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Alteração 181
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável aos
ensaios clínicos realizados na União.

O presente regulamento é aplicável a todos 
os ensaios clínicos realizados na União.

Or. fr

Alteração 182
Margrete Auken, Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1) «Estudo clínico»: qualquer investigação 
relacionada com seres humanos destinada

1) «Ensaio clínico»: qualquer investigação 
relacionada com seres humanos destinada

(Alteração horizontal que se aplica à 
totalidade do texto em apreço. A sua 
aprovação implicará as alterações 
correspondentes).

Or. en

Justificação

As novas definições são demasiado complicadas e de difícil aplicação na prática, na medida 
em que são aplicadas indistintamente para indicar o mesmo por parte dos médicos. O 
princípio mais óbvio a seguir é que as «observações» incluem-se na categoria «estudo» e as 
«intervenções» na categoria «ensaio».

Alteração 183
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) A descobrir ou verificar os efeitos 
clínicos, farmacológicos ou outros efeitos 
farmacodinâmicos de um ou mais 
medicamentos;

a) A descobrir ou verificar os efeitos 
clínicos, farmacocinéticos ou outros 
efeitos farmacodinâmicos de um ou mais 
medicamentos;

Or. fr

Alteração 184
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A analisar a absorção, a distribuição, o 
metabolismo e a excreção de um ou mais 
medicamentos;

c) A analisar a reabsorção, a distribuição, 
o metabolismo e a excreção de um ou mais 
medicamentos;

Or. fr

Alteração 185
Margrete Auken, Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) A realizar um ensaio de segurança 
ou de eficácia pós-introdução no mercado 
de um medicamento autorizado nos 
últimos dez anos.

Or. en

Justificação

Em alguns casos (doenças raras e tratamento oncológico), são concedidas autorizações de 
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introdução no mercado na ausência de resultados suficientes sobre a eficácia e eficiência, o 
que exige a realização de ensaios pós-eficácia e pós-segurança com vista à conclusão da 
avaliação. Tais ensaios devem ser abrangidos pela definição de um ensaio clínico e pelo 
regulamento. A autorização de introdução no mercado (nos termos do disposto no artigo 24.º 
da Diretiva 2001/83/CE) é analisada decorridos cinco anos e apenas é considerada ilimitada 
após um mínimo de dez anos.

Alteração 186
Margrete Auken, Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Ensaio clínico»: um estudo clínico 
que satisfaz qualquer uma das seguintes 
condições:

Suprimido

a) Os medicamentos experimentais não 
estão autorizados;
b) De acordo com o protocolo do estudo 
clínico, os medicamentos experimentais 
não são utilizados em conformidade com 
os termos da autorização de introdução 
no mercado do Estado-Membro em causa;
c) A aplicação ao sujeito do ensaio de 
uma determinada estratégia terapêutica é 
decidida antecipadamente, não se 
inserindo na prática clínica normal no 
Estado-Membro em causa;
d) A decisão de prescrever o medicamento 
experimental é tomada ao mesmo tempo 
que a decisão de incluir o sujeito no 
estudo clínico;
e) São aplicados ao sujeito do ensaio 
procedimentos de diagnóstico ou de 
monitorização complementares em
relação à prática clínica normal.

Or. en
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Justificação

As novas definições são demasiado complicadas e de difícil aplicação, na medida em que são 
aplicadas indistintamente para indicar o mesmo por parte dos médicos. O princípio mais 
óbvio a seguir é que as «observações» incluem-se na categoria «estudo» e as «intervenções» 
na categoria «ensaio».

Alteração 187
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os medicamentos experimentais não 
estão autorizados;

a) Os medicamentos experimentais não 
estão autorizados em nenhum 
Estado-Membro;

Or. fr

Alteração 188
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os medicamentos experimentais não 
estão autorizados;

a) Os medicamentos experimentais não são 
titulares de uma autorização de 
introdução no mercado;

Or. fr

Justificação

Para uma maior coerência, importa alterar a tradução francesa, que não apresenta os 
termos franceses corretos em matéria de autorização de introdução no mercado. (A versão 
portuguesa é alterada em conformidade.)
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Alteração 189
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os medicamentos experimentais não 
estão autorizados;

a) Os medicamentos experimentais não 
estão autorizados para introdução no 
mercado;

Or. en

Justificação

É necessário esclarecer que os medicamentos experimentais não estão autorizados para 
introdução no mercado.

Alteração 190
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) De acordo com o protocolo do estudo
clínico, os medicamentos experimentais 
não são utilizados em conformidade com 
os termos da autorização de introdução no 
mercado do Estado-Membro em causa;

b) De acordo com o protocolo do ensaio
clínico, os medicamentos experimentais 
não são utilizados em conformidade com 
os termos da autorização de introdução no 
mercado do Estado-Membro em causa ou 
da autorização de introdução no mercado 
concedida pela Comissão;

Or. en

Justificação

«Estudo clínico» é o termo abrangente para ensaio clínico e ensaio clínico sem intervenção. 
Na alínea b), o termo correto é ensaio clínico, tendo em conta que os medicamentos 
experimentais não são utilizados em conformidade com os termos da autorização de 
introdução no mercado. Importa incluir a referência à Comissão Europeia relativamente aos 
medicamentos abrangidos pelo âmbito de aplicação do procedimento, tendo em conta a 
competência da Comissão com base na avaliação da EMA.



PE506.159v02-00 8/85 AM\929471PT.doc

PT

Alteração 191
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A aplicação ao sujeito do ensaio de 
uma determinada estratégia terapêutica é 
decidida antecipadamente, não se 
inserindo na prática clínica normal no 
Estado-Membro em causa;

Suprimido

Or. en

Justificação

A proposta tem por objetivo a harmonização das normas em matéria de ensaios clínicos, 
ainda que este objetivo não seja corroborado por uma referência a uma prática clínica 
padrão dos Estados-Membros. Além disso, é extremamente difícil identificar o que se entende 
por prática padrão.

Alteração 192
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A aplicação ao sujeito do ensaio de uma 
determinada estratégia terapêutica não é
decidida antecipadamente, não se inserindo 
na prática clínica normal no 
Estado-Membro em causa;

c) A aplicação ao sujeito do ensaio de uma 
determinada estratégia terapêutica é 
decidida antecipadamente, não se inserindo 
na prática clínica normal no 
Estado-Membro em causa;

Or. fr

Justificação

É necessário alterar a terceira condição de um ensaio clínico. Ocorreu um erro lamentável 
de tradução da versão inglesa para a versão francesa.
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Alteração 193
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A decisão de prescrever o medicamento 
experimental é tomada ao mesmo tempo 
que a decisão de incluir o sujeito no 
estudo clínico;

d) A decisão de prescrever o medicamento 
experimental é estipulada pelo protocolo 
de investigação;

Or. fr

Justificação

Esta formulação da proposta da Comissão é pouco clara. Ao contrário do que acontece nos 
estudos sem intervenção, nos quais a prescrição do medicamento decorre dos cuidados 
médicos e não da investigação, nos ensaios clínicos, a decisão de prescrever o medicamento 
é estipulada pelo protocolo.

Alteração 194
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A decisão de prescrever o medicamento 
experimental é tomada ao mesmo tempo 
que a decisão de incluir o sujeito no estudo
clínico;

d) A decisão de utilizar o medicamento 
experimental é tomada ao mesmo tempo 
que a decisão de incluir o sujeito no ensaio
clínico;

Or. en

Justificação

Nos ensaios clínicos, os custos dos medicamentos experimentais não são suportados pelos 
participantes, pelo que «prescrever» não constitui o termo correto.
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Alteração 195
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) São aplicados ao sujeito do ensaio 
procedimentos de diagnóstico ou de 
monitorização complementares em 
relação à prática clínica normal.

Suprimido

Or. en

Justificação

A proposta tem por objetivo a harmonização das normas em matéria de ensaios clínicos, 
ainda que este objetivo não seja corroborado por uma referência a uma prática clínica 
padrão dos Estados-Membros. Além disso, o termo «monitorização» não parece ser 
adequado neste contexto, posto que o ensaio clínico tem por objetivo a intervenção e não a 
observação dos sujeitos.

Alteração 196
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) São aplicados ao sujeito do ensaio 
procedimentos de diagnóstico ou de 
monitorização complementares em relação 
à prática clínica normal.

e) São aplicados ao sujeito do ensaio 
procedimentos de diagnóstico ou de 
monitorização complementares em relação 
à prática clínica normal, a menos que estes 
não constituam mais do que um risco ou 
uma sobrecarga adicionais mínimos para 
a segurança dos sujeitos em comparação 
com a prática clínica normal em qualquer 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Justificação

A investigação translacional é fundamental para a prática de uma medicina verdadeiramente 
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personalizada. A presente alteração realça a necessidade de recolha de amostras biológicas 
humanas e de alguns dados médicos numa população de doentes que recebem um 
determinado tratamento médico. Neste contexto, os doentes são tratados com o medicamento 
de acordo com a respetiva autorização de introdução no mercado ou da prática padrão, mas 
é possível que tenham de ceder uma ou mais amostras de sangue complementares que não 
fazem parte da prática padrão. Essa investigação não deve ser designada por «ensaio 
clínico».

Alteração 197
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A) «Ensaio de risco moderado»: um 
ensaio clínico de medicamentos 
experimentais autorizados que não são 
utilizados em conformidade com os 
termos da autorização de introdução no 
mercado de acordo com o protocolo. A 
sua utilização:
a) É apoiada por garantias publicadas 
suficientes e/ou orientações de tratamento 
padrão;
b) Não é apoiada por garantias 
publicadas suficientes e/ou orientações de 
tratamento padrão.
Os procedimentos de diagnóstico ou de 
monitorização complementares não 
representam mais do que um risco ou 
sobrecarga adicionais mínimos para a 
segurança dos sujeitos do ensaio em 
comparação com a prática clínica normal 
em qualquer Estado-Membro em causa.

Or. en

Justificação

A estratificação proposta tem por base unicamente a situação de autorização de introdução 
no mercado do medicamento experimental e os riscos associados aos procedimentos de 
diagnóstico. Salienta uma diferença entre duas situações distintas: «baixo risco», se o 
medicamento experimental autorizado for utilizado em conformidade com a indicação da 
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respetiva autorização de introdução no mercado, e «risco moderado» se o medicamento 
experimental autorizado não for utilizado em conformidade com a indicação da respetiva 
autorização de introdução no mercado.

