or. en

Justificação

As disposições em matéria de controlo já foram estabelecidas a nível internacional pelas 
BPC.

Alteração 581
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 45 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O facto de se tratar ou não de um ensaio 
clínico com mínima intervenção;

a) O facto de se tratar de um ensaio clínico 
de médio ou de baixo risco;

Or. en
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Alteração 582
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 45 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O grau de desvio da intervenção em 
relação à prática clínica normal.

c) O grau de desvio dos procedimentos de 
diagnóstico em relação à prática clínica 
normal.

Or. en

Alteração 583
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 46 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 As outras pessoas envolvidas na realização 
de um ensaio clínico devem ter 
habilitações, formação e experiência 
consentâneas com o desempenho das 
respetivas tarefas.

As outras pessoas envolvidas na realização 
de um ensaio clínico e no seguimento do 
mesmo devem ter habilitações, formação e 
experiência consentâneas com o 
desempenho das respetivas tarefas.

Or. fr

Alteração 584
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 46-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 46.º-A
Melhor intervenção comprovada 

atualmente
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Todas as novas intervenções devem ser 
testadas em comparação com a melhor 
intervenção comprovada atualmente, 
exceto nos seguintes casos:
a) Se a utilização de um placebo ou a 
ausência de tratamento for aceitável em 
estudos onde não exista nenhuma 
intervenção comprovada; ou
b) Nos casos em que, por razões 
metodológicas cientificamente válidas e 
irrefutáveis, a utilização de um placebo 
for necessária para determinar a eficácia 
ou segurança de uma intervenção e os 
doentes que receberem o placebo ou não 
receberem qualquer tratamento não 
incorram em qualquer risco de lesões 
graves ou irreversíveis.

Or. en

Justificação

Para proteger os direitos humanos e a dignidade humana dos sujeitos de um ensaio clínico 
no que se refere à aplicação da biologia e da medicina, o uso de placebo ou o não tratamento 
devem ser sempre tratados com cautelas extremas, tal como previsto no artigo 32.º da 
Declaração de Helsínquia de 2008.

Alteração 585
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 48 - Título

Texto da Comissão Alteração

 Rastreabilidade, armazenagem, destruição 
e devolução de medicamentos

Receção, rastreabilidade, armazenagem, 
dispensa, destruição e devolução de 
medicamentos experimentais

Or. fr

Alteração 586
Philippe Juvin
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Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os medicamentos experimentais devem 
ser rastreáveis e ser armazenados, 
destruídos e devolvidos por meios 
adequados e proporcionais ao objetivo de 
garantia da segurança dos sujeitos e de 
fiabilidade e robustez dos dados 
produzidos no ensaio clínico, tomando em 
conta o facto de o medicamento 
experimental estar ou não autorizado e de 
o ensaio clínico ser ou não um ensaio 
clínico com mínima intervenção.

Os medicamentos experimentais devem ser 
rastreáveis e ser armazenados, destruídos e 
devolvidos por meios adequados e 
proporcionais ao objetivo de garantia da 
segurança dos sujeitos e de fiabilidade e 
robustez dos dados produzidos no ensaio 
clínico, tomando em conta o facto de o 
ensaio clínico ser um ensaio clínico de 
risco médio ou baixo.

Or. en

Justificação

Clarificação que aproveita a definição de ensaio de baixo e de médio risco.

Alteração 587
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 48 - n.o 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os medicamentos experimentais devem 
ser rastreáveis e ser armazenados, 
destruídos e devolvidos por meios 
adequados e proporcionais ao objetivo de 
garantia da segurança dos sujeitos e de 
fiabilidade e robustez dos dados 
produzidos no ensaio clínico, tomando em 
conta o facto de o medicamento 
experimental estar ou não autorizado e de o 
ensaio clínico ser ou não um ensaio clínico 
com mínima intervenção.

