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Alteração 607
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os medicamentos experimentais 
autorizados e os medicamentos auxiliares 
autorizados devem ser rotulados

1. Os medicamentos experimentais 
autorizados e os medicamentos auxiliares 
autorizados não possuem rotulagem 
adicional.

Or. fr

Alteração 608
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os medicamentos experimentais 
autorizados e os medicamentos auxiliares 
autorizados devem ser rotulados.

1. Os medicamentos experimentais 
autorizados e os medicamentos auxiliares 
autorizados não têm rotulagem adicional.
Neste caso, pode ser distribuído aos 
participantes um panfleto ou um cartão 
que forneça informações úteis sobre o 
ensaio e podem ser-lhes fornecidas 
instruções no sentido de manterem 
permanentemente na sua posse esse 
folheto ou cartão. 

Or. en

Justificação

Quando o medicamento experimental é titular de uma autorização de introdução no mercado, 
a rotulagem específica, além de consumir meios em excesso, é inútil. Em contrapartida, as 
BPF 2009 (anexo 13, artigo 27.º) formulam uma recomendação com uma real utilidade 
prática, sugerindo que o sujeito de ensaio mantenha permanentemente uma carta que 
mencione o facto de ter participado num ensaio e em que figurem determinadas indicações 
sobre o ensaio (ver anexos II, ponto 3, e IV), bem como, eventualmente, recomendações de 
segurança (por exemplo: um ensaio sobre um anticoagulante ou um depressor de alerta).



PE506.162v01-00 4/68 AM\928650PT.doc

PT

Alteração 609
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Em conformidade com o disposto no 
artigo 63.º, n.º 1; ou

Suprimido

Or. fr

Alteração 610
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 64.º – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Em conformidade com o título V da 
Diretiva 2001/83/CE.

Suprimido

Or. fr

Alteração 611
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Não obstante o disposto no n.º 1, alínea 
b), sempre que as circunstâncias 
específicas de um ensaio clínico o exijam 
a fim de garantir a segurança dos sujeitos 
do ensaio e a fiabilidade e robustez dos 
dados nele produzidos, devem figurar na 
embalagem exterior e no 

Suprimido
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acondicionamento primário dos 
medicamentos experimentais autorizados 
indicações complementares relativas à 
identificação do ensaio e da pessoa de 
contacto. A lista destas informações 
complementares que devem figurar na 
embalagem exterior e no 
acondicionamento primário é estabelecida 
no anexo IV.

Or. fr

Alteração 612
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No que se refere a ensaios com risco 
médio e reduzido, as farmácias devem ser 
autorizadas a rotular e a acondicionar de 
novo medicamentos sem autorização 
específica de boas práticas de fabrico 
(BPF).

Or. en

Alteração 613
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 66 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O idioma das informações constantes do 
rótulo deve ser determinado pelo Estado-
Membro em causa. O medicamento pode 
ser rotulado em vários idiomas.

O idioma das informações constantes do 
rótulo deve ser determinado pelo Estado-
Membro em causa e deve ser um dos 
idiomas oficiais da UE. O medicamento 
pode ser rotulado em vários idiomas.
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Or. en

Justificação

A fim de não impor encargos desnecessários, as informações constantes do rótulo devem 
surgir apenas em idiomas oficiais da UE. Este facto não deve impedir os Estados-Membros
em causa de determinarem a utilização de um idioma que não seja um dos oficiais desse 
Estado-Membro, mas que seja relevante para a localização do centro de ensaios clínicos. 
Esta situação deve ser tida em conta igualmente por Estados-Membros que têm mais do que 
uma língua oficial da UE.

Alteração 614
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 68 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Qualquer promotor pode delegar qualquer 
uma ou a totalidade das suas funções numa 
pessoa, numa empresa, numa instituição ou 
numa organização. Essa delegação não 
afeta a responsabilidade do promotor.

Qualquer promotor pode delegar qualquer 
uma ou a totalidade das suas funções 
logísticas numa pessoa, numa empresa, 
numa instituição ou numa organização. 
Essa delegação não afeta a 
responsabilidade científica e ética do 
promotor.

Or. en

Alteração 615
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

O investigador e o promotor podem ser a 
mesma pessoa.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 616
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do disposto no n.º 1, 
incumbe a todos os promotores designar 
um promotor responsável por cada um dos 
seguintes aspetos:

2. Em derrogação do disposto no n.º 1, 
todos os promotores podem designar um 
promotor principal responsável por cada 
um dos seguintes aspetos:

Or. fr

Alteração 617
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do disposto no n.º 1, 
incumbe a todos os promotores designar 
um promotor responsável por cada um dos 
seguintes aspetos:

2. Em derrogação do disposto no n.º 1, 
incumbe a todos os promotores designar 
um promotor responsável, em cada um ou 
em vários Estados-Membros, por cada um 
dos seguintes aspetos:

Or. en

Justificação

Muitas vezes, os promotores delegam responsabilidades especificamente para cada país.

Alteração 618
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) Aplicar as medidas adotadas em 
conformidade com o artigo 78.º do 
presente regulamento;

Or. fr

Alteração 619
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Aplicar, caso os promotores assim o 
desejarem, as medidas adotadas em 
conformidade com o artigo 37.º;

Or. fr

Alteração 620
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 2 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) Centralizar os dados de 
farmacovigilância e assegurar o 
cumprimento das obrigações definidas no 
capítulo VII.

Or. fr

Alteração 621
Roberta Angelilli
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Proposta de regulamento
Artigo 70 – título

Texto da Comissão Alteração

Pessoa de contacto do promotor na União Representante legal do promotor na União

Or. en

Justificação

É necessária a presença de um representante legal, e não apenas de uma pessoa de contacto, 
a fim de facilitar a supervisão e controlo, acima de tudo em caso de responsabilidade do 
promotor, mesmo que esteja estabelecido em países terceiros.

Alteração 622
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Artigo 70

Texto da Comissão Alteração

 Quando o promotor de um ensaio clínico 
não estiver estabelecido na União, deve 
garantir que esteja estabelecida na União 
uma pessoa de contacto. Essa pessoa de 
contacto deve ser o destinatário de todas as 
comunicações com o promotor previstas no 
presente regulamento. Qualquer 
comunicação com a pessoa de contacto
deve ser considerada como comunicação 
com o promotor.

Quando o promotor de um ensaio clínico 
não estiver estabelecido na União, deve 
garantir que esteja estabelecido na União 
um representante legal. Esse 
representante legal deve ser o destinatário 
de todas as comunicações com o promotor 
previstas no presente regulamento. 
Qualquer comunicação com o 
representante legal deve ser considerada 
como comunicação com o promotor.

Or. en

Justificação

É necessária a presença de um representante legal, e não apenas de uma pessoa de contacto, 
a fim de facilitar a supervisão e controlo, acima de tudo em caso de responsabilidade do 
promotor, mesmo que esteja estabelecido em países terceiros.

Alteração 623
Philippe Juvin
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Proposta de regulamento
Artigo 72 – título

Texto da Comissão Alteração

Compensação por danos Seguro e compensação por danos

Or. fr

Alteração 624
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 72

Texto da Comissão Alteração

Para ensaios clínicos que não sejam 
ensaios com mínima intervenção, o 
promotor deve assegurar a compensação, 
em conformidade com a legislação 
aplicável em matéria de responsabilidade 
do promotor e do investigador, por 
quaisquer danos sofridos pelo sujeito do 
ensaio. Esta compensação por danos deve 
ser prestada independentemente da 
capacidade financeira do promotor e do 
investigador.

Para ensaios clínicos, o promotor deve 
assegurar a compensação, em 
conformidade com a legislação aplicável 
em matéria de responsabilidade do 
promotor e do investigador, por quaisquer 
danos sofridos pelo sujeito do ensaio. Esta 
compensação por danos deve ser prestada 
independentemente da capacidade 
financeira do promotor e do investigador.

Or. el

Justificação

O princípio de que nenhum medicamento está livre de ter efeitos secundários aplica-se a 
todos os medicamentos, independentemente de já terem sido aprovados ou de ainda se 
encontrarem em fase experimental. Por conseguinte, não são pertinentes os ensaios de 
elevado e baixo risco, dada a ausência de critérios objetivos de avaliação.

.

Alteração 625
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 72

Texto da Comissão Alteração

Para ensaios clínicos que não sejam 
ensaios com mínima intervenção, o 
promotor deve assegurar a compensação, 
em conformidade com a legislação 
aplicável em matéria de responsabilidade 
do promotor e do investigador, por 
quaisquer danos sofridos pelo sujeito do 
ensaio. Esta compensação por danos deve 
ser prestada independentemente da 
capacidade financeira do promotor e do 
investigador.

Para todos os ensaios clínicos, o promotor 
deve assegurar a compensação, em 
conformidade com a legislação aplicável 
em matéria de responsabilidade do 
promotor e do investigador, por quaisquer 
danos sofridos pelo sujeito do ensaio. Esta 
compensação por danos deve ser prestada 
independentemente da capacidade 
financeira do promotor e do investigador.

Or. en

Justificação

Mínima intervenção não significa necessariamente sem riscos. Podem ocorrer efeitos nocivos 
adversos e os sujeitos do ensaio têm de ser compensados nestes casos. Por conseguinte, o 
promotor deve assegurar que é atribuída uma compensação por todos os ensaios clínicos, em 
conformidade com o artigo 73.º, n.º 3, segundo parágrafo, que determina que as despesas de 
seguros se baseiam no nível de risco. As despesas de seguros para ensaios de risco reduzido 
devem, por conseguinte, ser igualmente reduzidas.