Alteração 198
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3) «Ensaio clínico com mínima 
intervenção»: um ensaio clínico que
satisfaz todas as condições seguintes:

3) «Ensaio clínico com risco mínimo»: um 
ensaio clínico apresenta um risco mínimo 
se, no que diz respeito à natureza e ao 
alcance da intervenção, for lícito esperar 
que esta tenha, quando muito, um 
impacto muito ténue e temporário na 
saúde do sujeito do ensaio.
Um ensaio clínico de risco mínimo 
satisfaz todas as condições seguintes:

(A alteração que substitui o termo «ensaio 
clínico com mínima intervenção» por 
«ensaio clínico com risco mínimo» aplica-
se à integralidade do texto. Se for 
aprovada, convirá proceder às alterações 
necessárias em todo o corpo de texto.)

Or. fr

Justificação

É preferível definir a segunda categoria de investigação em função do nível de risco para o 
sujeito do ensaio e não do tipo de intervenção. Esta alteração vai ao encontro do objetivo 
principal da proposta de regulamento, que é desenvolver uma abordagem baseada no risco. 
Além disso, importa alinhar o regulamento com as disposições da Convenção de Oviedo. 
Esta convenção, ratificada por um grande número de Estados-Membros, define, no seu artigo 
17.º, o conceito de «risco mínimo».

Alteração 199
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3) «Ensaio clínico com mínima 
intervenção»: um ensaio clínico que 
satisfaz todas as condições seguintes:

3) «Estudo clínico com mínima 
intervenção»: um ensaio clínico que 
satisfaz todas as condições seguintes:
(Alteração horizontal que se aplica à 
totalidade do texto em apreço. A sua 
aprovação implicará as alterações 
correspondentes).

Or. en

Justificação

As definições apresentadas para «ensaio clínico» e «ensaio clínico com mínima intervenção» 
são o oposto uma da outra (cf. pontos 2) e 3) do segundo parágrafo vs pontos 2) e 3) do 
terceiro parágrafo).
 Como tal, não é possível propor um «ensaio clínico com mínima intervenção» como 
subcategoria de «ensaio clínico», tal como o texto sugere. São, pelo contrário, definições 
complementares. Por motivos de clareza jurídica, esta distinção deve ser proposta 
explicitamente.

Alteração 200
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3) «Ensaio clínico com mínima 
intervenção»: um ensaio clínico que 
satisfaz todas as condições seguintes:

3) «Ensaio clínico de baixo risco»: um 
ensaio clínico que satisfaz todas as 
condições seguintes:
(Alteração horizontal que se aplica à 
totalidade do texto em apreço. A sua 
aprovação implicará as alterações 
correspondentes).

Or. en

Justificação

A estratificação proposta tem por base unicamente a situação de autorização de introdução 
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no mercado do medicamento experimental e os riscos associados aos procedimentos de 
diagnóstico. Salienta uma diferença entre duas situações distintas: «baixo risco», se o 
medicamento experimental autorizado for utilizado em conformidade com a indicação da 
respetiva autorização de introdução no mercado, e «risco moderado» se o medicamento 
experimental autorizado não for utilizado em conformidade com a indicação da respetiva 
autorização de introdução no mercado.

Alteração 201
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os medicamentos experimentais estão 
autorizados;

a) Os medicamentos experimentais estão 
autorizados e são testados em 
conformidade com a respetiva autorização 
de introdução no mercado;

Or. en

Justificação

A estratificação proposta tem por base unicamente a situação de autorização de introdução 
no mercado do medicamento experimental e os riscos associados aos procedimentos de 
diagnóstico. Salienta uma diferença entre duas situações distintas: «baixo risco», se o 
medicamento experimental autorizado for utilizado em conformidade com a indicação da 
respetiva autorização de introdução no mercado, e «risco moderado» se o medicamento 
experimental autorizado não for utilizado em conformidade com a indicação da respetiva 
autorização de introdução no mercado.

Alteração 202
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os medicamentos experimentais estão 
autorizados;

a) Os medicamentos experimentais são 
titulares de uma autorização de 
introdução no mercado;
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Or. fr

Justificação

Para uma maior coerência, importa alterar a tradução francesa, que não apresenta os 
termos franceses corretos em matéria de autorização de introdução no mercado. (A versão 
portuguesa é alterada em conformidade.)

Alteração 203
Margrete Auken, Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os medicamentos experimentais estão
autorizados;

a) Os medicamentos experimentais foram 
autorizados por mais de dez anos;

Or. en

Justificação

A par do aditamento ao artigo 2.º, segundo parágrafo, ponto 1, alínea c) (NOVA), a presente 
alteração garante que os ensaios de eficácia e segurança pós-autorização não se incluem na 
categoria «com mínima intervenção», uma vez que tais ensaios não seriam feitos com 
medicamentos aos quais tenha sido concedida autorização de introdução no mercado 
ilimitada. A autorização de introdução no mercado (nos termos do disposto no artigo 24.º da 
Diretiva 2001/83/CE) é analisada decorridos cinco anos e apenas é considerada ilimitada 
após um mínimo de dez anos.

Alteração 204
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os medicamentos experimentais estão 
autorizados;

a) Os medicamentos experimentais estão 
autorizados para introdução no mercado;
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Or. en

Justificação

É necessário esclarecer que os medicamentos experimentais estão autorizados para 
introdução no mercado.

Alteração 205
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os medicamentos experimentais estão 
autorizados;

a) Os medicamentos experimentais, ou os 
placebos, estão autorizados;

Or. en

Justificação

Caso o texto em apreço não seja alterado, não será possível realizar ensaios com mínima 
intervenção com recurso a placebos.

Alteração 206
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) De acordo com o protocolo do ensaio 
clínico, os medicamentos experimentais 
são utilizados em conformidade com os 
termos da autorização de introdução no 
mercado ou a sua utilização constitui um 
tratamento padrão em qualquer dos 
Estados-Membros em causa;

Suprimido

Or. en
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Justificação

A estratificação proposta tem por base unicamente a situação de autorização de introdução 
no mercado do medicamento experimental e os riscos associados aos procedimentos de 
diagnóstico. Salienta uma diferença entre duas situações distintas: «baixo risco», se o 
medicamento experimental autorizado for utilizado em conformidade com a indicação da 
respetiva autorização de introdução no mercado, e «risco moderado» se o medicamento 
experimental autorizado não for utilizado em conformidade com a indicação da respetiva 
autorização de introdução no mercado.

Alteração 207
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) De acordo com o protocolo do ensaio 
clínico, os medicamentos experimentais 
são utilizados em conformidade com os 
termos da autorização de introdução no
mercado ou a sua utilização constitui um 
tratamento padrão em qualquer dos 
Estados-Membros em causa;

b) De acordo com o protocolo do ensaio 
clínico, os medicamentos experimentais 
são utilizados em conformidade com os 
termos da autorização de introdução no
mercado ou a sua utilização constitui um 
tratamento padrão em qualquer dos 
Estados-Membros em causa ou nos 
Estados-Membros que desempenham um 
papel central em matéria de cooperação 
sobre investigação e terapêutica;

Or. fi

Alteração 208
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) De acordo com o protocolo do ensaio 
clínico, os medicamentos experimentais 
são utilizados em conformidade com os 
termos da autorização de introdução no 
mercado ou a sua utilização constitui um 

b) De acordo com o protocolo do ensaio 
clínico, os medicamentos experimentais 
são utilizados em conformidade com os 
termos da autorização de introdução no 
mercado ou a sua utilização é equivalente 
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tratamento padrão em qualquer dos 
Estados-Membros em causa;

à prática clínica normal em qualquer dos 
Estados-Membros em causa;

Or. fr

Justificação

O conceito de tratamento padrão é impreciso e propenso a interpretações divergentes. É 
preferível substituí-lo pelo termo «prática clínica normal» (em inglês, «usual practice»), tal 
como Philippe Juvin propõe defini-lo no artigo 2.º, ponto 6.

Alteração 209
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) De acordo com o protocolo do ensaio 
clínico, os medicamentos experimentais 
são utilizados em conformidade com os 
termos da autorização de introdução no 
mercado ou a sua utilização constitui um 
tratamento padrão em qualquer dos
Estados-Membros em causa;

b) De acordo com o protocolo do ensaio 
clínico, os medicamentos experimentais 
são utilizados em conformidade com os 
termos da autorização de introdução no 
mercado nos Estados-Membros em causa;

Or. en

Justificação

Nos ensaios clínicos com mínima intervenção, os medicamentos são utilizados em 
conformidade com os termos da autorização de introdução no mercado. A formulação «ou a 
sua utilização constitui um tratamento padrão em qualquer dos Estados-Membros em causa» 
permite a realização de ensaios clínicos com mínima intervenção para investigar utilizações 
de medicamentos para fins não indicados no rótulo nos Estados-Membros em que tal 
utilização não seja autorizada. A presente alteração tem por base as disposições referentes à 
compensação por danos obrigatória a assegurar pelo promotor.

Alteração 210
Margaret Auken
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) De acordo com o protocolo do ensaio 
clínico, os medicamentos experimentais 
são utilizados em conformidade com os 
termos da autorização de introdução no 
mercado ou a sua utilização constitui um 
tratamento padrão em qualquer dos
Estados-Membros em causa;

b) De acordo com o protocolo do ensaio 
clínico, os medicamentos experimentais 
são utilizados em conformidade com os 
termos da autorização de introdução no 
mercado ou a sua utilização constitui um 
tratamento padrão em todos os
Estados-Membros em causa;

Or. en

Justificação

O medicamento não deve ser considerado o tratamento padrão apenas num dos 
Estados-Membros em causa, mas em todos eles, para assegurar a não realização de ensaios 
com mínima intervenção de medicamentos experimentais nos Estados-Membros em que não 
seja o tratamento padrão e, como tal, evitar uma redução ainda maior dos requisitos de 
segurança dos ensaios com mínima intervenção.