Os medicamentos experimentais devem 
ser rececionados, rastreáveis, 
armazenados, dispensados, destruídos e 
devolvidos por meios adequados e 
proporcionais ao objetivo de garantia da 
segurança dos sujeitos e de fiabilidade e 
robustez dos dados produzidos no ensaio 
clínico, tomando em conta o facto de o 
medicamento experimental estar ou não 
autorizado e de o ensaio clínico ser ou não 
um ensaio clínico com mínima 
intervenção.

Or. fr



AM\928647PT.doc 71/80 PE506.161v01-00

PT

Alteração 588
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 48 - n.o 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Essas operações devem ser efetuadas por 
pessoas legalmente autorizadas no 
Estado-Membro a realizar tais operações 
e, evidentemente, desde que essas 
operações sejam efetuadas em hospitais, 
centros de saúde ou clínicas, pelos 
farmacêuticos ou outras pessoas 
legalmente autorizadas no 
Estado-Membro a realizar tais operações.

Or. fr

Alteração 589
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 48 - n.o 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações pertinentes relativas à 
rastreabilidade, armazenagem, destruição e 
devolução dos medicamentos referidas no 
n.º 1 devem constar do dossiê de pedido de 
autorização.

2. As informações pertinentes relativas à 
rastreabilidade, armazenagem, dispensa, 
destruição e devolução dos medicamentos 
referidas no n.º 1 devem constar do dossiê 
de pedido de autorização.

Or. fr

Alteração 590
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do presente artigo, entende-
se por «infração grave» uma infração 
suscetível de afetar de modo significativo a 
segurança e os direitos dos sujeitos do 
ensaio clínico ou a fiabilidade e robustez 
dos dados nele produzidos.

2. Para efeitos do presente artigo, entende-
se por «infração grave» uma infração 
suscetível de afetar de modo significativo a 
segurança, os direitos e o bem-estar dos 
sujeitos do ensaio clínico ou a fiabilidade e 
robustez dos dados nele produzidos.

Or. en

Justificação

Em conformidade com o artigo 3.º do regulamento proposto e com o artigo 6.º da Associação 
Médica Mundial de Helsínquia sobre os princípios éticos para a investigação médica em 
seres humanos (Seul 2008), deve dar-se prioridade à segurança, aos direitos e ao bem-estar 
das pessoas.

Alteração 591
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O promotor deve notificar os Estados-
Membros em causa, através do portal da 
UE e sem demoras injustificadas, de todos 
os acontecimentos inesperados que afetem 
a relação benefício-risco do ensaio clínico 
mas não constituam suspeitas de reações 
adversas graves inesperadas tal como 
referidas no artigo 38.º

1. O promotor deve notificar os Estados-
Membros em causa, através do portal da 
UE e sem demoras injustificadas, de todos 
os acontecimentos inesperados que afetem 
a relação benefício-risco do ensaio clínico.

Or. en

Justificação

Todos os acontecimentos adversos inesperados, isto é, suspeitas de reações adversas graves 
inesperadas (SUSAR), devem ser notificados.

Alteração 592
Zofija Mazej Kukovič
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Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A brochura do investigador deve ser 
atualizada sempre que estejam disponíveis 
novas informações de segurança, e pelo 
menos uma vez por ano.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. sl

Alteração 593
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A brochura do investigador deve ser 
atualizada sempre que estejam disponíveis 
novas informações de segurança, e pelo 
menos uma vez por ano.

3. A brochura do investigador deve ser 
atualizada sempre que estejam disponíveis 
novas informações de segurança.

Or. en

Justificação

O presente regulamento não deve impor encargos administrativos desnecessários. A 
brochura do investigador deve ser atualizada sempre que estejam disponíveis novas 
informações de segurança, o que pode demorar mais de 1 ano.

Alteração 594
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A brochura do investigador deve ser 
atualizada sempre que estejam disponíveis 
novas informações de segurança, e pelo 

3. A brochura do investigador deve ser 
atualizada sempre que estejam disponíveis 
informações novas e relevantes de 
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menos uma vez por ano. segurança.

Or. fi

Alteração 595
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O conteúdo da brochura do 
investigador deve ser adaptado para 
ensaios de baixo risco e de médio risco 
(ver Anexo I, parte 5, ponto 20).