Alteração 626
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 72

Texto da Comissão Alteração

Para ensaios clínicos que não sejam 
ensaios com mínima intervenção, o 
promotor deve assegurar a compensação, 
em conformidade com a legislação 
aplicável em matéria de responsabilidade 
do promotor e do investigador, por 
quaisquer danos sofridos pelo sujeito do 
ensaio. Esta compensação por danos deve 
ser prestada independentemente da 
capacidade financeira do promotor e do 

Para ensaios clínicos, o promotor deve 
assegurar a compensação, em 
conformidade com a legislação aplicável 
em matéria de responsabilidade do 
promotor e do investigador, por quaisquer 
danos sofridos pelo sujeito do ensaio. Esta 
compensação por danos deve ser prestada 
independentemente da capacidade 
financeira do promotor e do investigador.
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investigador.

Or. en

Justificação

É razoável que se apliquem aos ensaios com mínima intervenção as mesmas regras em 
matéria de compensação por danos que aos outros ensaios. De acordo com um dos princípios 
fundamentais de responsabilidade, a compensação deve ser proporcional aos danos 
causados. É por esse motivo que não se justifica isentar das regras gerais os ensaios com 
mínima intervenção, na medida em que o nível de compensação tem de corresponder ao nível 
dos danos e não ao nível da intervenção. Mesmo no caso de um ensaio com mínima 
intervenção, a possibilidade de provocar danos graves não pode ser excluída.

Alteração 627
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 72

Texto da Comissão Alteração

Para ensaios clínicos que não sejam 
ensaios com mínima intervenção, o 
promotor deve assegurar a compensação, 
em conformidade com a legislação 
aplicável em matéria de responsabilidade 
do promotor e do investigador, por 
quaisquer danos sofridos pelo sujeito do 
ensaio. Esta compensação por danos deve 
ser prestada independentemente da 
capacidade financeira do promotor e do 
investigador.

Para ensaios clínicos, o promotor deve 
assegurar a compensação, em 
conformidade com a legislação aplicável 
em matéria de responsabilidade do 
promotor e do investigador, por quaisquer 
danos sofridos pelo sujeito do ensaio. Esta 
compensação por danos deve ser prestada 
independentemente da capacidade 
financeira do promotor e do investigador.

Or. en

Justificação

Se não existir a obrigação de assegurar uma compensação por danos reconhecidos em 
conformidade com a legislação aplicável para ensaios clínicos com mínima intervenção, tal 
significa que os participantes em estudos de segurança pós-autorização não teriam direito a 
compensação.
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Alteração 628
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Artigo 72

Texto da Comissão Alteração

Para ensaios clínicos que não sejam 
ensaios com mínima intervenção, o 
promotor deve assegurar a compensação, 
em conformidade com a legislação 
aplicável em matéria de responsabilidade 
do promotor e do investigador, por 
quaisquer danos sofridos pelo sujeito do 
ensaio. Esta compensação por danos deve 
ser prestada independentemente da 
capacidade financeira do promotor e do 
investigador.

Para ensaios clínicos, o promotor deve 
assegurar a compensação, em 
conformidade com a legislação aplicável 
em matéria de responsabilidade do 
promotor e do investigador, por quaisquer 
danos sofridos pelo sujeito do ensaio. Esta 
compensação por danos deve ser prestada 
independentemente da capacidade 
financeira do promotor e do investigador.

Or. el

Alteração 629
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Para ensaios clínicos que não sejam 
ensaios com mínima intervenção, o 
promotor deve assegurar a compensação, 
em conformidade com a legislação 
aplicável em matéria de responsabilidade 
do promotor e do investigador, por 
quaisquer danos sofridos pelo sujeito do 
ensaio. Esta compensação por danos deve 
ser prestada independentemente da 
capacidade financeira do promotor e do 
investigador.

Para ensaios clínicos que não sejam 
ensaios com mínima intervenção, o 
promotor deve assegurar a compensação, 
em conformidade com a legislação 
aplicável em matéria de responsabilidade 
do promotor e do investigador, por 
quaisquer danos sofridos pelo sujeito do 
ensaio. Esta compensação por danos deve 
ser prestada independentemente da 
capacidade financeira do promotor e do 
investigador, mesmo diretamente, sem 
necessidade de determinação prévia da 
responsabilidade do promotor ou do 
investigador. A compensação pode 
abranger igualmente cuidados médicos 
respeitantes a lesões, dores e sofrimento 
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físicos de médio e longo prazo. A fim de 
facilitar o acesso dos doentes ao sistema 
de compensação, deve ser-lhes distribuída 
informação clara e acessível sobre os 
limites e as condições do sistema de 
compensação.

Or. en

Justificação

Está definido no atual quadro jurídico a nível nacional e internacional que a compensação 
pode consistir num montante destinado a compensar danos socais e psicológicos e perdas 
económicas, e que pode abranger cuidados médicos respeitantes a lesões físicas de médio e 
longo prazo. Além disso, a jurisprudência demonstra que é extremamente difícil para os 
participantes na investigação ter acesso a compensação nos termos da atual legislação 
nacional, devido, entre outros motivos, aos limites e às condições que são desconhecidos no 
início do ensaio.

Alteração 630
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 72

Texto da Comissão Alteração

Para ensaios clínicos que não sejam 
ensaios com mínima intervenção, o 
promotor deve assegurar a compensação, 
em conformidade com a legislação 
aplicável em matéria de responsabilidade 
do promotor e do investigador, por 
quaisquer danos sofridos pelo sujeito do 
ensaio. Esta compensação por danos deve 
ser prestada independentemente da 
capacidade financeira do promotor e do 
investigador.

Para ensaios clínicos que não sejam 
ensaios com mínima intervenção, o 
promotor deve assegurar a compensação, 
em conformidade com a legislação 
aplicável em matéria de responsabilidade 
do promotor e do investigador, incluindo 
compensação através de seguro, por 
quaisquer danos sofridos pelo sujeito do 
ensaio. Esta compensação por danos deve 
ser prestada independentemente da 
capacidade financeira do promotor e do 
investigador.

Caso a compensação seja prestada através 
de seguro, o promotor pode utilizar uma 
política de seguro único para cobrir um 
ou mais ensaios clínicos no mesmo 
Estado-Membro.
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Or. en

Justificação

Deve ser clarificado que o seguro comercial se mantém uma opção juntamente com o sistema 
nacional de indemnização. Além disso, permitir que os promotores cubram mais do que um 
ensaio clínico no mesmo Estado-Membro através da mesma política de seguros irá reduzir os 
custos com estes.

Alteração 631
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 1-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

O promotor deve assegurar que todos os 
seus ensaios clínicos estejam cobertos por 
um seguro em conformidade com as 
legislações em vigor dos 
Estados-Membros em causa.
Todos os Estados-Membros em causa 
devem implementar um sistema de seguro 
com uma escala graduada dos custos em 
função do nível de risco do ensaio clínico 
realizado no seu próprio território.
No caso dos ensaios clínicos de baixo 
risco e dos ensaios clínicos de risco médio 
que utilizam regimes de tratamento 
apoiados por dados publicados e/ou 
recomendações de tratamento padrão 
formuladas por meios académicos ou 
organismos oficiais, a concessão de uma 
compensação por quaisquer danos 
sofridos pelo sujeito do ensaio clínico 
rege-se pelo regime geral de compensação 
em vigor no Estado-Membro em causa.

Or. fr

Alteração 632
Theodoros Skylakakis
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Proposta de regulamento
Artigo 73

Texto da Comissão Alteração

Artigo 73.º Suprimido
Mecanismo nacional de indemnização

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
um mecanismo nacional de indemnização 
tendo em vista a compensação por danos 
referida no artigo 72.º
2. Considera-se que o promotor cumpre o 
disposto no artigo 72.º quando fizer uso 
do mecanismo nacional de indemnização 
no Estado-Membro em causa.
3. O recurso ao mecanismo nacional de 
indemnização será gratuito sempre que, 
por razões objetivas, quando da 
apresentação do pedido de autorização do 
ensaio clínico este não se destinar a ser 
utilizado para a obtenção de uma 
autorização de introdução no mercado de 
um medicamento.
Em todos os outros ensaios clínicos, o 
recurso ao mecanismo nacional de 
indemnização pode ser sujeito a uma taxa. 
Os Estados-Membros devem estabelecer 
essa taxa numa base sem fins lucrativos, 
tendo em conta os riscos do ensaio 
clínico, os danos potenciais e a 
probabilidade de ocorrência dos danos.

Or. el

Justificação

Os ensaios clínicos dão origem tanto a benefícios como, em certas circunstâncias, a riscos. 
Se estes forem compensados por mecanismos de indemnização nacional, os custos finais 
serão transferidos para os cidadãos do Estado-Membro em causa. 

Alteração 633
Georgios Koumoutsakos
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Proposta de regulamento
Artigo 73

Texto da Comissão Alteração

Artigo 73.º Suprimido
Mecanismo nacional de indemnização

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
um mecanismo nacional de indemnização 
tendo em vista a compensação por danos 
referida no artigo 72.º
2. Considera-se que o promotor cumpre o 
disposto no artigo 72.º quando fizer uso 
do mecanismo nacional de indemnização 
no Estado-Membro em causa.
3. O recurso ao mecanismo nacional de 
indemnização será gratuito sempre que, 
por razões objetivas, quando da 
apresentação do pedido de autorização do 
ensaio clínico este não se destinar a ser 
utilizado para a obtenção de uma 
autorização de introdução no mercado de 
um medicamento.
Em todos os outros ensaios clínicos, o 
recurso ao mecanismo nacional de 
indemnização pode ser sujeito a uma taxa. 
Os Estados-Membros devem estabelecer 
essa taxa numa base sem fins lucrativos, 
tendo em conta os riscos do ensaio 
clínico, os danos potenciais e a 
probabilidade de ocorrência dos danos.