Alteração 211
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) De acordo com o protocolo do ensaio 
clínico, os medicamentos experimentais 
são utilizados em conformidade com os 
termos da autorização de introdução no 
mercado ou a sua utilização constitui um 
tratamento padrão em qualquer dos 
Estados-Membros em causa;

b) De acordo com o protocolo do ensaio 
clínico, os medicamentos experimentais 
são utilizados em conformidade com os 
termos da autorização de introdução no 
mercado;

Or. en

Justificação

A proposta tem por objetivo a harmonização das normas em matéria de ensaios clínicos, 
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ainda que este objetivo não seja corroborado por uma referência a uma prática clínica 
padrão dos Estados-Membros.

Alteração 212
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os procedimentos de diagnóstico ou de 
monitorização complementares não 
representam mais do que um risco ou 
sobrecarga adicionais mínimos para a 
segurança dos sujeitos do ensaio em 
comparação com a prática clínica normal 
em qualquer Estado-Membro em causa.

Suprimido

Or. en

Justificação

A proposta tem por objetivo a harmonização das normas em matéria de ensaios clínicos, 
ainda que este objetivo não seja corroborado por uma referência a uma prática clínica 
padrão dos Estados-Membros. Além disso, o termo «mínimos» não constitui um elemento 
suficientemente explícito de uma definição.

Alteração 213
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4) «Estudo sem intervenção»: um estudo 
clínico que não seja um ensaio clínico;

4) «Estudo sem intervenção»: um estudo 
clínico que não seja um ensaio clínico, no 
quadro do qual o ou os medicamentos são 
prescritos da forma habitual e de acordo 
com os termos da autorização de 
introdução no mercado. A sujeição do 
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paciente a determinada estratégia 
terapêutica não é previamente fixada por 
um protocolo de ensaio, antes depende da 
prática normal e a decisão de receitar o 
medicamento está claramente dissociada 
da decisão de incluir ou não o paciente no 
estudo. Não deverá ser aplicado aos 
pacientes qualquer outro procedimento 
complementar de diagnóstico ou de 
vigilância e serão utilizados métodos 
epidemiológicos para analisar os dados 
recolhidos;

Or. fr

Alteração 214
Margrete Auken, Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4) «Estudo sem intervenção»: um estudo 
clínico que não seja um ensaio clínico;

4) «Estudo sem intervenção»: um estudo 
em que os medicamentos são prescritos 
como é habitual em conformidade com os 
termos da autorização de introdução no 
mercado e em que a aplicação ao doente 
de uma determinada estratégia 
terapêutica se insere na prática atual e 
não é decidida antecipadamente por um
protocolo de ensaio; a decisão de receitar 
o medicamento está claramente 
dissociada da decisão de incluir, ou não, o 
doente no estudo;

Or. en

Justificação

É necessária uma definição muito mais explícita dos ensaios sem intervenção; a definição 
constante da Diretiva 2001/20/CE sobre Ensaios Clínicos (artigo 2.º, alínea c)) era melhor e 
deve ser parcialmente reintroduzida. Em muitas circunstâncias, estes estudos acabam por 
abranger os ensaios que a Comissão pretende incluir na categoria «com mínima 
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intervenção». No entanto, por vezes estes estudos são utilizados para efeitos de introdução no 
mercado, e não para testar uma hipótese científica — prática esta que deve ser condenada.

Alteração 215
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4) «Estudo sem intervenção»: um estudo 
clínico que não seja um ensaio clínico;

4) «Estudo sem intervenção»: um estudo 
clínico que não seja um ensaio clínico e 
um ensaio com mínima intervenção, 
segundo a definição do artigo 2.º, segundo 
parágrafo, pontos 2) e (3), respetivamente;

Or. en

Justificação

Por motivos de clareza jurídica, a presente alteração esclarece que os ensaios clínicos sem 
intervenção não estão incluídos nesta categoria. Uma vez que a definição de «ensaio clínico» 
não abrange a definição de «ensaio clínico com mínima intervenção», é necessário 
esclarecer a exclusão de ensaios clínicos com mínima intervenção do conceito de «estudo 
sem intervenção». Um princípio simples é o de que as «observações» se incluem na categoria 
«estudo» e as «intervenções» na categoria «ensaio».

Alteração 216
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5) «Medicamento experimental»: um 
medicamento que é testado ou utilizado 
como referência, inclusivamente como 
placebo, num ensaio clínico;

5) «Medicamento experimental»: uma 
forma farmacêutica de uma substância 
ativa ou um placebo que é testado ou 
utilizado como referência, inclusivamente 
como placebo, num ensaio clínico;

Or. en
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Justificação

É importante dissociar «medicamento» de «medicamento experimental» porque, no caso dos 
ensaios clínicos, utiliza-se sempre o termo «medicamento experimental».

Alteração 217
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6) «Prática clínica normal»: o regime de 
tratamento normalmente seguido para 
tratar, prevenir ou diagnosticar uma doença 
ou afeção;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 218
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6) «Prática clínica normal»: o regime de 
tratamento normalmente seguido para 
tratar, prevenir ou diagnosticar uma doença 
ou afeção;

6) «Melhor intervenção comprovada 
atualmente»: o regime de tratamento 
normalmente seguido para tratar, prevenir 
ou diagnosticar uma doença ou afeção de 
acordo com provas científicas fiáveis e 
atuais;
(Alteração horizontal que se aplica à 
totalidade do texto em apreço. A sua 
aprovação implicará as alterações 
correspondentes).
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Or. en

Justificação

O termo «prática clínica normal» é demasiado vago, devendo ser substituído pela 
formulação da Declaração de Helsínquia (artigo 32.º): «melhor intervenção comprovada 
atualmente». A presente alteração aplica-se à integralidade do texto em apreço.

Alteração 219
Margaret Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A) «Melhor intervenção comprovada 
atualmente»: um padrão baseado nos 
conhecimentos e provas científicos 
comprovados mais atuais;

Or. en

Justificação

Para a segurança dos doentes e o avanço de novos tratamentos genuinamente melhorados, é 
fundamental a introdução deste padrão. Por princípio, os medicamentos novos devem ser 
testados em comparação com o melhor tratamento comprovado atualmente e apenas devem 
ser testados em comparação com placebo/sem tratamento caso não exista nenhum outro 
tratamento. A presente formulação foi extraída do artigo 32.º da versão de 2008 da 
Declaração de Helsínquia.

Alteração 220
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7) «Medicamento experimental de terapia 
avançada»: um medicamento 
experimental que constitui um 

Suprimido



AM\929471PT.doc 25/85 PE506.159v02-00

PT

medicamento de terapia avançada tal 
como definido no artigo 2.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1394/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho;

Or. en

Justificação

As disposições referentes a «medicamentos de terapia avançada» foram suprimidas do resto 
do regulamento, pelo que a definição deixa de ser necessária.

Alteração 221
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – ponto 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A) «Comité de ética»: organismo 
independente de um Estado-Membro 
constituído por profissionais da saúde, 
leigos na matéria e, pelo menos, um 
doente informado com vasta experiência 
clínica, ou um representante legal do 
referido doente, cuja responsabilidade é 
zelar pela proteção dos direitos, a 
segurança e o bem-estar dos sujeitos que 
participem no ensaio e oferecer garantias 
públicas nesse sentido.

Or. es

Alteração 222
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A) «Estado-Membro relator»: o 
Estado-Membro que coordena e 
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documenta a avaliação de um pedido de 
autorização ou de uma alteração 
substancial, que envolve três ou mais 
Estados-Membros e cuja apresentação 
tenha sido efetuada nos termos dos 
capítulos II e III do presente 
regulamento;

Or. en

Justificação

Também é necessário incluir no regulamento a definição de «Estado-Membro relator». A 
título de exemplo, ao designar um Estado-Membro relator no contexto da parte I da 
avaliação, o projeto de regulamento não distingue entre ensaios envolvendo um único ou 
vários Estados-Membros.

Alteração 223
Margrete Auken, Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12) «Alteração substancial»: qualquer 
alteração a qualquer aspeto do ensaio 
clínico efetuada após notificação da 
decisão referida nos artigos 8.º, 14.º, 19.º, 
20.º e 23.º e que seja suscetível de ter um 
impacto substancial na segurança ou nos 
direitos dos sujeitos do ensaio ou na 
fiabilidade e robustez dos dados 
produzidos no ensaio clínico;

12) «Alteração substancial»: qualquer 
alteração a qualquer aspeto do ensaio 
clínico, incluindo uma alteração do 
número de participantes no ensaio, 
efetuada após notificação da decisão 
referida nos artigos 8.º, 14.º, 19.º, 20.º e 
23.º e que possa ter um impacto substancial 
na segurança ou nos direitos dos sujeitos 
do ensaio ou na fiabilidade e robustez dos 
dados produzidos no ensaio clínico, ou que 
possa alterar a interpretação dos 
documentos científicos utilizados para 
apoiar a realização do ensaio, ou 
qualquer outra alteração de qualquer 
aspeto do ensaio que possa ser 
significativa de qualquer outro ponto de 
vista;

Or. en
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Justificação

Quaisquer alterações da condução, da conceção, da metodologia, do número de 
participantes, do medicamento experimental ou auxiliar de um ensaio clínico depois de este 
ter sido autorizado podem comprometer a fiabilidade e robustez dos dados. Por conseguinte, 
foi reintroduzida a formulação mais precisa da Diretiva 2001/20/CE, artigo 10.º, alínea a).

Alteração 224
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12) «Alteração substancial»: qualquer 
alteração a qualquer aspeto do ensaio 
clínico efetuada após notificação da 
decisão referida nos artigos 8.º, 14.º, 19.º, 
20.º e 23.º e que seja suscetível de ter um 
impacto substancial na segurança ou nos 
direitos dos sujeitos do ensaio ou na 
fiabilidade e robustez dos dados 
produzidos no ensaio clínico;

12) «Alteração substancial»: qualquer 
alteração a qualquer aspeto do ensaio 
clínico efetuada após notificação da
decisão referida nos artigos 8.º, 14.º, 19.º, 
20.º e 23.º e que seja suscetível de ter um 
impacto substancial na segurança, nos 
direitos ou no bem-estar dos sujeitos do 
ensaio ou na fiabilidade e robustez dos 
dados produzidos no ensaio clínico;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa a coerência com o artigo 3.º do regulamento proposto.