Or. en

Justificação

Tal como previsto no Anexo I, Parte 5, ponto 20, a brochura do investigador pode ser 
substituída pelo RCM para ensaios de baixo risco, e pelo RCM juntamente com os 
documentos adicionais para ensaios de médio risco.

Alteração 596
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Para medicamentos autorizados que, 
de acordo com o protocolo, sejam 
utilizados em conformidade com os 
termos da autorização de introdução no 
mercado, o resumo das características do 
medicamento aprovado pode ser o 
documento de referência.

Or. en

Justificação

Para efeitos de clareza no que diz respeito ao regime regulamentar mais leve aplicável aos 
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ensaios que não constituem riscos adicionais para os participantes quando comparados com 
a prática clínica normal, é útil especificar, no texto legal de direito substantivo, os requisitos 
para a brochura do investigador para ensaios com medicamentos experimentais autorizados, 
para além de fornecer estas informações no Anexo I (ponto 5.20).

Alteração 597
Margrete Auken, Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Todas as informações relativas aos 
ensaios clínicos devem ser registadas, 
processadas, tratadas e conservadas de 
forma a permitir a sua comunicação, 
interpretação e verificação rigorosas 
protegendo, ao mesmo tempo, a 
confidencialidade dos registos e dos dados 
pessoais referentes aos sujeitos dos 
ensaios, em conformidade com a legislação 
aplicável em matéria de proteção de dados 
pessoais.

1. Todas as informações relativas aos 
ensaios clínicos devem ser registadas, 
processadas, tratadas e conservadas de 
forma a permitir a sua comunicação, 
interpretação e verificação rigorosas 
protegendo, ao mesmo tempo, a 
confidencialidade dos registos e dos dados 
pessoais referentes aos sujeitos dos 
ensaios, em conformidade com a legislação 
aplicável em matéria de proteção de dados 
pessoais, com relatórios de estudo clínico 
facilmente pesquisáveis disponíveis ao 
público na Internet.

Or. en

Justificação

Para facilitar uma maior transparência, todas as informações relativas ao ensaio clínico, 
incluindo todos os resultados e dados suplementares, devem encontrar-se em formato de 
relatório de estudo clínico. Dado que, por vezes, existem ficheiros de grande dimensão, o 
relatório deve encontrar-se num formato fácil de pesquisar.

Alteração 598
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Ao longo de todo o processo dos ensaios 
clínicos deve ser estabelecido um sistema 
de controlo para determinar a 
responsabilidade das instituições, das 
agências e dos centros participantes caso 
se verifique filtração de informação sobre 
os ensaios ou sobre os dados pessoais dos 
pacientes.

Or. es

Justificação

É necessário estabelecer de forma clara que a administração pública (instituições, agências, 
organizações) e os centros participantes nos ensaios clínicos são responsáveis pela boa 
gestão da informação sobre os ensaios e pelo tratamento de dados dos pacientes, podendo 
incorrer em responsabilidade, caso se verifique o contrário.

Alteração 599
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 54 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O promotor e o investigador devem 
manter um processo permanente do ensaio 
clínico.

O promotor ou o investigador devem 
manter um processo permanente do ensaio 
clínico.

Or. fr

Alteração 600
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 54 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 O conteúdo do processo permanente de 
um ensaio clínico deve permitir verificar o 
modo como o ensaio está a ser realizado, 
tomando em conta todas as características 
do ensaio, designadamente se este é ou não

O conteúdo do processo permanente de um 
ensaio clínico deve permitir verificar o 
modo como o ensaio está a ser realizado, 
tomando em conta todas as características 
do ensaio, designadamente se este é um 
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um ensaio clínico com mínima 
intervenção.

ensaio clínico de médio ou de baixo risco.

Or. en

Justificação

A estratificação dos riscos deve ter um impacto no conteúdo do processo permanente do 
ensaio.