Or. el

Alteração 634
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
um mecanismo nacional de indemnização 

1. Relativamente a ensaios que, por razões 
objetivas, não se destinavam, quando da 
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tendo em vista a compensação por danos 
referida no artigo 72.º

apresentação do pedido de autorização do 
ensaio clínico, a serem utilizados para a 
obtenção de uma autorização de 
introdução no mercado de um 
medicamento, os Estados-Membros devem 
estabelecer um mecanismo nacional de 
indemnização tendo em vista a 
compensação por danos referida no 
artigo 72.º

A utilização do sistema nacional de 
indemnização deve ser gratuita ou estar 
sujeita a uma taxa nominal.

Or. en

Justificação

Existem incertezas relativamente à forma como esse sistema funcionaria ou seria financiado. 
Em todo o caso, o acesso ao sistema nacional de indemnização deve estar limitado a ensaios 
clínicos não comerciais. Por forma a acrescentar, de facto, valor, a utilização deste sistema 
deve ser gratuita ou ter um custo moderado (taxa nominal). O sistema de seguros comercial 
não deve entrar em concorrência com um sistema público que funciona numa base sem fins 
lucrativos, na medida em que pode conduzir as seguradoras para fora deste mercado.

Alteração 635
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
um mecanismo nacional de indemnização 
tendo em vista a compensação por danos 
referida no artigo 72.º

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
um mecanismo nacional de indemnização 
tendo em vista a compensação por danos 
referida no artigo 72.º A Comissão deve 
elaborar diretrizes detalhadas em 
conformidade.

Or. sl

Alteração 636
Philippe Juvin
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Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
um mecanismo nacional de indemnização 
tendo em vista a compensação por danos 
referida no artigo 72.º

1. Os Estados-Membros podem estabelecer 
um mecanismo nacional de indemnização 
tendo em vista a compensação por danos 
referida no artigo 72.º.

Or. fr

Alteração 637
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Considera-se que o promotor cumpre o 
disposto no artigo 72.º quando fizer uso 
do mecanismo nacional de indemnização 
no Estado-Membro em causa.

Suprimido

Or. fr

Alteração 638
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O recurso ao mecanismo nacional de 
indemnização será gratuito sempre que, 
por razões objetivas, quando da 
apresentação do pedido de autorização do 
ensaio clínico este não se destinar a ser 
utilizado para a obtenção de uma 
autorização de introdução no mercado de 

Suprimido
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um medicamento.
Em todos os outros ensaios clínicos, o 
recurso ao mecanismo nacional de 
indemnização pode ser sujeito a uma taxa. 
Os Estados-Membros devem estabelecer 
essa taxa numa base sem fins lucrativos, 
tendo em conta os riscos do ensaio 
clínico, os danos potenciais e a 
probabilidade de ocorrência dos danos.

Or. en

Justificação

O acesso ao sistema nacional de indemnização deve estar limitado a promotores de ensaios 
clínicos não comerciais. O restante texto foi transferido para o n.º 1.

Alteração 639
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o número anterior 
do presente artigo, considera-se que os 
promotores cumprem o disposto no 
artigo 72.º quando fizerem uso do 
mecanismo nacional de indemnização no 
Estado-Membro em causa.

Or. fr

Alteração 640
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em todos os outros ensaios clínicos, o Suprimido
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recurso ao mecanismo nacional de 
indemnização pode ser sujeito a uma taxa.
Os Estados-Membros devem estabelecer 
essa taxa numa base sem fins lucrativos, 
tendo em conta os riscos do ensaio 
clínico, os danos potenciais e a 
probabilidade de ocorrência dos danos.

Or. fr

Alteração 641
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Devem ser disponibilizadas aos 
participantes nos ensaios informações 
adequadas e exaustivas sobre limites e 
condições, a fim de permitir o acesso aos 
sistemas de indemnização.

Or. en

Justificação

Está definido no atual quadro jurídico a nível nacional e internacional que a compensação 
pode consistir num montante destinado a compensar danos socais e psicológicos e perdas 
económicas, e que pode abranger cuidados médicos respeitantes a lesões físicas de médio e 
longo prazo. Além disso, a jurisprudência demonstra que é extremamente difícil para os 
participantes na investigação ter acesso a compensação nos termos da atual legislação 
nacional, devido, entre outros motivos, aos limites e às condições que são desconhecidos no
início do ensaio.

Alteração 642
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º°1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Alterar qualquer aspeto do ensaio 
clínico.

c) Alterar qualquer aspeto do ensaio 
clínico. Se as medidas forem respeitantes 
a aspetos abrangidos pelo artigo 6.º, deve 
seguir o processo de avaliação, conforme 
descrito nos artigos 18.º e 19.º.

Or. en

Justificação

Se algum Estado-Membro se encontrar em posição de alterar o ensaio unilateralmente em 
qualquer altura, toda a avaliação deixará de fazer sentido.

Alteração 643
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os promotores não comerciais ficam 
isentos das taxas de inspeção, caso 
existam.

Or. en

Justificação

Os promotores não comerciais não devem estar obrigados ao pagamento destas taxas, que 
poderão facilmente representar 10 % do orçamento de um ensaio clínico académico.

Alteração 644
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. Após uma inspeção, o Estado-Membro 5. Após uma inspeção, o Estado-Membro 



AM\928650PT.doc 23/68 PE506.162v01-00

PT

sob cuja responsabilidade esta foi realizada 
deve elaborar um relatório de inspeção. 
Esse Estado-Membro deve facultar o 
relatório de inspeção ao promotor do 
ensaio clínico e deve transmiti-lo, através 
do portal da UE, à base de dados da UE.

sob cuja responsabilidade esta foi realizada 
deve elaborar um relatório de inspeção. 
Esse Estado-Membro deve facultar o 
relatório de inspeção ao promotor do 
ensaio clínico e deve transmiti-lo, através 
do portal da UE, à base de dados da UE, 
onde ficará disponível ao público.

Or. en

Justificação

Os sujeitos que participam no ensaio clínico têm o direito a saber se este tem sido realizado 
de acordo com a regulamentação, para que possam retirar o seu consentimento, se assim o 
desejarem. Além disso, estas inspeções são efetuadas no interesse público e pagas 
frequentemente com fundos públicos, motivos pelos quais o relatório deve estar acessível ao 
público.

Alteração 645
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Ao facultar o relatório de inspeção ao 
promotor, o Estado-Membro referido no 
primeiro parágrafo deve garantir a 
proteção da confidencialidade.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os sujeitos que participam no ensaio clínico têm o direito a saber se este tem sido realizado 
de acordo com a regulamentação, para que possam retirar o seu consentimento, se assim o 
desejarem. Além disso, estas inspeções são efetuadas no interesse público e pagas 
frequentemente com fundos públicos, motivos pelos quais o relatório deve estar acessível ao 
público.

Alteração 646
Anna Rosbach
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Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se os Estados-Membros supervisionam 
corretamente o cumprimento do presente 
regulamento;

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alínea daria à Comissão o poder de inspecionar Estados-Membros relativamente 
ao cumprimento da regulamentação. A Comissão não clarifica o motivo por que adicionou 
este poder aos instrumentos existentes para assegurar o cumprimento por parte dos 
Estados-Membros.

Alteração 647
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Se o sistema regulamentar aplicável aos 
ensaios clínicos realizados fora da União 
garante que o artigo 25.º, n.º 3, do presente 
regulamento é cumprido.

c) Se o sistema regulamentar aplicável aos 
ensaios clínicos realizados fora da União 
garante que o artigo 25.º, n.º 5, do presente 
regulamento é cumprido.

Or. fr

Justificação

Importa corrigir a referência ao artigo 25.º. O número relativo aos ensaios clínicos 
realizados fora da União é o n.º 5 e não o n.º 3.

Alteração 648
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug
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Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Se o sistema regulamentar aplicável 
aos ensaios clínicos realizados fora da 
União garante que o artigo 25.º, n.º 5, do 
presente regulamento é cumprido.

Or. en

Justificação

Deve ser assegurado o cumprimento do artigo 25.º, n.º 5, do regulamento proposto. O 
respeito pelos princípios definidos no artigo 3.º do regulamento proposto, quando um ensaio 
clínico é realizado fora da União, deve ser controlado pela Comissão.

Alteração 649
Margrete Auken, Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode efetuar inspeções 
sempre que o considere necessário.

2. A Comissão pode efetuar inspeções 
sempre que o considere necessário. Deve 
ser disponibilizado ao público, na base de 
dados da UE, um resumo do relatório de 
inspeção da Comissão.

Or. en

Justificação

Estas inspeções são realizadas no interesse público, sendo esse o motivo por que devem ser 
tornadas acessíveis ao público.

Alteração 650
Petru Constantin Luhan
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Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os promotores não comerciais ficam 
isentos das taxas de inspeção, caso 
existam.

Or. en

Justificação

Os promotores não comerciais não devem estar obrigados ao pagamento destas taxas, que 
poderão facilmente representar 10 % do orçamento de um ensaio clínico académico.

Alteração 651
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve criar e manter um portal 
a nível da União, que constituirá um ponto 
de entrada único para a apresentação de 
dados e informações relativos aos ensaios 
clínicos em conformidade com o presente 
regulamento.