Alteração 225
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12) «Alteração substancial»: qualquer 
alteração a qualquer aspeto do ensaio 
clínico efetuada após notificação da 
decisão referida nos artigos 8.º, 14.º, 19.º, 
20.º e 23.º e que seja suscetível de ter um 

12) «Alteração substancial»: qualquer 
alteração a qualquer aspeto do ensaio 
clínico efetuada após notificação da 
decisão referida nos artigos 8.º, 14.º, 19.º, 
20.º e 23.º e que seja suscetível de ter um 
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impacto substancial na segurança ou nos 
direitos dos sujeitos do ensaio ou na 
fiabilidade e robustez dos dados 
produzidos no ensaio clínico;

impacto substancial na segurança, nos 
direitos ou no bem-estar dos sujeitos do 
ensaio ou na fiabilidade e robustez dos 
dados produzidos no ensaio clínico;

Or. en

Justificação

Nos termos do disposto no artigo 3.º do regulamento proposto e no artigo 6.º da Declaração 
de Helsínquia da Associação Médica Mundial sobre Princípios éticos para a investigação 
médica em seres humanos (Seul 2008), deve ser dada prioridade à segurança, aos direitos e 
ao bem-estar dos sujeitos dos ensaios.

Alteração 226
Margaret Auken

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

13) «Promotor»: uma pessoa, empresa, 
instituto ou organismo responsável pela 
iniciação e gestão do ensaio clínico;

13) «Promotor»: uma pessoa, empresa, 
instituto ou organismo responsável pela 
iniciação, gestão e/ou financiamento do 
ensaio clínico;

Or. en

Justificação

A fim de evitar a transferência da responsabilidade do promotor para terceiros, é necessário 
reintroduzir a definição da Diretiva 2001/20/CE, que também abrange a pessoa, empresa, 
instituto ou organismo que financia o ensaio clínico.

Alteração 227
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

14) «Investigador»: uma pessoa 14) «Investigador»: uma pessoa singular 



AM\929471PT.doc 29/85 PE506.159v02-00

PT

responsável pela realização de um ensaio 
clínico num centro de ensaio;

que possui um nível de formação ou 
experiência equivalente às condições 
previstas no artigo 46.º do presente 
regulamento e responsável pela realização 
de um ensaio clínico num centro de ensaio;

Or. fr

Justificação

Para uma maior coerência, importa pormenorizar a definição de investigador em 
consonância com a definição da «CIH-BPC» (Conferência Internacional de Harmonização –
Boas Práticas Clínicas).

Alteração 228
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) «Investigador principal»: um 
investigador responsável por uma equipa 
de investigadores encarregada da 
realização de um ensaio clínico num 
mesmo centro de ensaio;

Or. fr

Justificação

A proposta de regulamento não especifica as diferentes categorias de investigadores. 
Contudo, na prática, o conceito de investigador principal definido pela «CIH-BPC» 
(Conferência Internacional de Harmonização - Boas Práticas Clínicas) é relevante e 
sistematicamente incluído em todos os protocolos de investigação.

Alteração 229
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 14-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(14-B) «Investigador coordenador»: um 
investigador responsável pela 
coordenação de um ensaio clínico 
realizado em vários centros, num ou mais 
dos Estados-Membros em causa;

Or. fr

Justificação

A proposta de regulamento não especifica as diferentes categorias de investigadores. 
Contudo, na prática, o conceito de investigador coordenador definido pela «CIH-BPC» 
(Conferência Internacional de Harmonização - Boas Práticas Clínicas) é relevante e 
sistematicamente incluído em todos os protocolos de investigação.

Alteração 230
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

15) «Sujeito do ensaio»: uma pessoa que 
participa num ensaio clínico, quer como 
recetor de um medicamento experimental, 
quer para efeitos de controlo;

15) «Sujeito do ensaio»: uma pessoa que 
participa num ensaio clínico de livre 
vontade e voluntariamente, quer como 
recetor de um medicamento experimental, 
quer para efeitos de controlo;

Or. en

Justificação

Nos termos do disposto na Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial sobre 
princípios éticos para a investigação médica em seres humanos e no artigo 29.º, n.º 1, do 
regulamento proposto, a decisão de participar num ensaio clínico deve ser tomada de livre 
vontade e voluntariamente.

Alteração 231
Roberta Angelilli



AM\929471PT.doc 31/85 PE506.159v02-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 16

Texto da Comissão Alteração

16) «Menor»: um sujeito do ensaio que, de 
acordo com a legislação do
Estado-Membro em causa, não atingiu a
idade legal para dar o seu consentimento 
esclarecido;

16) «Menor»: um sujeito do ensaio que faz 
parte da população pediátrica, segundo a
definição do Regulamento (CE) n.º 
1901/2006 relativo a medicamentos para
uso pediátrico;

Or. en

Justificação

Estas definições não estão em conformidade com o Regulamento (CE) 1901/2006, a Diretiva 
2010/84/CE e as Recomendações Éticas Europeias, CE 2008; as normas de boa prática 
clínica ICH-GCP 1.27 e a Convenção Internacional dos Direitos da Criança (ONU).

Alteração 232
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2 – ponto 17

Texto da Comissão Alteração

17) «Sujeito incapaz»: um sujeito do 
ensaio que, por outros motivos que não a 
idade legal para dar o consentimento 
esclarecido, seja juridicamente incapaz de 
dar o seu consentimento esclarecido de 
acordo com a legislação do Estado-
Membro em causa;

17) «Sujeito incapaz»: um sujeito do 
ensaio que, de acordo com a legislação do 
Estado-Membro em causa, não tem 
capacidade jurídica ou de facto para dar o 
seu consentimento esclarecido;

Or. fr

Justificação

Ao cingir-se às pessoas juridicamente incapazes, esta definição exclui as outras categorias de 
pessoas incapazes previstas pelas legislações nacionais, para as quais existem regras de 
consentimento específicas. Por exemplo, o direito francês distingue entre pessoas com 
incapacidade jurídica (pessoas sob tutela ou curatela ou menores) e pessoas «sem 
capacidade para consentir de facto» («hors d'état de consentir de fait»), devido à alteração 
das suas funções cognitivas. Estas duas categorias de pessoas incapazes são objeto de 
disposições diferenciadas.



PE506.159v02-00 32/85 AM\929471PT.doc

PT

Alteração 233
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – ponto 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

17-A) «Sujeito de um grupo vulnerável»: 
sujeito que integra um grupo da 
população especialmente vulnerável em 
relação ao ensaio clínico, devido à sua 
situação médica, social e económica.

Or. es

Alteração 234
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

19) «Consentimento esclarecido»: um 
processo pelo qual um sujeito do ensaio 
confirma voluntariamente a sua vontade de 
participar num ensaio específico, depois de 
ter sido informado de todos os aspetos do 
ensaio que sejam relevantes para a sua 
decisão de participar;

19) «Consentimento esclarecido»: um 
processo pelo qual um sujeito do ensaio 
confirma voluntariamente a sua vontade de 
participar num ensaio específico, depois 
de, em conformidade com a legislação do 
Estado-Membro em causa, ter sido 
devidamente informado de todos os 
aspetos do ensaio que sejam relevantes 
para a sua decisão de participar;

Or. fr

Justificação

A tradução francesa não corresponde à formulação do texto em inglês. (A versão portuguesa 
é alterada em conformidade.)

Alteração 235
Richard Seeber, Peter Liese



AM\929471PT.doc 33/85 PE506.159v02-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

19) «Consentimento esclarecido»: um 
processo pelo qual um sujeito do ensaio 
confirma voluntariamente a sua vontade de 
participar num ensaio específico, depois de 
ter sido informado de todos os aspetos do 
ensaio que sejam relevantes para a sua 
decisão de participar;

19) «Consentimento esclarecido»: um 
processo pelo qual um sujeito do ensaio 
confirma de livre vontade e 
voluntariamente a sua vontade de participar 
num ensaio específico, depois de ter sido 
informado de todos os aspetos do ensaio 
que sejam relevantes para a sua decisão de 
participar;

Or. en

Justificação

Nos termos do disposto na Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial sobre 
princípios éticos para a investigação médica em seres humanos e no artigo 29.º, n.º 1, do 
regulamento proposto, a decisão de participar num ensaio clínico deve ser tomada de livre 
vontade e voluntariamente.

Alteração 236
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

19-A) «Consentimento esclarecido»: um 
processo pelo qual, sempre que oportuno, 
um menor aceita participar num ensaio 
específico, depois de ter recebido, 
juntamente com os seus encarregados de
educação, as informações adequadas e 
adaptadas, e pelo qual um menor é 
envolvido em debates e no processo de 
decisão de modo a respeitar as suas 
capacidades em desenvolvimento;

Or. en
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Alteração 237
Margaret Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 20

Texto da Comissão Alteração

20) «Protocolo»: um documento que 
descreve os objetivos, a conceção, a 
metodologia, os aspetos estatísticos e a 
organização de um ensaio clínico;

20) «Protocolo»: um documento que 
descreve os objetivos, a conceção, a 
metodologia, os aspetos estatísticos e a
organização de um ensaio clínico; o termo 
«protocolo» abrange o protocolo, as suas 
versões sucessivas e as suas alterações;

Or. en

Justificação

A fim de assegurar o direito à informação dos sujeitos dos ensaios em caso de alterações ao 
protocolo, é necessário reintroduzir a definição de protocolos da Diretiva 2001/20/CE.

Alteração 238
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 22

Texto da Comissão Alteração

22) «Início do ensaio clínico»: o primeiro 
ato de recrutamento de um potencial 
sujeito do ensaio, salvo definição diferente 
constante do protocolo;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Alteração 239
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 29

Texto da Comissão Alteração

29) «Acontecimento adverso grave»: 
qualquer manifestação nociva que, 
independentemente da dose administrada, 
requeira a hospitalização ou o 
prolongamento da hospitalização, resulte 
em deficiência ou incapacidade 
importantes ou duradouras, consista numa 
anomalia ou numa malformação 
congénitas, ponha em perigo a vida ou 
provoque a morte;

29) «Acontecimento adverso grave»: 
qualquer manifestação nociva ou outro 
acontecimento considerado grave pelo 
investigador no quadro do ensaio que, 
independentemente da dose administrada, 
requeira a hospitalização ou o 
prolongamento da hospitalização, resulte 
em deficiência ou incapacidade 
importantes ou duradouras, consista numa 
anomalia ou numa malformação 
congénitas, ponha em perigo a vida ou 
provoque a morte;

Or. fr

Alteração 240
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

30-A) «Reação adversa»: uma reação 
nociva e não intencional a um 
medicamento;

Or. en

Alteração 241
Margaret Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 30-B
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Texto da Comissão Alteração

30-B) «Relatório de estudo clínico»: um 
relatório que inclui todos os resultados e 
todos os dados relevantes, nomeadamente 
todo o protocolo e eventuais alterações 
posteriores, um plano de análise 
estatística, dados resumidos sobre eficácia 
e segurança para todos os resultados, e 
dados individuais anonimizados dos 
doentes, sob a forma de tabelas ou 
listagens facilmente acessíveis;

Or. en

Justificação

A presente alteração tem por base a alteração proposta do relator; porém, a fim de assegurar 
a total transparência, é necessário incluir no relatório do estudo clínico todos os resultados e 
todos os dados relevantes dos mesmos. A facilidade de acesso é um requisito indispensável 
para garantir a fácil localização dos dados relevantes.