Alteração 601
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 55 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O promotor e o investigador devem 
arquivar o conteúdo do processo 
permanente do ensaio clínico em formato 
eletrónico, após a conclusão do ensaio 
clínico. O processo permanente eletrónico 
deve ser arquivado num formato legível e 
facilmente acessível. No entanto, os 
processos clínicos dos sujeitos do ensaio 
devem ser arquivados em conformidade 
com a legislação nacional.

Or. en

Alteração 602
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 55 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Salvo se outra legislação da União exigir o 
arquivamento durante um período mais 
longo, o promotor e o investigador devem 
arquivar o conteúdo do processo 
permanente do ensaio clínico durante, pelo 

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

menos, vinte anos após a conclusão do 
ensaio clínico. No entanto, os processos 
clínicos dos sujeitos do ensaio devem ser 
arquivados em conformidade com a 
legislação nacional.

Or. en

Justificação

Alguns casos de reações adversas a medicamentos a longo prazo, como o cancro ou a 
teratogenicidade, apenas se manifestam após muitos anos de utilização, afetando, por vezes, 
mais do que uma geração de doentes.

Alteração 603
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 55 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O arquivo do processo permanente pode ser essencial caso surja a necessidade de examinar 
os ensaios concluídos para investigar preocupações relativas à segurança dos doentes. O 
arquivo durante um período de vinte anos, com a opção de arquivar na Agência Europeia de 
Medicamentos, deve ser suficiente para satisfazer as preocupações relativas à segurança dos 
doentes, sem ser demasiado oneroso para ensaios académicos de menor dimensão.
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Alteração 604
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 55 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Salvo se outra legislação da União exigir o 
arquivamento durante um período mais 
longo, o promotor e o investigador devem 
arquivar o conteúdo do processo 
permanente do ensaio clínico durante, pelo 
menos, vinte e cinco anos após a 
conclusão do ensaio clínico e, se não tiver 
sido concedida uma autorização de 
introdução no mercado para o 
medicamento experimental testado, com 
base nos resultados do ensaio clínico, ao 
longo da vida da autorização de 
introdução experimental de qualquer dos 
princípios ativos investigados. No entanto, 
os processos clínicos dos sujeitos do ensaio
devem ser arquivados em conformidade 
com a legislação nacional.

Or. en

Justificação

Uma vez que alguns casos de reações adversas a medicamentos a longo prazo apenas se 
manifestam após algumas décadas de utilização, é essencial garantir um período significativo 
de arquivo, em particular enquanto o medicamento ou qualquer um dos seus princípios ativos 
estiverem em utilização.

Alteração 605
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Re-rotulagem, reacondicionamento ou 
reconstituição antes da utilização ou 
acondicionamento, sempre que estes 

a) Rotulagem, re-rotulagem, 
acondicionamento, reacondicionamento ou 
reconstituição antes da utilização ou 
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processos sejam efetuados em hospitais, 
centros de saúde ou clínicas por 
farmacêuticos ou outras pessoas 
legalmente autorizadas no Estado-Membro 
a efetuar tais processos e os medicamentos 
experimentais se destinem a ser utilizados 
exclusivamente nessas instituições;

acondicionamento, sempre que estes 
processos sejam efetuados em hospitais, 
centros de saúde ou clínicas por 
farmacêuticos ou outras pessoas 
legalmente autorizadas no Estado-Membro 
a efetuar tais processos e os medicamentos 
experimentais se destinem a ser utilizados 
exclusivamente nessas instituições;

Or. en

Justificação

Esta alteração é uma clarificação e assegura que, por exemplo, as farmácias hospitalares 
que têm de preparar certas misturas de medicamentos para uso num ensaio clínico de acordo 
com o plano de estudo aprovado do promotor e que têm de acondicionar e rotular essas 
misturas ainda o poderão fazer sem precisarem de uma autorização de fabrico.

Alteração 606
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Preparação dos medicamentos referidos 
no artigo 3.º, n.º 1 e n.º 2, da Diretiva 
2001/83/CE.

c) Preparação dos medicamentos referidos 
no artigo 3.º, n.º 1 e n.º 2, da Diretiva 
2001/83/CE ou em conformidade com o 
plano de estudo fornecido pelo promotor.

Or. en