A Agência Europeia de Medicamentos, 
em nome da Comissão, deve criar e manter 
um portal a nível da União, que constituirá 
um ponto de entrada único para a 
apresentação de dados e informações 
relativos aos ensaios clínicos em 
conformidade com o presente regulamento.

Or. en

Alteração 652
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 77 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve criar e manter um portal 
a nível da União, que constituirá um ponto 

A Comissão deve criar e manter um portal 
a nível da União, que constituirá um ponto 
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de entrada único para a apresentação de 
dados e informações relativos aos ensaios 
clínicos em conformidade com o presente 
regulamento.

de entrada único para a apresentação de 
dados e informações relativos aos ensaios 
clínicos em conformidade com o presente 
regulamento. O portal será tecnicamente 
avançado e de fácil utilização, evitando 
trabalho desnecessário.

Or. fi

Alteração 653
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O portal da UE deve estar ligado às bases 
de dados referidas nos regulamentos 
[relativos aos dispositivos médicos e aos 
dispositivos médicos de diagnóstico in 
vitro], para que os promotores de ensaios 
clínicos abrangidos por um ou por ambos 
os regulamentos tenham apenas uma 
interface com que interagir, a fim de 
evitar a duplicação da informação e dos 
documentos a fornecer.

Or. en

Justificação

Alguns ensaios clínicos estão abrangidos por vários regulamentos da UE, que requerem 
todos documentação semelhante e registo numa base de dados específica para cada 
regulamento. A fim de estimular a investigação clínica, todas as comunicações devem ser 
efetuadas através de um único portal. Sendo assim, todos os ensaios clínicos, incluindo 
nacionais, devem utilizar o portal, visto ser a única forma de evitar que os Estados-Membros
criem plataformas duplicadas. É igualmente possível que alguns ensaios precisem de 
envolver um segundo ou um terceiro Estado-Membro numa etapa posterior, a fim de 
cumprirem as metas de recrutamento para uma população de doentes inesperadamente 
difícil.

Alteração 654
Riikka Manner
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Proposta de regulamento
Artigo 77 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os dados e as informações apresentados 
através do portal da UE devem ser 
armazenados na base de dados da UE 
referida no artigo 78.º

Os dados e as informações apresentados 
através do portal da UE devem ser 
armazenados na base de dados da UE 
referida no artigo 78.º Será também 
possível a utilização do portal em apenas 
uma língua nacional nos casos de 
pesquisa que não se apliquem a mais do 
que um Estado-Membro.

Or. fi

Alteração 655
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve criar e manter uma 
base de dados a nível da União (a seguir 
designada por «base de dados da UE»). A 
Comissão será considerada responsável 
pelo tratamento de dados da base.

1. A Agência Europeia de Medicamentos
deve criar e manter uma base de dados a 
nível da União (a seguir designada por 
«base de dados da UE»), em nome da 
Comissão Europeia. A Agência Europeia 
de Medicamentos será considerada 
responsável pelo tratamento de dados da 
base.

Or. en

Alteração 656
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A base de dados da UE será criada a fim 
de permitir a cooperação entre as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, na medida do 
necessário para a aplicação do presente 
regulamento e para a pesquisa de ensaios 
clínicos específicos. Deve igualmente 
permitir que os promotores remetam para 
pedidos de autorização de um ensaio 
clínico ou de alteração substancial 
apresentados anteriormente

2. A base de dados da UE será criada a fim 
de permitir a cooperação entre as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, na medida do 
necessário para a aplicação do presente 
regulamento e para a pesquisa de ensaios 
clínicos específicos. Deve igualmente 
permitir que os promotores remetam para 
pedidos de autorização de um ensaio 
clínico ou de alteração substancial 
apresentados anteriormente As 
informações disponíveis ao público 
contidas na base de dados devem 
contribuir para a proteção da saúde 
pública e para o reforço da capacidade de 
inovação da investigação médica 
europeia, reconhecendo, ao mesmo 
tempo, os interesses económicos legítimos 
dos promotores.

Or. en

Justificação

A base de dados deve permitir cumprir os objetivos do presente regulamento que visam 
proteger a saúde pública e melhorar a capacidade e a competitividade da investigação 
médica europeia.

Alteração 657
Margrete Auken, Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A base de dados da UE será criada a fim 
de permitir a cooperação entre as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, na medida do 
necessário para a aplicação do presente 
regulamento e para a pesquisa de ensaios 

2. A base de dados da UE será criada a fim 
de permitir a cooperação entre as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, na medida do 
necessário para a aplicação do presente 
regulamento e de modo a que o público 
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clínicos específicos. Deve igualmente 
permitir que os promotores remetam para 
pedidos de autorização de um ensaio 
clínico ou de alteração substancial 
apresentados anteriormente

consiga procurar ensaios clínicos 
específicos e que os cidadãos e os 
profissionais consigam tomar decisões 
esclarecidas acerca de medicamentos. 
Deve igualmente permitir que os 
promotores remetam para pedidos de 
autorização de um ensaio clínico ou de 
alteração substancial apresentados 
anteriormente

Or. en

Justificação

Além de proporcionar uma melhor cooperação entre os Estados-Membros, a base de dados 
deve ser criada também com o objetivo de facultar aos cidadãos, médicos e investigadores 
independentes informações que lhes permitam tomar decisões esclarecidas acerca da sua 
saúde.

Alteração 658
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A base de dados da UE será criada a fim 
de permitir a cooperação entre as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, na medida do 
necessário para a aplicação do presente 
regulamento e para a pesquisa de ensaios 
clínicos específicos. Deve igualmente 
permitir que os promotores remetam para 
pedidos de autorização de um ensaio 
clínico ou de alteração substancial 
apresentados anteriormente

2. A base de dados da UE será criada a fim 
de permitir a cooperação entre as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, na medida do 
necessário para a aplicação do presente 
regulamento e para a pesquisa de ensaios 
clínicos específicos. Deve igualmente 
permitir que os promotores remetam para 
pedidos de autorização de um ensaio 
clínico ou de alteração substancial 
apresentados anteriormente e que os 
cidadãos da UE tenham acesso a 
informação clínica relativa a 
medicamentos.

Or. en
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Alteração 659
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A base de dados da UE será criada a fim 
de permitir a cooperação entre as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, na medida do 
necessário para a aplicação do presente 
regulamento e para a pesquisa de ensaios 
clínicos específicos. Deve igualmente 
permitir que os promotores remetam para 
pedidos de autorização de um ensaio 
clínico ou de alteração substancial 
apresentados anteriormente.

2. A base de dados da UE será criada a fim 
de permitir a cooperação entre as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, na medida do 
necessário para a aplicação do presente 
regulamento e para a pesquisa de ensaios 
clínicos específicos. Deve igualmente 
permitir que os promotores remetam para 
pedidos de autorização de um ensaio 
clínico ou de alteração substancial 
apresentados anteriormente. Por último, 
permite informar o público.

Or. fr

Alteração 660
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os dados de um ensaio clínico estão 
acessíveis ao público na base de dados da 
União Europeia num prazo de dois anos 
após o final do ensaio clínico, tal como 
definido no artigo 34.º, n.º 3, parágrafo 2.

Or. fr

Alteração 661
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A base de dados da UE deve ser 
acessível ao público, exceto se se justificar 
manter a confidencialidade da totalidade 
ou de parte dos dados e informações nela 
contidos por qualquer dos seguintes 
motivos:

3. A base de dados da UE deve ser 
acessível ao público.

Or. en

Justificação

Para que se verifique uma transparência efetiva e por forma a garantir o acesso de 
investigadores independentes à realização de meta-análise e de ensaios aleatórios, a base de 
dados deve estar acessível ao público. 

Alteração 662
Margrete Auken, Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 3 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– proteção de dados pessoais, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 45/2001,

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta exceção à máxima transparência é redundante devido ao artigo 78.º, n.º 5.

Alteração 663
Margrete Auken, Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 3 – travessão 2
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Texto da Comissão Alteração

– proteção de informações comerciais 
confidenciais,

Suprimido

Or. en

Justificação

Segundo o Provedor de Justiça Europeu, não existe nada no relatório de um estudo clínico 
que possa ser considerado comercialmente confidencial (Projeto de 
recomendação 2560/2007/BEH). Além disso, os interesses de saúde pública e o direito dos 
cidadãos a informação devem sobrepor-se a qualquer alegação de confidencialidade 
comercial. Os sujeitos dos ensaios voluntariam-se para investigação em benefício da 
sociedade e de futuros doentes, não para benefício de uma determinada empresa 
farmacêutica.

Alteração 664
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 3 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– proteção de informações comerciais 
confidenciais,

– proteção de informações comerciais 
confidenciais, nomeadamente quando as 
informações estão relacionadas com 
ensaios clínicos que visam apoiar um 
pedido de autorização de introdução no 
mercado para indicações que ainda não 
foram autorizadas,

Or. en

Justificação

A base de dados não deve dificultar a atribuição de proteção de propriedade intelectual ou 
industrial, nem impedir que o promotor beneficie dos resultados da sua investigação.

Alteração 665
Anna Rosbach
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Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 3 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– proteção de informações comerciais 
confidenciais,

– proteção de informações comerciais 
confidenciais, nomeadamente através da 
consideração do estado da autorização do 
medicamento,

Or. en

Alteração 666
Margrete Auken, Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 3 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– garantia da supervisão eficaz da 
realização de um ensaio clínico pelos 
Estados-Membros.

Suprimido

Or. en

Justificação

As informações dos ensaios clínicos constituem dados científicos que pertencem, acima de 
tudo, ao público. O interesse da saúde pública deve ser imperioso. Para que se verifique uma 
transparência efetiva e por forma a garantir o acesso de investigadores independentes à 
realização de meta-análise e de ensaios aleatórios, a base de dados deve estar acessível ao 
público. 