Alteração 242
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 30-C

Texto da Comissão Alteração

30-C) «Comité de ética»: um organismo 
independente de um Estado-Membro, 
constituído por profissionais de saúde e 
por membros não médicos, incumbido de 
assegurar a proteção dos direitos, da 
segurança e do bem-estar dos 
participantes nos ensaios e de tranquilizar 
o público a este respeito, nomeadamente 
formulando um parecer sobre o protocolo 
do ensaio, a aptidão dos investigadores e a 
adequação das instalações, bem como 
sobre os métodos e documentos a utilizar 
para informar os participantes nos 
ensaios, a fim de obter o seu 
consentimento esclarecido;



AM\929471PT.doc 37/85 PE506.159v02-00

PT

Or. en

Alteração 243
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– os direitos, a segurança e o bem-estar dos 
sujeitos do ensaio estiverem protegidos; e

– os direitos, a segurança, a dignidade e o 
bem-estar dos sujeitos do ensaio estiverem 
protegidos, e

Or. en

Justificação

Nos termos do disposto no considerando 2 da Diretiva 2001/20, «... os princípios de base 
reconhecidos para a execução de ensaios clínicos no ser humano assentam na proteção dos 
direitos do Homem e na dignidade do ser humano no que respeita às aplicações da biologia e 
da medicina...»

Alteração 244
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– os direitos, a segurança e o bem-estar dos 
sujeitos do ensaio estiverem protegidos; e

– os direitos, a segurança, a dignidade e o 
bem-estar dos sujeitos do ensaio estiverem 
protegidos; e

Or. sl

Alteração 245
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – travessão 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

– a avaliação da aceitabilidade do ensaio 
clínico em termos de ética for positiva,

Or. en

Alteração 246
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– os dados produzidos no ensaio clínico 
forem fiáveis e robustos.

– for lícito esperar que os dados 
produzidos no ensaio clínico sejam fiáveis 
e robustos.

Or. fr

Justificação
Não é possível saber se os dados obtidos são fiáveis e sólidos antes de o ensaio ter sido 
efetivamente iniciado.

Alteração 247
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– responder às necessidades terapêuticas e 
de saúde pública.

Or. en

Alteração 248
Roberta Angelilli
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– tiver sido emitido um parecer de um 
Conselho de Revisão Institucional (IRB) / 
Comité de Ética Independente (IEC).

Or. en

Justificação

A aprovação em termos de ética constitui uma parte significativa das principais regras 
universais aplicáveis que regem a investigação em seres humanos, bem como a Declaração 
de Helsínquia e a Convenção de Oviedo, e também representa uma declaração essencial da 
Diretiva 2001/20/CE.

Alteração 249
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– a avaliação da aceitabilidade do ensaio 
clínico em termos de ética for positiva,

Or. en

Alteração 250
Margrete Auken, Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– os dados produzidos no ensaio clínico 
preencherem uma lacuna a nível do 
conhecimento científico que não possa ser 
colmatada por outros meios.
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Or. en

Justificação

Os ensaios clínicos éticos e de boa qualidade devem ter como objetivo a produção de dados 
relevantes para o conhecimento científico acerca do ser humano e acerca dos meios para 
melhorar o seu estado de saúde, devendo esse conhecimento ficar registado para consultas 
futuras. Nenhuma nova investigação deve ter lugar, a menos que, no momento em que se 
inicie, as questões que pretende abordar não possam obter resposta satisfatória a partir dos 
conhecimentos existentes.

Alteração 251
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafos 1-A e 1-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no artigo 87.º e 
dos aspetos contratuais que possam ter de 
ser considerados separadamente, a 
autorização, conforme mencionada no 
presente capítulo, será suficiente para 
iniciar um ensaio clínico nos 
Estados-Membros em causa.
Para os ensaios clínicos que também 
estejam incluídos no âmbito da parte 
relevante dos [regulamentos relativos a 
dispositivos médicos e dispositivos 
médicos in vitro], não é necessário 
nenhum procedimento complementar de 
apresentação ou notificação.

Or. en

Justificação

Não deverá haver dúvidas quanto ao facto de a autorização descrita no presente regulamento 
ser suficiente para iniciar o ensaio (não sendo necessário nenhum passo adicional específico 
dos Estados-Membros, nem sendo possível a introdução dos mesmos). As entidades 
reguladoras também devem coordenar o seu trabalho de modo a que os ensaios clínicos que 
estejam abrangidos por vários regulamentos não exijam várias apresentações e autorizações. 
Para atingir este objetivo, propomos igualmente a alteração do artigo 77.º (ver alteração ao 
artigo 77.º).
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Alteração 252
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Comité de Ética

1. A autorização para a realização de um 
ensaio clínico apenas é concedida 
mediante o parecer positivo sobre o 
mesmo por parte de um Comité de Ética 
independente. A avaliação do Comité de 
Ética deve incluir, em particular, a 
conformidade com os requisitos 
especificados no capítulo V, artigos 46.º e 
47.º, e no capítulo XII.
2. O Comité de Ética deve velar pela 
proteção dos direitos, da segurança e do 
bem-estar dos sujeitos dos ensaios. O 
Comité deve ser independente do 
investigador e do promotor, e livre de 
qualquer outra influência indevida. Deve 
deliberar de acordo com as leis e os 
regulamentos dos Estados-Membros em 
que a investigação for realizada e cumprir 
todas as normas e padrões internacionais 
relevantes. O Comité de Ética deve ser 
constituído por um número claramente 
definido de membros efetivos e suplentes, 
incluindo profissionais da saúde, leigos e, 
pelo menos, um doente com muita 
experiência e conhecimento, ou um 
representante do mesmo, que detenham 
coletivamente as qualificações e a 
experiência relevantes para poderem 
analisar e avaliar os aspetos científicos, 
médicos e éticos do ensaio proposto.
3. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para constituir os 
Comités de Ética e facilitar o seu 
trabalho. Os Estados-Membros devem 
publicar o número, os nomes e a profissão 
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dos membros e substitutos do Comité de 
Ética, e informar a Comissão Europeia da 
composição do Comité de Ética e da data 
de início dos trabalhos.

Or. en

Alteração 253
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, Georgios Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Comité de Ética

1. A autorização para a realização de um 
ensaio clínico apenas é concedida 
mediante o parecer positivo sobre o 
mesmo por parte de um Comité de Ètica 
independente. A avaliação do Comité de 
Ética deve incluir, em particular, a 
conformidade com os requisitos 
especificados no capítulo V, artigos 46.º e 
47.º, e no capítulo XII.
2. O Comité de Ética deve velar pela 
proteção dos direitos, da segurança e do 
bem-estar dos sujeitos dos ensaios. O 
Comité deve ser independente do 
investigador e do promotor, e livre de 
qualquer outra influência indevida. Deve 
deliberar de acordo com as leis e os 
regulamentos dos Estados-Membros em 
que a investigação for realizada e cumprir 
todas as normas e padrões internacionais 
relevantes. O Comité de Ética deve ser 
constituído por um número razoável de 
membros que detenham coletivamente as 
qualificações e a experiência relevantes 
para poderem analisar e avaliar os 
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aspetos científicos, médicos e éticos do 
ensaio proposto.
3. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para constituir os 
Comités de Ética e facilitar o seu 
trabalho.

Or. en

Justificação

Para alcançar a melhor proteção possível dos sujeitos dos ensaios, é necessário subordinar a 
autorização dos Estados-Membros à decisão do Comité de Ética independente e 
interdisciplinar responsável, de acordo com a sua lei nacional, conforme exigido pela 
Diretiva 2001/20 CE. Qualquer decisão negativa do Comité de Ética resulta 
obrigatoriamente na não concessão da autorização para a realização do ensaio clínico.

Alteração 254
Margrete Auken, Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Comité de Ética

A autoridade competente do 
Estado-Membro em causa apenas pode 
conceder a autorização para a realização 
de um ensaio clínico após a aprovação do 
comité de ética envolvido. 

Or. en

Justificação

Para alcançar os objetivos da Declaração de Helsínquia de proteger os direitos, a segurança 
e o bom-estar dos sujeitos dos ensaios, é necessário subordinar a autorização dos 
Estados-Membros à decisão do Comité de Ética independente e interdisciplinar responsável, 
de acordo com a sua lei nacional. Qualquer decisão negativa do Comité de Ética resulta 
obrigatoriamente na não concessão da autorização.
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Alteração 255
Margaret Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-B
Testes toxicológicos

A proteção dos sujeitos dos ensaios deve 
ser garantida através de uma avaliação de 
risco baseada nos resultados dos testes 
toxicológicos anteriores a qualquer ensaio 
clínico que envolva a utilização de um 
medicamento experimental não 
autorizado.

Or. en

Justificação

Os testes toxicológicos anteriores a qualquer ensaio clínico faziam parte da Diretiva 
2001/20/CE, mas são mencionados apenas a título de referência nos anexos da presente 
proposta. Ocorreram casos trágicos, como o TGN1412, que atestam a necessidade de 
manutenção da formulação da Diretiva 2001/20/CE.

Alteração 256
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de obter uma autorização, o 
promotor deve apresentar um dossiê de 
pedido aos Estados-Membros em causa 
pretendidos através do portal referido no 
artigo 77.º (a seguir designado por «portal 
da UE»).