Alteração 667
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 3 – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– proteção de informações confidenciais 
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científicas que ainda não tenham sido 
objeto de uma primeira publicação 
científica.

Or. fr

Alteração 668
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 78.º – n.º 3-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Deve ser disponibilizado um resumo 
dos resultados do ensaio clínico em 
conformidade com as disposições do 
artigo 34.º.

Or. fr

Alteração 669
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os dados pessoais dos sujeitos do ensaio 
não podem estar acessíveis ao público.

5. Os dados pessoais dos sujeitos do 
ensaio, as informações comerciais 
confidenciais ou informações que 
prejudiquem os direitos de propriedade 
intelectual não podem estar acessíveis ao 
público.

Or. en

Justificação

Deve assegurar-se que o presente regulamento preserva o valor acrescentado e os 
conhecimentos especializados dos investigadores europeus, bem como os seus interesses 
legítimos de beneficiar dos resultados dos investimentos feitos com o objetivo de realizar um 
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ensaio clínico.

Alteração 670
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O promotor deve atualizar 
permanentemente, na base de dados da 
UE, as informações sobre quaisquer 
alterações ao ensaio clínico que não sejam 
alterações substanciais mas sejam 
relevantes para a supervisão do ensaio 
clínico pelos Estados-Membros.

6. O promotor deve atualizar 
regularmente, na base de dados da UE, as 
informações relevantes para a pesquisa e 
de interesse público sobre quaisquer 
alterações ao ensaio clínico que não sejam 
alterações substanciais mas sejam 
relevantes para a supervisão do ensaio 
clínico pelos Estados-Membros.

Or. fi

Alteração 671
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão e os Estados-Membros
devem assegurar que a pessoa em causa 
pode exercer efetivamente os seus direitos 
de informação, de acesso, de retificação e 
de oposição, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 45/2001 e a 
legislação nacional de proteção de dados 
que transpõe a Diretiva 95/46/CE, 
respetivamente. Devem assegurar que a 
pessoa em causa pode exercer efetivamente 
o direito de acesso aos dados que lhe dizem 
respeito, bem como o direito à retificação e 
apagamento dos dados inexatos ou 
incompletos. No âmbito das respetivas 
responsabilidades, a Comissão e os 

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

responsabilidades, a Comissão, a Agência 
Europeia de Medicamentos e os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
dados inexatos e tratados de forma ilícita 
são suprimidos, em conformidade com a 
legislação aplicável. As retificações e 
supressões devem ser efetuadas com a 
maior brevidade possível, e o mais tardar 
num prazo de 60 dias a contar da 
apresentação do pedido pela pessoa em 
causa.

Or. en

Alteração 672
Corinne Lepage

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

Texto da Comissão Alteração

7-A. Deve ser incluída no «Common 
technical document» para a autorização 
de introdução no mercado uma 
hiperligação para os relatórios dos 
estudos clínicos incluídos na base de 
dados da Agência, bem como no Relatório 
Público de Avaliação.

Or. en

Alteração 673
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento não obsta a que os 
Estados-Membros cobrem uma taxa pelas 
atividades nele previstas, desde que o 
montante da taxa seja estabelecido de 

O presente regulamento não obsta a que os 
Estados-Membros cobrem uma taxa pelas 
atividades nele previstas, desde que o 
montante da taxa seja estabelecido de 
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modo transparente e com base em 
princípios de recuperação de custos.

modo transparente e com base em 
princípios de recuperação de custos. Os 
Estados-Membros podem determinar 
taxas reduzidas para ensaios clínicos sem 
fins lucrativos.

Or. en

Justificação

Os ensaios clínicos sem fins lucrativos devem ter vantagens em termos de obrigações 
financeiras.

Alteração 674
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Artigo 83 – título

Texto da Comissão Alteração

Taxa única por atividade e por 
Estado-Membro

Taxas por atividade e por Estado-Membro

Or. el

Justificação

O estabelecimento de taxas é uma questão exclusivamente nacional.

Alteração 675
Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Artigo 83

Texto da Comissão Alteração

Um Estado-Membro não pode exigir, para 
a avaliação prevista nos capítulos II e III, 
pagamentos múltiplos aos diferentes 
organismos envolvidos na avaliação.

Um Estado-Membro pode exigir, para a 
avaliação prevista nos capítulos II e III, 
pagamentos aos diferentes organismos 
envolvidos na avaliação de acordo com as 
suas práticas nacionais.
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Or. el

Justificação

O estabelecimento de taxas é uma questão exclusivamente nacional.

Alteração 676
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 83

Texto da Comissão Alteração

Um Estado-Membro não pode exigir, para 
a avaliação prevista nos capítulos II e III, 
pagamentos múltiplos aos diferentes 
organismos envolvidos na avaliação.

Um Estado-Membro não pode exigir, para 
a avaliação prevista nos capítulos II, III e 
VII, pagamentos múltiplos aos diferentes 
organismos envolvidos na avaliação.

Os Estados-Membros devem considerar 
isentar os promotores não comerciais do 
pagamento dessas taxas.

Or. en

Justificação

O artigo 83.º deve incluir igualmente a referência ao capítulo VII, na medida em que também 
existem taxas para comunicação de informações de segurança. Além disso, os promotores 
não comerciais não devem ser obrigados a pagar essas taxas, como já acontece em muitos 
Estados-Membros.

Alteração 677
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 85 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida nos 
artigos 27.º, 42.º, 60.º e 67.º é concedida à 
Comissão por um período indeterminado a 

2. A delegação de poderes referida nos 
artigos 27.º, 42.º, 60.º e 67.º é concedida à 
Comissão por um período de cinco anos a 



PE506.162v01-00 40/68 AM\928650PT.doc

PT

partir da data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

partir da data de entrada em vigor do 
presente regulamento. A Comissão 
elaborará um relatório relativo à 
delegação de poderes o mais tardar nove 
meses antes do final do período de cinco 
anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prorrogada por prazos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 
pelo menos três meses antes do final de 
cada prazo.

Or. en

Alteração 678
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Danuta Maria Hübner, Alojz Peterle

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento não afeta a 
aplicação de legislação nacional que proíba 
ou restrinja a utilização de qualquer tipo 
específico de células de origem humana ou 
animal, ou a venda, o fornecimento ou a 
utilização de medicamentos que 
contenham, sejam constituídos por, ou 
derivem dessas células, por motivos não 
cobertos pelo presente regulamento. Os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão a legislação nacional em 
questão.

O presente regulamento não afeta a 
aplicação de legislação nacional que proíba 
ou restrinja a utilização de qualquer tipo 
específico de células de origem humana ou 
animal, ou a venda, o fornecimento ou a 
utilização de medicamentos que 
contenham, sejam constituídos por, ou 
derivem dessas células, por motivos não 
cobertos pelo presente regulamento. Os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão a legislação nacional em 
questão. Não podem ser realizados 
quaisquer ensaios de terapêutica genética 
que deem origem a modificações na 
identidade genética germinal do sujeito.

Or. en

Justificação

O regulamento não pode ficar atrás da diretiva existente. Por conseguinte, devemos adotar a 
formulação da diretiva atual.
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Alteração 679
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 88 – título

Texto da Comissão Alteração

Medicamentos experimentais sem custos 
para o sujeito do ensaio

Ensaios clínicos sem custos para o sujeito 
do ensaio

Or. en

Alteração 680
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 88 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo da competência dos 
Estados-Membros em matéria de definição 
das respetivas políticas de saúde e de 
organização e prestação de serviços de 
saúde e cuidados médicos, os custos dos 
medicamentos experimentais não devem 
ser suportados pelo sujeito do ensaio.

Sem prejuízo da competência dos 
Estados-Membros em matéria de definição 
das respetivas políticas de saúde e de 
organização e prestação de serviços de 
saúde e cuidados médicos, os custos dos 
ensaios clínicos e dos ensaios clínicos 
com mínima intervenção não devem ser 
suportados pelo sujeito do ensaio.

Or. en

Justificação

Tem de ser definido como princípio ético fundamental que nenhum custo dos ensaios clínicos 
pode ser suportado pelos sujeitos dos ensaios. Por conseguinte, é necessário alargar o 
âmbito do presente artigo, dos custos dos medicamentos experimentais para a totalidade dos 
custos dos ensaios clínicos.

Alteração 681
Petru Constantin Luhan



PE506.162v01-00 42/68 AM\928650PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Qualquer aprovação, autorização ou 
exigência de documentação abrangida 
por qualquer um dos regulamentos 
referidos nos n.os 1 e 2 deve ser 
considerada no âmbito e abrangida pela 
autorização, de acordo com o capítulo II 
do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Qualquer notificação ou autorização relativa a qualquer autoridade de proteção de dados, 
caso seja feita a projetos individuais, deve ser abrangida antecipadamente pelo processo de 
autorização e dentro dos mesmos intervalos.

Alteração 682
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 91-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 91.º-A
Cláusula de revisão

Cinco anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, e posteriormente a 
cada cinco anos, a Comissão apresenta 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho relativo à aplicação do presente 
regulamento, que deve incluir informação 
exaustiva sobre os diferentes tipos de 
ensaios clínicos autorizados nos termos do 
presente regulamento. A Comissão 
apresenta ainda, se adequado, uma 
proposta legislativa baseada no relatório, 
a fim de atualizar as disposições previstas 
no presente regulamento.
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Or. en

Justificação

Os progressos tecnológicos e a nível de conhecimento médico fazem com que os ensaios 
clínicos estejam em rápida evolução, pelo que uma cláusula de revisão assegura que o 
regulamento responde rapidamente a quaisquer alterações necessárias.