1. Para qualquer ensaio clínico a realizar 
na União, a fim de obter uma autorização, 
o promotor deve apresentar um dossiê de 
pedido aos Estados-Membros em causa 
pretendidos através do portal referido no 
artigo 77.º (a seguir designado por «portal 
da UE»).
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Or. en

Justificação

Pretende-se clarificar que o procedimento de apresentação de um só pedido se aplica tanto 
aos ensaios clínicos multinacionais como aos realizados num único Estado-Membro.

Alteração 257
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de obter uma autorização, o 
promotor deve apresentar um dossiê de 
pedido aos Estados-Membros em causa 
pretendidos através do portal referido no 
artigo 77.º (a seguir designado por «portal 
da UE»).

1. A fim de obter uma autorização, o 
promotor deve apresentar um dossiê de 
pedido aos Estados-Membros em causa 
pretendidos através do portal referido no 
artigo 77.º (a seguir designado por «portal 
da UE»). Nesta fase, o dossiê de pedido 
não está acessível ao público no portal da 
UE. Só será tornado público após o 
resultado da avaliação da Parte I, referida 
no artigo 6.ª do presente regulamento.

Or. fr

Alteração 258
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Antes de apresentar o pedido, o promotor 
deve obter um número EudraCT único, 
atribuído pelo sistema comunitário de 
ensaios clínicos EudraCT, seguindo o 
procedimento descrito na versão em vigor 
do documento «detailed guidance on the 
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European clinical trials database» 
(EudraLex, Volume 10).

Or. en

Justificação

Desde 2004 que foi emitida a alocação de um ensaio na base de dados EudraCT. Este 
procedimento não deve ser ignorado pelo Regulamento.

Alteração 259
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 O promotor deve propor um dos
Estados-Membros em causa como
Estado-Membro relator.

O Estado-Membro relator deve ser 
escolhido de entre os cinco 
Estados-Membros em causa no qual 
residam o maior número de sujeitos 
participantes no ensaio clínico em 
questão. Esta decisão deve ser tomada em 
consonância com um procedimento a 
desenvolver, estabelecer e controlar pela 
Comissão. O processo de decisão deve 
assegurar que o Estado-Membro relator 
tenha as capacidades e a infraestrutura 
científica para avaliar o possível ensaio 
clínico em questão.

Or. en

Alteração 260
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, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

O promotor deve propor um dos 
Estados-Membros em causa como
Estado-Membro relator.

Os Estados-Membros em causa devem 
determinar o Estado-Membro que será o 
Estado-Membro relator de acordo com um 
processo estabelecido, com base em 
critérios objetivos definidos pela 
Comissão.

Or. en

Justificação

Deve ser estabelecido um processo compreensível e transparente para determinar o 
Estado-Membro relator, por exemplo, utilizando um organograma que determine 
previamente o Estado-Membro relator responsável ou com base no número previsto de 
sujeitos do estudo ou de centros de estudo no Estado-Membro. É uma necessidade que deriva 
principalmente do enfoque no Estado-Membro relator associado à preparação proposta da 
parte I do relatório de avaliação; também seria uma vantagem em termos da aceitação do 
ensaio clínico proposto no Estado-Membro em causa.

Alteração 261
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O promotor deve propor um dos 
Estados-Membros em causa como 
Estado-Membro relator.

No prazo de seis dias a contar da 
apresentação do dossiê de pedido, os 
Estados-Membros devem designar 
coletivamente um Estado-Membro relator.

Or. en

Justificação

A proposta abre a possibilidade de os promotores selecionarem o melhor Estado-Membro 
relator, evitando os Estados-Membros com uma atitude mais crítica, ou favorecerem os 
Estados-Membros com uma capacidade já sobrecarregada devido à apresentação de um 
número de processos substancial. Este facto é agravado pelo princípio de aprovação tácita. 
Os Estados-Membros estabeleceram plataformas de cooperação, como o Grupo de Trabalho 
de Facilitação de Ensaios Clínicos, para acordarem em princípios e critérios comuns para a 
harmonização dos processos administrativos e das decisões de avaliação de ensaios clínicos. 
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Essa plataforma poderá ajudar os Estados-Membros a chegar a acordo quanto a critérios de 
seleção comuns relativamente à escolha dos Estados-Membros relatores.

Alteração 262
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O promotor deve propor um dos 
Estados-Membros em causa como 
Estado-Membro relator.

O promotor deve propor um dos 
Estados-Membros em causa como 
Estado-Membro relator. Os 
Estados-Membros em causa podem 
escolher entre si o Estado-Membro 
relator.

Or. fr

Alteração 263
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Quando o Estado-Membro relator 
proposto não quiser desempenhar essa 
função, deve chegar a acordo com outro 
Estado-Membro em causa para que seja 
este o Estado-Membro relator. Se nenhum 
dos Estados-Membros em causa aceitar 
ser Estado-Membro relator, o 
Estado-Membro relator será o 
Estado-Membro que tiver sido proposto 
como tal.

Suprimido

Or. en
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Alteração 264
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 5 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Quando o Estado-Membro relator 
proposto não quiser desempenhar essa 
função, deve chegar a acordo com outro 
Estado-Membro em causa para que seja 
este o Estado-Membro relator. Se nenhum 
dos Estados-Membros em causa aceitar 
ser Estado-Membro relator, o 
Estado-Membro relator será o 
Estado-Membro que tiver sido proposto 
como tal.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração está relacionada com os n.os 1 e 2 do artigo 5.º, na medida em que deve 
ser estabelecido um processo compreensível e transparente para determinar o 
Estado-Membro relator, por exemplo, utilizando um organograma que determine 
previamente o Estado-Membro relator responsável ou com base no número previsto de 
sujeitos do estudo ou de centros de estudo no Estado-Membro. É uma necessidade que deriva 
principalmente do enfoque no Estado-Membro relator associado à preparação proposta da 
parte I do relatório de avaliação; também seria uma vantagem em termos da aceitação do 
ensaio clínico proposto no Estado-Membro em causa.

Alteração 265
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 Quando o Estado-Membro relator 
proposto não quiser desempenhar essa 
função, deve chegar a acordo com outro 

Quando o Estado-Membro relator proposto 
não quiser desempenhar essa função, deve 
chegar a acordo com outro Estado-Membro 
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Estado-Membro em causa para que seja 
este o Estado-Membro relator. Se nenhum 
dos Estados-Membros em causa aceitar ser 
Estado-Membro relator, o Estado-Membro 
relator será o Estado-Membro que tiver 
sido proposto como tal.

em causa para que seja este o 
Estado-Membro relator. Se nenhum dos 
Estados-Membros em causa aceitar ser 
Estado-Membro relator, o Estado-Membro 
relator será o Estado-Membro que tiver 
sido proposto como tal, a menos que o 
Estado-Membro relator proposto possa
justificar que não tem capacidade 
suficiente para desempenhar a tarefa de 
forma satisfatória.

Or. en

Alteração 266
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso o promotor apresente um dossiê de 
pedido a um único Estado-Membro em 
causa, este será automaticamente 
nomeado Estado-Membro relator.

Or. fr

Alteração 267
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. No prazo de seis dias a contar da 
apresentação do dossiê de pedido, o 
Estado-Membro relator proposto deve 
notificar o promotor, através do portal da 
UE, do seguinte:

2. No prazo de seis dias consecutivos a 
contar da apresentação do dossiê de 
pedido, o Estado-Membro relator proposto 
deve notificar o promotor, através do portal 
da UE, do seguinte:
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Or. fr

Justificação

A proposta de regulamento deve basear-se em dias consecutivos e não em dias úteis. O 
cumprimento dos prazos, que é um fator de competitividade da investigação clínica europeia, 
pressupõe uma cooperação eficaz entre os Estados-Membros em causa. Os Estados-Membros
têm calendários de dias feriados diferentes. Basear o processo em dias úteis daria origem a 
prazos de validação, avaliação e decisão diferentes nos Estados-Membros em causa.

Alteração 268
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º°2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. No prazo de seis dias a contar da 
apresentação do dossiê de pedido, o 
Estado-Membro relator proposto deve 
notificar o promotor, através do portal da 
UE, do seguinte:

2. No prazo de quinze dias a contar da 
nomeação, o Estado-Membro em causa
deve notificar o promotor, através do portal 
da UE, do seguinte:

Or. en

Justificação

A imposição de prazos demasiado curtos comporta o risco de os Estados-Membros não 
conseguirem estudar atentamente a documentação para avaliação. Por exemplo, a 
qualificação de um ensaio clínico como sendo de «mínima intervenção» exige uma avaliação 
minuciosa e diligente do protocolo de investigação. De acordo com a experiência adquirida 
dos Estados-Membros no quadro do Procedimento Voluntário de Harmonização (VHP) para 
a aprovação de ensaios clínicos multinacionais, os prazos propostos são demasiado curtos e 
primam pela falta de flexibilidade para os Estados-Membros.

Alteração 269
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 5 – n.º°2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. No prazo de seis dias a contar da 
apresentação do dossiê de pedido, o 
Estado-Membro relator proposto deve 
notificar o promotor, através do portal da 
UE, do seguinte:

2. No prazo de catorze dias a contar da 
apresentação do dossiê de pedido, o 
Estado-Membro relator proposto deve 
notificar o promotor, através do portal da 
UE, do seguinte:

Or. en

Justificação

Para determinar se um estudo se inscreve na categoria de «ensaio clínico com mínima 
intervenção», pode ser necessário proceder a uma apreciação substantiva, que não pode ser 
concluída em seis dias. Por exemplo, em conformidade com o disposto no artigo 2.º, n.º 3, os 
termos da autorização de introdução no mercado de medicamentos experimentais e a questão 
da sua utilização como tratamento padrão no Estado-Membro em causa devem ser definidos, 
e o risco e a sobrecarga para os participantes no estudo devem ser avaliados. Tal avaliação 
pode revelar-se complexa, por exemplo, no caso dos ensaios oncológicos, e pode exigir a 
assistência de um perito externo. Por esta razão, devem ser concedidos 14 dias para esta 
notificação.