Alteração 683
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 91-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 91.º-A
Revisão do regulamento

A partir da aplicação do presente 
regulamento, a Comissão deve apresentar, 
de cinco em cinco anos, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
analisando a aplicação efetiva do presente 
regulamento. Nesse relatório, a Comissão 
deve avaliar o impacto da aplicação do 
regulamento na evolução científica e 
tecnológica e as medidas a adaptar para 
manter a competitividade da investigação 
clínica europeia.

Or. fr

Justificação

Importa exigir da Comissão uma análise regular e pormenorizada do impacto do 
regulamento na investigação clínica europeia. O objetivo dessa análise é garantir que o 
presente regulamento contribua para a evolução científica e tecnológica num ambiente em 
rápida mutação (a abordagem europeia da «legislação inteligente»).

Alteração 684
Anna Rosbach
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Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

É aplicável a partir de [indicar data 
específica – dois anos após a publicação].

É aplicável a partir da data em que a 
funcionalidade total do portal da UE 
receber um parecer positivo do Comité 
Permanente dos Medicamentos para Uso 
Humano da Agência Europeia de 
Medicamentos.

Or. en

Justificação

O portal da UE constitui um elemento de tal forma essencial da nova legislação que, sem um 
portal com funcionalidade plena, a legislação não pode ser aplicada. Por esse motivo, o 
regulamento deve aplicar-se apenas assim que o portal estiver com funcionalidade plena e 
esse facto tiver sido acordado por todos os Estados-Membros.

Alteração 685
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. O promotor deve, quando adequado, 
fazer remissão para pedidos anteriores. Se 
esses pedidos tiverem sido apresentados 
por outro promotor, deve incluir-se o 
acordo escrito desse promotor.

1. O promotor deve, quando adequado, 
fazer remissão para pedidos anteriores, 
utilizando o seu número de registo 
universal em ensaios ou o número de 
registo no portal da UE. Se esses pedidos 
tiverem sido apresentados por outro 
promotor, deve incluir-se o acordo escrito 
desse promotor.

Or. en

Alteração 686
Petru Constantin Luhan
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte 1 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O portal da UE permite aos 
promotores assinar por via eletrónica, 
através da apresentação de garantias 
suficientes em relação ao signatário, sem 
qualquer documentação adicional.

Or. en

Justificação

Alguns Estados-Membros exigem atualmente muitos documentos com assinaturas 
manuscritas e certificadas por notários, para comprovar que o signatário do documento está 
autorizado a assinar em nome do promotor – esta situação deve deixar de se verificar.

Alteração 687
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. O dossiê de um pedido referido no 
artigo 11.º limitar-se-á às secções 2 a 10 
do presente anexo.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração surge em consequência da supressão do artigo 11.º.

Alteração 688
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – ponto 6 – travessão 1
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Texto da Comissão Alteração

características específicas da população do 
ensaio, por exemplo sujeitos do ensaio 
incapazes de dar o seu consentimento 
esclarecido ou menores,

características específicas da população do 
ensaio, por exemplo sujeitos do ensaio 
incapazes de dar o seu consentimento 
esclarecido ou menores, ou outras 
populações vulneráveis (por exemplo, 
pessoas incapazes, mulheres grávidas, 
prisioneiros),

Or. en

Alteração 689
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – ponto 6 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

se o ensaio visa testar os benefícios 
terapêuticos e em matéria de saúde 
pública de um medicamento para uma 
população-alvo.

Or. en

Justificação

Os participantes nos ensaios devem refletir, o mais próximo possível, a audiência-alvo do 
medicamento testado. Este facto é particularmente importante na fase III e na fase IV dos 
ensaios, nas quais a segurança e a eficácia do medicamento devem ser avaliadas através de 
ensaios com pessoas que provavelmente o utilizarão quando este estiver disponível no 
mercado. As fases anteriores testam preocupações mais básicas, nas quais não é tão 
importante reunir um grupo representativo de participantes no ensaio.

Alteração 690
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – ponto 6 – travessão 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

caso o ensaio clínico envolva a utilização 
de um medicamento experimental não 
autorizado, se foram realizados ensaios 
toxicológicos.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a introdução do artigo 4.º-B NOVO, relativo a ensaios toxicológicos.

Alteração 691
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – ponto 6 – travessão 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

se o ensaio clínico contribui 
significativamente para trazer uma maior 
compreensão sobre a fisiologia e a 
patologia de uma condição em relação à 
qual faltam dados, especificamente para 
doenças raras e ultra-raras.

Or. en

Justificação

Muitas doenças raras e ultrarraras ainda não estão corretamente identificadas ou continuam 
a ser apenas parcialmente compreendidas. Em ensaios clínicos que reúnem doentes afetados 
por essas condições, o conhecimento dessas doenças pode melhorar significativamente 
através dos dados resultantes da avaliação O Estado-Membro relator tem de ter 
conhecimento deste valor acrescentado.

Alteração 692
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 12-A (novo)



PE506.162v01-00 48/68 AM\928650PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

12-A. O protocolo deve, sempre que 
possível, ser escrito num formato 
facilmente acessível, como um pdf 
pesquisável, em vez de em imagens 
digitalizadas.

Or. en

Justificação

É importante assegurar que é fácil pesquisar informação pertinente nos protocolos.

Alteração 693
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 13 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

13. O protocolo deve incluir, em especial: 13. O protocolo ou os seus anexos devem
incluir, em especial:

Or. en

Justificação

O anexo I contém uma descrição daquilo que o protocolo deve ter. Todas estas informações 
são, de facto, importantes, mas algumas nem sempre são uma parte integrante do protocolo 
(geralmente a gestão de medicamentos constitui um documento operacional independente).

Alteração 694
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 13 – travessão 1-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

uma avaliação ética do ensaio e do 
respeito pelos princípios da Declaração de 
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Helsínquia,

Or. es

Alteração 695
Margrete Auken, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 13 – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

os parâmetros do resultado principal

Or. en

Justificação

É importante que os parâmetros do resultado principal sejam definidos no protocolo, a fim de 
evitar a manipulação das conclusões.

Alteração 696
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 13 – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

sempre que possível, o plano de análise 
estatística completo e se este foi alterado 
durante o ensaio, bem como uma 
justificação para essas eventuais 
alterações,

Or. en

Justificação

É importante que o plano de análise estatística não possa ser significativamente alterado 
durante o ensaio sem que seja justificado.
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Alteração 697
Margrete Auken, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 13 – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- uma descrição dos grupos e subgrupos 
dos sujeitos que participam no ensaio 
clínico (idade, género e se são voluntários 
saudáveis ou doentes)

Or. en

Justificação

Completa a alteração 25 do relator. Os dados gerados em ensaios clínicos apenas podem ser 
considerados fiáveis e robustos se refletirem adequadamente os grupos populacionais (por 
exemplo mulheres, idosos) que provavelmente irão utilizar o produto sob investigação. Os 
grupos e subgrupos que participam no ensaio clínico, a sua idade e género, e se os sujeitos 
são voluntários saudáveis ou se são doentes têm de ser descritos de forma clara no protocolo.

Alteração 698
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 6 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

se as pessoas idosas ou as mulheres forem 
excluídas do ensaio clínico, uma 
explicação e justificação desses critérios 
de exclusão,

se os sujeitos do ensaio não refletirem 
uma distribuição representativa em 
termos de idade e/ou género, este facto 
tem de ser justificado e explicado,

Or. en

Justificação

Os participantes nos ensaios devem refletir, o mais próximo possível, a audiência-alvo do 
medicamento testado. Este facto é particularmente importante na fase III e na fase IV dos 
ensaios, nas quais a segurança e a eficácia do medicamento devem ser avaliadas através de 
ensaios com pessoas que provavelmente o utilizarão quando este estiver disponível no 
mercado. As fases anteriores testam preocupações mais básicas, nas quais não é tão 
importante reunir um grupo representativo de participantes no ensaio.
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Alteração 699
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 13 – travessão 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

uma avaliação dos riscos que abranja 
todos os determinantes de risco para um 
ensaio clínico, nomeadamente:
I. Risco para os direitos dos sujeitos dos 
ensaios:
1. Informação e consentimento 
esclarecido
2. Proteção dos dados pessoais
II. Risco para a integridade física e para a 
segurança dos sujeitos dos ensaios:
1. Segurança do tratamento realizado
2. Risco da intervenção de diagnóstico
3. Vulnerabilidade da população de 
doentes
III. Risco para a integridade dos dados e 
para a saúde pública:
1. Qualidade dos dados, gestão e análise 
dos dados, acesso e publicação dos dados
2. Credibilidade dos resultados
3. Impacto na saúde pública

ou en

Justificação

Deve fazer parte do dossiê do pedido uma avaliação dos riscos e esta deve orientar a gestão 
da qualidade e o plano de acompanhamento.

Alteração 700
Roberta Angelilli
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 13 – travessão 9

Texto da Comissão Alteração

uma descrição das políticas em matéria de 
publicação,

uma descrição das políticas em matéria de 
publicação, mesmo em caso de resultados 
negativos,

Or. en

Alteração 701
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 13 – travessão 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

cópias dos formulários de notificação de 
casos

Or. en

Justificação

É importante incluir os formulários de notificação, pois os dados recolhidos podem ser 
influenciados pela forma como as perguntas são apresentadas.

Alteração 702
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 13 – travessão 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

uma descrição pormenorizada das 
medidas adotadas a fim de reduzir o 
medo, a dor e o sofrimento, bem como o 
desconforto na investigação pediátrica,

Or. en
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Justificação

Em conformidade com a ICH-BPC, as recomendações éticas da UE para investigação 
pediátrica (Eudralex Vol. 10/2008) e a Convenção de Oviedo, bem como o seu protocolo 
adicional sobre investigação biomédica.

Alteração 703
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 13 – travessão 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

uma descrição pormenorizada das 
medidas adotadas a fim de assegurar um 
uso restrito de placebo em ensaios 
pediátricos,

Or. en

Justificação

Em conformidade com a ICH-BPC, as recomendações éticas da UE para investigação 
pediátrica (Eudralex Vol. 10/2008) e a Convenção de Oviedo, bem como o seu protocolo 
adicional sobre investigação biomédica.

Alteração 704
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 13 – travessão 16-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

uma descrição pormenorizada dos 
procedimentos adotados pelo promotor a 
fim de acompanhar e reexaminar com 
regularidade o equilíbrio em termos de 
risco e da investigação,

Or. en



PE506.162v01-00 54/68 AM\928650PT.doc

PT

Alteração 705
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 13 – travessão 16-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

uma descrição de se o ensaio reproduz 
ensaios semelhantes com base numa 
hipótese idêntica (o que deve ser evitado),

Or. en

Alteração 706
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 13 – travessão 16-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

uma descrição dos conhecimentos 
especializados pediátricos que estarão 
disponíveis em todos os centros de 
ensaios,

Or. en

Justificação

Em conformidade com a ICH-BPC, as recomendações éticas da UE para investigação 
pediátrica (Eudralex Vol. 10/2008) e a Convenção de Oviedo, bem como o seu protocolo 
adicional sobre investigação biomédica.

Alteração 707
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 13 – travessão 16-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

formulações adequadas à faixa etária 
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do(s) medicamento(s) para crianças,

Or. en

Justificação

Em conformidade com a ICH-BPC, as recomendações éticas da UE para investigação 
pediátrica (Eudralex Vol. 10/2008) e a Convenção de Oviedo, bem como o seu protocolo 
adicional sobre investigação biomédica.

Alteração 708
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 13 – travessão 16-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

informação exaustiva, compreensível e 
específica para a faixa etária e folhas de 
consentimento esclarecido para crianças, 
bem como folhas de consentimento 
esclarecido para representantes legais,

Or. en

Justificação

Em conformidade com a ICH-BPC, as recomendações éticas da UE para investigação 
pediátrica (Eudralex Vol. 10/2008) e a Convenção de Oviedo, bem como o seu protocolo 
adicional sobre investigação biomédica.

Alteração 709
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 13 – travessão 16-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

informações claras e exaustivas 
relacionadas com as condições em que os 
recursos legais acedem ao sistema de 
indemnização, tendo em conta o efeito a 
longo prazo sobre o desenvolvimento das 



PE506.162v01-00 56/68 AM\928650PT.doc

PT

crianças,

Or. en

Justificação

Em conformidade com a ICH-BPC, as recomendações éticas da UE para investigação 
pediátrica (Eudralex Vol. 10/2008) e a Convenção de Oviedo, bem como o seu protocolo 
adicional sobre investigação biomédica.

Alteração 710
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 13 – travessão 16-I (novo)

Texto da Comissão Alteração

a descrição do direito de acesso aos 
resultados globais da investigação, bem 
como a quaisquer informações sobre 
saúde descobertas durante o ensaio.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a ICH-BPC, as recomendações éticas da UE para investigação 
pediátrica (Eudralex Vol. 10/2008) e a Convenção de Oviedo, bem como o seu protocolo 
adicional sobre investigação biomédica.

Alteração 711
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-A. O protocolo ou os seus anexos 
devem conter informação sobre 
financiamento, promotores, filiações 
institucionais e quaisquer outros 
potenciais conflitos de interesses.
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Or. en

Justificação

Para alguns projetos, poderá haver bastante volume de informação a disponibilizar e pode 
ser mais prático apresentá-la num anexo.

Alteração 712
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 17

Texto da Comissão Alteração

17. O protocolo deve ser acompanhado de 
uma sinopse do mesmo.

17. O protocolo deve ser acompanhado de 
uma sinopse do mesmo e deve ser 
atualizado com quaisquer modificações 
ao protocolo, incluindo as datas de cada 
modificação.

Or. en

Alteração 713
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 5 – ponto 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

18-A. Em caso de ensaio clínico com risco 
mínimo, a brochura do investigador não 
tem de ser apresentada.

Or. fr

Alteração 714
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 5 – ponto 20
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Texto da Comissão Alteração

20. Se o medicamento experimental 
estiver autorizado e for utilizado de 
acordo com os termos da autorização de 
introdução no mercado, o resumo das 
características do medicamento (RCM) 
aprovado constituirá a BI. Se as condições 
de utilização no ensaio clínico divergirem 
das condições autorizadas, o RCM deve 
ser complementado com um resumo dos 
dados clínicos e não clínicos relevantes que 
justifiquem a utilização do medicamento 
experimental no ensaio clínico. Se o 
medicamento experimental estiver 
identificado no protocolo apenas pela sua 
substância ativa, o promotor deve escolher 
um RCM como equivalente à BI para todos 
os medicamentos que contenham essa 
substância ativa e sejam utilizados em 
qualquer centro de investigação.

20. Para ensaios clínicos de risco 
reduzido, o resumo das características do 
medicamento (RCM) aprovado constituirá 
a BI. Para ensaios clínicos de risco médio, 
o RCM deve ser complementado com um 
resumo dos dados clínicos e não clínicos 
relevantes que justifiquem a utilização do 
medicamento experimental no ensaio 
clínico. Se o medicamento experimental 
estiver identificado no protocolo apenas 
pela sua substância ativa, o promotor deve 
escolher um RCM como equivalente à BI 
para todos os medicamentos que 
contenham essa substância ativa e sejam 
utilizados em qualquer centro de 
investigação.

Or. en

Justificação

Clarificação que aproveita a estratificação baseada na situação da autorização de 
introdução no mercado.

Alteração 715
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 5 – ponto 20

Texto da Comissão Alteração

20. Se o medicamento experimental estiver 
autorizado e for utilizado de acordo com os 
termos da autorização de introdução no 
mercado, o resumo das características do 
medicamento (RCM) aprovado constituirá 
a BI. Se as condições de utilização no 
ensaio clínico divergirem das condições 
autorizadas, o RCM deve ser 

20. Se o medicamento experimental estiver 
autorizado e for utilizado de acordo com os 
termos da autorização de introdução no 
mercado, o resumo das características do 
medicamento (RCM) aprovado será 
utilizado em vez da BI. Se as condições de 
utilização no ensaio clínico divergirem das 
condições autorizadas, o RCM deve ser 
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complementado com um resumo dos dados 
clínicos e não clínicos relevantes que 
justifiquem a utilização do medicamento 
experimental no ensaio clínico. Se o 
medicamento experimental estiver 
identificado no protocolo apenas pela sua 
substância ativa, o promotor deve escolher 
um RCM como equivalente à BI para todos 
os medicamentos que contenham essa 
substância ativa e sejam utilizados em 
qualquer centro de investigação.

complementado com um resumo dos dados 
clínicos e não clínicos relevantes que 
justifiquem a utilização do medicamento 
experimental no ensaio clínico. Se o 
medicamento experimental estiver 
identificado no protocolo apenas pela sua 
substância ativa, o promotor deve escolher 
um RCM como equivalente à BI para todos 
os medicamentos que contenham essa 
substância ativa e sejam utilizados em 
qualquer centro de investigação.

Or. en

Justificação

A BI não é o RCM. Numa série de situações, o conteúdo do RCM é considerado suficiente, 
mas não transforma um RCM numa BI.

Alteração 716
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 5 – ponto 22

Texto da Comissão Alteração

22. Se a BI não for um RCM, deve incluir 
uma secção claramente identificável que 
determine as reações adversas que devem 
ser consideradas reações adversas 
esperadas, incluindo informações sobre a 
frequência e a natureza das reações 
adversas («informações de segurança de 
referência»).

22. Se for utilizada a BI e não o RCM, 
deve incluir uma secção claramente 
identificável que determine as reações 
adversas que devem ser consideradas 
reações adversas esperadas, incluindo 
informações sobre a frequência e a 
natureza das reações adversas 
(«informações de segurança de 
referência»).

Or. en

Justificação

A BI não é o RCM. Numa série de situações, o conteúdo do RCM é considerado suficiente, 
mas não transforma um RCM numa BI.
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Alteração 717
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 7 – ponto 45 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

45. Se o ME estiver autorizado, o 
requerente pode apresentar a versão em 
vigor do RCM como DME. Os requisitos 
concretos são indicados no quadro 1.

45. Se o ensaio clínico for de baixo risco 
ou se o ensaio clínico for de risco médio e 
se referir a um ME cujos regimes de 
tratamento sejam esclarecidos por dados 
publicados e/ou recomendações de 
tratamento padrão formuladas por meios 
académicos ou organismos oficiais, o
requerente pode apresentar a versão em 
vigor do RCM como DME. Os requisitos 
concretos são indicados no quadro 1.