Alteração 270
Margaret Auken

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se é o Estado-Membro relator, ou que 
outro Estado-Membro em causa é o 
Estado-Membro relator;

a) Denominação do Estado-Membro 
relator;

Or. en

Justificação

A presente alteração resulta da alteração do artigo 5.º, n.º 1, segundo parágrafo (segundo a 
qual os Estados-Membros devem determinar o Estado-Membro relator de acordo com 
critérios objetivos definidos pela Comissão).
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Alteração 271
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se se trata efetivamente de um ensaio 
clínico com mínima intervenção, quando 
tal for alegado pelo promotor.

d) Se se trata efetivamente de um ensaio 
clínico de risco moderado ou de baixo 
risco, quando tal for alegado pelo 
promotor.

Or. en

Alteração 272
Margaret Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea e) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e) O número de registo do ensaio clínico 
no Portal da UE.

Or. en

Justificação

O número de registo, ou seja, um número de identificação específico semelhante ao registo 
na base de dados EudraCT existente, facilitaria a cooperação entre os Estados-Membros a 
nível da União.

Alteração 273
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando o Estado-Membro relator 3. Quando o Estado-Membro relator 
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proposto não notificar o promotor no prazo 
referido no n.º 2, considera-se que o ensaio 
clínico a que o pedido se refere é abrangido 
pelo âmbito de aplicação do presente 
regulamento, que o pedido está completo e 
que se trata de um ensaio clínico com 
mínima intervenção, se tal for alegado 
pelo promotor, e o Estado-Membro relator 
proposto será o Estado-Membro relator.

proposto não notificar o promotor no prazo 
referido no n.º 2, considera-se que o ensaio 
clínico a que o pedido se refere é abrangido 
pelo âmbito de aplicação do presente 
regulamento, que o pedido está completo e 
que se trata de um ensaio clínico de risco 
moderado ou de baixo risco, se tal for 
alegado pelo promotor, e o 
Estado-Membro relator proposto será o 
Estado-Membro relator.

Or. en

Alteração 274
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando o Estado-Membro relator 
proposto não notificar o promotor no prazo 
referido no n.º 2, considera-se que o ensaio 
clínico a que o pedido se refere é abrangido 
pelo âmbito de aplicação do presente 
regulamento, que o pedido está completo e 
que se trata de um ensaio clínico com 
mínima intervenção, se tal for alegado pelo 
promotor, e o Estado-Membro relator 
proposto será o Estado-Membro relator.

3. Quando o Estado-Membro relator 
proposto não notificar o promotor no prazo 
referido no n.º 2, considera-se que o ensaio 
clínico a que o pedido se refere é abrangido 
pelo âmbito de aplicação do presente 
regulamento, que o pedido está completo e 
que se trata de um ensaio clínico com 
mínima intervenção, se tal for alegado pelo 
promotor.

Or. en

Justificação

Corresponde ao artigo 5.º, n.º 1, alterado.

Alteração 275
Margaret Auken
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando o Estado-Membro relator 
proposto não notificar o promotor no prazo 
referido no n.º 2, considera-se que o 
ensaio clínico a que o pedido se refere é 
abrangido pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento, que o pedido está 
completo e que se trata de um ensaio 
clínico com mínima intervenção, se tal for 
alegado pelo promotor, e o 
Estado-Membro relator proposto será o 
Estado-Membro relator.

3. Quando o Estado-Membro relator 
nomeado não notificar o promotor no 
prazo referido no n.º 2, deve apresentar 
uma explicação para o atraso através do 
portal da UE, com a indicação de previsão 
para a apresentação da notificação.

Or. en

Justificação

O procedimento de aprovação tácita ocorre a expensas da segurança dos doentes, sendo 
fornecido o nível de proteção mais baixo por princípio (com base num pressuposto de ensaio 
com mínima intervenção). Em vez disso, os Estados-Membros devem dar a sua autorização 
explícita, conforme requisito expresso na Diretiva 2001/20/CE. As sanções por 
incumprimento dos prazos aplicadas a um Estado-Membro devem refletir as sanções 
imputadas ao promotor por incumprimento dos prazos previstas no artigo 34.º, n.º 3, segundo 
parágrafo.

Alteração 276
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 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 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando o Estado-Membro relator 
proposto não notificar o promotor no prazo 
referido no n.º 2, considera-se que o ensaio 
clínico a que o pedido se refere é abrangido 
pelo âmbito de aplicação do presente 
regulamento, que o pedido está completo e 

3. Quando o Estado-Membro relator 
proposto não notificar o promotor no
espaço de catorze dias, considera-se que o 
ensaio clínico a que o pedido se refere é 
abrangido pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento, que o pedido está 
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que se trata de um ensaio clínico com 
mínima intervenção, se tal for alegado pelo 
promotor, e o Estado-Membro relator 
proposto será o Estado-Membro relator.

completo e que se trata de um ensaio 
clínico com mínima intervenção, se tal for 
alegado pelo promotor, e o 
Estado-Membro relator proposto será o 
Estado-Membro relator.

Or. en

Justificação

Os prazos especificados no artigo 5.º, n.º 2, são demasiado curtos.

Alteração 277
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Quando o Estado-Membro relator 
proposto considerar que o pedido não está 
completo, que o ensaio clínico a que o 
pedido se refere não é abrangido pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento ou que não se trata de um 
ensaio clínico com mínima intervenção
embora tal seja alegado pelo promotor, 
deve informar o promotor desse facto 
através do portal da UE e estabelecer um 
prazo máximo de seis dias para que o 
promotor apresente as suas observações ou 
complete o seu pedido através do portal da 
UE.

4. Quando o Estado-Membro relator 
proposto considerar que o pedido não está 
completo, que o ensaio clínico a que o 
pedido se refere não é abrangido pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento ou que não se trata de um 
ensaio clínico de risco moderado ou de 
baixo risco embora tal seja alegado pelo 
promotor, deve informar o promotor desse 
facto através do portal da UE e estabelecer 
um prazo máximo de seis dias para que o 
promotor apresente as suas observações ou 
complete o seu pedido através do portal da 
UE.

Or. en

Alteração 278
Margaret Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Quando o Estado-Membro relator proposto
não notificar o promotor em conformidade 
com o disposto no n.º 2, alíneas a) a d), no 
prazo de três dias a contar da receção das 
observações ou do pedido completo,
considera-se que o pedido está completo, 
que o ensaio clínico é abrangido pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento e que se trata de um ensaio 
clínico com mínima intervenção, se tal for 
alegado pelo promotor, e o 
Estado-Membro relator proposto será o 
Estado-Membro relator.

Quando o Estado-Membro relator 
nomeado não notificar o promotor em 
conformidade com o disposto no n.º 2, 
alíneas a) a d), no prazo de três dias a 
contar da receção das observações ou do 
pedido completo, o Estado-Membro 
nomeado deve apresentar uma explicação 
através do portal da UE, com a indicação 
de previsão para a apresentação da 
notificação.

Or. en

Justificação

O procedimento de aprovação tácita ocorre a expensas da segurança dos doentes, sendo 
fornecido o nível de proteção mais baixo por princípio (com base num pressuposto de ensaio 
com mínima intervenção). Em vez disso, os Estados-Membros devem dar a sua autorização 
explícita, conforme requisito expresso na Diretiva 2001/20/CE. As sanções por 
incumprimento dos prazos aplicadas a um Estado-Membro devem refletir as sanções 
imputadas ao promotor por incumprimento dos prazos previstas no artigo 34.º, n.º 3, segundo 
parágrafo.

Alteração 279
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Quando o Estado-Membro relator proposto 
não notificar o promotor em conformidade 
com o disposto no n.º 2, alíneas a) a d), no 
prazo de três dias a contar da receção das 
observações ou do pedido completo, 
considera-se que o pedido está completo, 
que o ensaio clínico é abrangido pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento e que se trata de um ensaio 

Quando o Estado-Membro relator proposto 
não notificar o promotor em conformidade 
com o disposto no n.º 2, alíneas a) a d), no 
prazo de catorze dias a contar da receção 
das observações ou do pedido completo, 
considera-se que o pedido está completo, 
que o ensaio clínico é abrangido pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento e que se trata de um ensaio 
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clínico com mínima intervenção, se tal for 
alegado pelo promotor, e o 
Estado-Membro relator proposto será o 
Estado-Membro relator.

clínico com mínima intervenção, se tal for 
alegado pelo promotor, e o 
Estado-Membro relator proposto será o 
Estado-Membro relator.

Or. sl

Alteração 280
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Quando o Estado-Membro relator proposto 
não notificar o promotor em conformidade 
com o disposto no n.º 2, alíneas a) a d), no 
prazo de três dias a contar da receção das 
observações ou do pedido completo, 
considera-se que o pedido está completo, 
que o ensaio clínico é abrangido pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento e que se trata de um ensaio 
clínico com mínima intervenção, se tal for 
alegado pelo promotor, e o 
Estado-Membro relator proposto será o 
Estado-Membro relator.

Quando o Estado-Membro relator proposto 
não notificar o promotor em conformidade 
com o disposto no n.º 2, alíneas a) a d), no 
prazo de sete dias a contar da receção das 
observações ou do pedido completo, 
considera-se que o pedido está completo, 
que o ensaio clínico é abrangido pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento e que se trata de um ensaio 
clínico com mínima intervenção, se tal for 
alegado pelo promotor, e o 
Estado-Membro relator proposto será o 
Estado-Membro relator.

Or. en

Justificação

Os prazos especificados no artigo 5.º, n.º 4, são demasiado curtos.

Alteração 281
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Quando o Estado-Membro relator proposto 
não notificar o promotor em conformidade 
com o disposto no n.º 2, alíneas a) a d), no 
prazo de três dias a contar da receção das 
observações ou do pedido completo, 
considera-se que o pedido está completo, 
que o ensaio clínico é abrangido pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento e que se trata de um ensaio 
clínico com mínima intervenção, se tal for 
alegado pelo promotor, e o 
Estado-Membro relator proposto será o 
Estado-Membro relator.

Quando o Estado-Membro relator proposto 
não notificar o promotor em conformidade 
com o disposto no n.º 2, alíneas a) a d), no 
prazo de cinco dias a contar da receção das 
observações ou do pedido completo, 
considera-se que o pedido está completo, 
que o ensaio clínico é abrangido pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento e que se trata de um ensaio 
clínico com mínima intervenção, se tal for 
alegado pelo promotor.