Or. fr

Alteração 718
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Anexo 1 - parte 7 – quadro 1 (conteúdo de um DME simplificado) – primeira coluna –
segunda linha – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O ME está autorizado ou dispõe de 
autorização de introdução no mercado num 
país ICH e é utilizado no ensaio:

O ME está autorizado e/ou é objeto de 
ensaio em regimes de tratamento não 
previstos para a autorização de
introdução no mercado e esclarecidos 
mediante dados públicos e/ou 
recomendações de tratamento padrão 
formuladas por meios académicos ou 
organismos oficiais ou dispõe de 
autorização de introdução no mercado num 
país ICH e é utilizado no ensaio:

Or. en
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Alteração 719
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 10

Texto da Comissão Alteração

10. Conteúdo da rotulagem dos ME 10. Conteúdo da rotulagem dos ME 
(descrição de itens a serem incluídos ou o 
rótulo permanente)

Or. en

Justificação

Na altura da apresentação do dossiê, os rótulos finais em todas as línguas podem ainda não 
estar disponíveis; a exigência dos mesmos representa muitos atrasos desnecessários.

Alteração 720
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 13 – ponto 57

Texto da Comissão Alteração

57. Deve fornecer-se uma descrição das 
qualificações dos investigadores 
principais num curriculum vitae 
atualizado, bem como outros documentos 
relevantes. Deve descrever-se qualquer 
formação anterior em matéria de 
princípios de BPC ou experiência prévia 
obtida no contexto de ensaios clínicos e 
prestação de cuidados a doentes.

Suprimido

Or. en

Justificação

A escolha dos investigadores deve ser da responsabilidade do promotor; a mesma 
documentação deve ser arquivada num processo permanente de ensaio clínico e estar 
disponível para qualquer auditoria ou inspeção, mas não deve constar do dossiê da 
apresentação do ensaio.
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Alteração 721
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 13 – ponto 58

Texto da Comissão Alteração

58. Devem indicar-se quaisquer 
condições, por exemplo interesses 
económicos, das quais se possa suspeitar 
que são passíveis de influenciar a 
imparcialidade dos investigadores 
principais.

Suprimido

Or. en

Justificação

A escolha dos investigadores deve ser da responsabilidade do promotor; a mesma 
documentação deve ser arquivada num processo permanente de ensaio clínico e estar 
disponível para qualquer auditoria ou inspeção, mas não deve constar do dossiê da 
apresentação do ensaio.

Alteração 722
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 14

Texto da Comissão Alteração

14. Adequação das instalações 
(informações por Estado-Membro em 
causa)

Suprimido

59. Deve apresentar-se uma declaração 
escrita relativa à adequação dos centros 
de ensaio, emitida pelo diretor da 
clínica/instituição do centro de ensaio ou 
por qualquer outra pessoa responsável, de 
acordo com o sistema vigente no Estado-
Membro.

Or. en
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Justificação

Uma declaração do próprio deste género não tem qualquer valor; a escolha do centro e a 
avaliação da adequação devem ser da responsabilidade do promotor; o contrato do centro de 
ensaio significa igualmente que o diretor da estrutura aceita que o ensaio seja realizado nas 
suas instalações, o que significa que concorda que estas são adequadas.

Alteração 723
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 16 – ponto 60

Texto da Comissão Alteração

60. Devem apresentar-se informações 
sobre as transações financeiras e 
compensações pagas aos sujeitos do ensaio 
e ao investigador/centro de ensaio pela 
participação no ensaio clínico.

60. Devem apresentar-se informações 
sobre as transações financeiras e 
compensações pagas aos sujeitos do ensaio 
e ao investigador pela participação no 
ensaio clínico.

Or. en

Justificação

Apenas devem ser analisados os pagamentos a doentes e pessoalmente ao investigador. O 
contrato com o centro para cobrir custos extras ou outros acordos contratuais com centros 
não devem ser revistos antecipadamente; estes são matéria para negociação entre os 
promotores e os centros.

Alteração 724
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 16 – ponto 61

Texto da Comissão Alteração

61. Deve fornecer-se uma descrição de 
qualquer acordo entre o promotor e o 
centro de ensaio.

Suprimido

Or. fr
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Justificação

Os prazos de elaboração e celebração dos contratos entre um promotor e um centro 
hospitalar são muito extensos. A obrigação de apresentar estes contratos no dossiê de pedido 
inicial é inútil. Esses contratos não fornecem elementos científicos sobre o protocolo ou a 
proteção dos sujeitos do ensaio clínico. Assim, a fim de evitar excluir um Estado-Membro de 
um ensaio clínico por causa de aspetos contratuais, convém suprimir esta disposição e 
permitir a apresentação dos contratos a posteriori.

Alteração 725
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 16 – ponto 61

Texto da Comissão Alteração

61. Deve fornecer-se uma descrição de 
qualquer acordo entre o promotor e o 
centro de ensaio.

61. Deve fornecer-se uma descrição das 
partes com as quais o promotor irá 
celebrar contratos no âmbito do ensaio.

Or. en

Justificação

Apenas devem ser analisados os pagamentos a doentes e pessoalmente ao investigador. O 
contrato com o centro para cobrir custos extras ou outros acordos contratuais com centros 
não devem ser revistos antecipadamente; estes são matéria para negociação entre os 
promotores e os centros.

Alteração 726
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena 
Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 16 – ponto 61-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

61-A. Deve apresentar-se informação 
sobre o financiamento do ensaio clínico.

Or. en



AM\928650PT.doc 65/68 PE506.162v01-00

PT

Alteração 727
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o investigador tomar conhecimento 
de acontecimentos adversos graves que 
ocorram com um sujeito do ensaio após a 
conclusão do ensaio clínico, no que diz 
respeito a sujeitos do ensaio por si tratados, 
deve notificá-los ao promotor.

4. Se o investigador tomar conhecimento 
de acontecimentos adversos graves que 
ocorram com um sujeito do ensaio após a 
conclusão do ensaio clínico, no que diz 
respeito a sujeitos do ensaio por si tratados 
e suscetíveis de serem relacionados com o 
medicamento utilizado no contexto do 
ensaio clínico, deve notificá-los ao 
promotor.

Or. fr

Alteração 728
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o investigador tomar conhecimento 
de acontecimentos adversos graves que 
ocorram com um sujeito do ensaio após a 
conclusão do ensaio clínico, no que diz 
respeito a sujeitos do ensaio por si tratados, 
deve notificá-los ao promotor.

4. Se o investigador tomar conhecimento 
de reações adversas graves que ocorram 
com um sujeito do ensaio após a conclusão 
do ensaio clínico, no que diz respeito a 
sujeitos do ensaio por si tratados, deve 
notificá-los ao promotor.

Or. en

Justificação

Esta secção deve estar limitada apenas a reações adversas graves. Caso tal não seja possível, 
deve pelo menos especificar-se que «o protocolo pode especificar tipos de acontecimentos 
adversos graves a serem excluídos dessa notificação».
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Alteração 729
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 2 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. A definição implica uma possibilidade 
razoável de existir uma relação causal entre 
o acontecimento e o ME. Isto significa que 
existem factos (evidências) ou argumentos 
que sugerem uma relação causal.

7. A definição implica uma possibilidade 
razoável de existir uma relação causal entre 
o acontecimento e o ME e/ou o 
medicamento auxiliar. Isto significa que 
existem factos (evidências) ou argumentos 
que sugerem uma relação causal.

Or. fr

Alteração 730
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo III – parte 3 – ponto 28

Texto da Comissão Alteração

28. O relatório deve conter em anexo as 
informações de segurança de referência em 
vigor no início do período a que se refere.

28. O relatório deve conter em anexo as 
informações de segurança de referência em 
vigor no início do período a que se refere, 
bem como uma lista de todas as suspeitas 
de reações adversas que podem ocorrer 
durante este período.

Or. en

Alteração 731
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Anexo III-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo III-A
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Conteúdo do resumo dos resultados dos 
ensaios clínicos

O resumo dos resultados dos ensaios 
clínicos a que se refere o artigo 34.º, n.º 3, 
deve conter informações sobre os 
seguintes elementos:
1. Informações sobre o ensaio:
a) identificação do estudo;
b) identificadores;
c) informações pormenorizadas sobre o 
promotor;
d) informações pormenorizadas em 
matéria de regulamentação pediátrica;
e) fase de análise dos resultados;
f) informações gerais relativas ao ensaio;
g) população dos sujeitos do ensaio, com 
o número real de sujeitos incluídos no 
ensaio.
2. Organização dos sujeitos do ensaio:
a) recrutamento;
b) período antes da aplicação;
c) período após a aplicação.
3. Características de referência:
a) características de referência 
(obrigatórias) - idade;
b) características de referência 
(obrigatórias) – género;
c) características de referência 
(opcionais) - estudo de características 
específicas.
4. Datas de fim:
a) definições de datas de fim;
b) data de fim #1*,
análises estatísticas;
c) data de fim #2,
análises estatísticas.
* Devem ser fornecidas informações para 
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o mesmo número de datas de fim que o 
definido no protocolo.
5. Acontecimentos adversos:
a) informações relativas a acontecimentos 
adversos;
b) grupo inquirido sobre acontecimentos 
adversos;
c) acontecimentos adversos graves;
d) acontecimentos adversos sem 
gravidade.
6. Mais informações:
a) alterações substanciais a nível 
internacional;
b) interrupções e reinícios a nível 
internacional;
c) limitações e ressalvas.

Or. en

Justificação

Clarificação sobre quais as informações que devem ser incluídas no resumo dos resultados 
do ensaio clínico. Esta informação será igualmente aquela que será disponibilizada ao 
público por motivos de transparência. Este anexo proposto baseia-se nas orientações 
técnicas da Comissão relativas aos campos de dados de informações relativas aos resultados 
de ensaios clínicos, de 22 de janeiro de 2013. Para garantir flexibilidade, a Comissão deve 
conseguir ajustar o presente anexo mediante atos delegados.