Or. en

Justificação

Corresponde ao artigo 5.º, n.º 1, alterado. A imposição de prazos demasiado curtos comporta 
o risco de os Estados-Membros não conseguirem estudar atentamente a documentação para 
avaliação. Por exemplo, a qualificação de um ensaio clínico como sendo de «mínima 
intervenção» exige uma avaliação minuciosa e diligente do protocolo de investigação. De 
acordo com a experiência adquirida dos Estados-Membros no quadro do Procedimento 
Voluntário de Harmonização para a aprovação de ensaios clínicos multinacionais, os prazos 
propostos são demasiado curtos e primam pela falta de flexibilidade para os 
Estados-Membros.

Alteração 282
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Quando o Estado-Membro relator proposto 
não notificar o promotor em conformidade 
com o disposto no n.º 2, alíneas a) a d), no 
prazo de três dias a contar da receção das 
observações ou do pedido completo, 
considera-se que o pedido está completo, 
que o ensaio clínico é abrangido pelo 
âmbito de aplicação do presente 

Quando o Estado-Membro relator proposto 
não notificar o promotor em conformidade 
com o disposto no n.º 2, alíneas a) a d), no 
prazo de três dias a contar da receção das 
observações ou do pedido completo, 
considera-se que o pedido está completo, 
que o ensaio clínico é abrangido pelo 
âmbito de aplicação do presente 
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regulamento e que se trata de um ensaio 
clínico com mínima intervenção, se tal for 
alegado pelo promotor, e o 
Estado-Membro relator proposto será o 
Estado-Membro relator.

regulamento e que se trata de um ensaio 
clínico de risco moderado ou de baixo 
risco, se tal for alegado pelo promotor, e o 
Estado-Membro relator proposto será o 
Estado-Membro relator.

Or. en

Alteração 283
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Para efeitos do disposto no presente 
capítulo, a data em que o promotor for 
notificado em conformidade com o 
disposto no n.º 2 constituirá a data de 
validação do pedido. Se o promotor não 
for notificado, a data de validação será o 
último dia dos prazos referidos no n.º 2 e 
no n.º 4.

5. Para efeitos do disposto no presente 
capítulo, a data em que o promotor for 
notificado em conformidade com o 
disposto no n.º 2 constituirá a data de 
admissibilidade do pedido. Se o promotor 
não for notificado, a data de 
admissibilidade será o último dia dos 
prazos referidos no n.º 2 e no n.º 4.

(A alteração que substitui o termo «data de 
validação» por «data de admissibilidade» 
aplica-se à integralidade do texto. Se for 
aprovada, convirá proceder às alterações 
necessárias em todo o corpo de texto.)

Or. fr

Justificação

Importa substituir «data de validação» por «data de admissibilidade» para uma melhor 
compreensão do procedimento no seu conjunto. A alteração que substitui o termo «data de 
validação» por «data de admissibilidade» aplica-se à integralidade do texto. Se for 
aprovada, convirá proceder às alterações necessárias em todo o corpo de texto.

Alteração 284
Margaret Auken
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Para efeitos do disposto no presente 
capítulo, a data em que o promotor for 
notificado em conformidade com o 
disposto no n.º 2 constituirá a data de 
validação do pedido. Se o promotor não 
for notificado, a data de validação será o 
último dia dos prazos referidos no n.º 2 e 
no n.º 4.

5. Para efeitos do disposto no presente 
capítulo, a data em que o promotor for 
notificado em conformidade com o 
disposto no n.º 2 constituirá a data de 
validação do pedido.

Or. en

Justificação

A presente alteração resulta da alteração do artigo 5.º, n.º3, e do artigo 5.º, n.º 4, terceiro 
parágrafo.

Alteração 285
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Para efeitos do disposto no presente 
capítulo, a data em que o promotor for 
notificado em conformidade com o 
disposto no n.º 2 constituirá a data de 
validação do pedido. Se o promotor não 
for notificado, a data de validação será o 
último dia dos prazos referidos no n.º 2 e 
no n.º 4.

5. Para efeitos do disposto no presente 
capítulo, a data em que o promotor for 
notificado de que o dossiê de pedido de 
autorização de ensaio clínico está 
completo em conformidade com o disposto 
nos n.os 2 ou 4 constituirá a data de 
validação do pedido.

Or. en

Alteração 286
Alda Sousa
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O relatório de avaliação deve ser 
apresentado através do portal da UE e 
disponibilizado ao público.

Or. en

Justificação

O relatório de avaliação deve ser disponibilizado ao público a fim de promover a sua 
confiança relativamente ao processo de autorização.

Alteração 287
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

5-B. Cada Estado-Membro em causa pode 
escolher os elementos das Partes I e II 
que serão avaliados por um comité de 
ética.

Or. fr

Alteração 288
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

i) benefícios esperados, tanto terapêuticos 
como em matéria de saúde pública, tendo 
em conta todos os elementos seguintes:

i) benefícios esperados, tanto terapêuticos 
como em matéria de saúde pública, 
incluindo os benefícios esperados para os 
sujeitos do ensaio, tendo em conta todos os 
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elementos seguintes:

Or. en

Alteração 289
Margaret Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– pertinência do ensaio clínico, tendo em 
conta o estado dos conhecimentos 
científicos e o facto de o ensaio clínico ter 
ou não sido recomendado ou imposto pelas 
autoridades reguladoras responsáveis pela 
avaliação e a autorização da introdução no 
mercado dos medicamentos,

– pertinência do ensaio clínico, incluindo a 
garantia de que os grupos de sujeitos que 
participam no ensaio representam a 
população a ser tratada em termos de 
idade e género, e o facto de os sujeitos 
serem voluntários saudáveis ou doentes, 
tendo igualmente em conta o estado dos 
conhecimentos científicos, a melhor 
intervenção comprovada atualmente e o 
facto de o ensaio clínico ter ou não sido 
recomendado ou imposto pelas autoridades 
reguladoras responsáveis pela avaliação e a 
autorização da introdução no mercado dos 
medicamentos,

Or. en

Justificação

A presente alteração tem por base a alteração do relator, mas assegura que fatores como a 
idade, o género, o estado de saúde, o tipo de sujeito do ensaio e a melhor intervenção 
comprovada atualmente são tidos em consideração na avaliação da pertinência do ensaio na 
parte I do procedimento de avaliação.

Alteração 290
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i) – travessão 2



PE506.159v02-00 64/85 AM\929471PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

– pertinência do ensaio clínico, tendo em 
conta o estado dos conhecimentos 
científicos e o facto de o ensaio clínico ter 
ou não sido recomendado ou imposto pelas 
autoridades reguladoras responsáveis pela 
avaliação e a autorização da introdução no 
mercado dos medicamentos,

– pertinência do ensaio clínico, garantindo 
que os grupos de sujeitos que participam 
nos ensaios representam a população, 
incluindo mulheres e idosos, a ser tratada, 
tendo igualmente em conta o estado dos 
conhecimentos científicos e o facto de o 
ensaio clínico ter ou não sido recomendado 
ou imposto pelas autoridades reguladoras 
responsáveis pela avaliação e a autorização 
da introdução no mercado dos 
medicamentos,

Or. en

Alteração 291
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– pertinência do ensaio clínico, tendo em 
conta o estado dos conhecimentos 
científicos e o facto de o ensaio clínico ter 
ou não sido recomendado ou imposto pelas 
autoridades reguladoras responsáveis pela 
avaliação e a autorização da introdução no 
mercado dos medicamentos,

– pertinência do ensaio clínico, garantindo 
que os participantes do ensaio são 
representativos da população-alvo a que 
reporta o medicamento, tendo em conta o 
estado dos conhecimentos científicos e o 
facto de o ensaio clínico ter ou não sido 
recomendado ou imposto pelas autoridades 
reguladoras responsáveis pela avaliação e a 
autorização da introdução no mercado dos 
medicamentos,

Or. en

Alteração 292
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i) – travessão 2
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Texto da Comissão Alteração

– pertinência do ensaio clínico, tendo em 
conta o estado dos conhecimentos 
científicos e o facto de o ensaio clínico ter 
ou não sido recomendado ou imposto pelas 
autoridades reguladoras responsáveis pela 
avaliação e a autorização da introdução no 
mercado dos medicamentos,

– pertinência do ensaio clínico, garantindo 
que o grupo é relevante para a população-
alvo a ser tratada, tendo igualmente em 
conta o estado dos conhecimentos 
científicos e o facto de o ensaio clínico ter 
ou não sido recomendado ou imposto pelas 
autoridades reguladoras responsáveis pela 
avaliação e a autorização da introdução no 
mercado dos medicamentos,

Or. en

Alteração 293
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– fiabilidade e robustez dos dados 
produzidos no ensaio clínico, tendo em 
conta as abordagens estatísticas, a 
conceção do ensaio e a metodologia 
(incluindo dimensão da amostra e 
aleatorização, comparador e parâmetros de 
avaliação final),

– fiabilidade e robustez dos dados 
produzidos no ensaio clínico, tendo em 
conta as abordagens estatísticas, a 
conceção do ensaio, a metodologia 
(incluindo dimensão da amostra e 
aleatorização, comparador e parâmetros de 
avaliação final) e a prevalência da 
patologia, especialmente no que respeita 
as doenças raras (com uma prevalência 
de até cinco casos em cada 10 mil 
pessoas) e as doenças ultrarraras (cujo 
limiar de prevalência não ultrapassa um 
caso em cada 50 mil pessoas),

Or. en

Justificação

No caso das doenças raras, a dificuldade inerente à realização de um ensaio clínico prende-
se mais com o número reduzido de doentes para cada doença e com a sua dispersão 
geográfica.
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Alteração 294
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– fiabilidade e robustez dos dados 
produzidos no ensaio clínico, tendo em 
conta as abordagens estatísticas, a
conceção do ensaio e a metodologia 
(incluindo dimensão da amostra e 
aleatorização, comparador e parâmetros de 
avaliação final),

– fiabilidade e robustez dos dados 
produzidos no ensaio clínico, tendo em 
conta as abordagens estatísticas 
adequadas, os últimos avanços na
conceção do ensaio e a metodologia 
(incluindo, quando pertinente, dimensão 
da amostra, para uma análise estratificada 
por idade e género, e aleatorização, 
comparador e parâmetros de avaliação 
final); capacidade de resposta do ensaio 
clínico às questões identificadas como 
uma prioridade pelos doentes (incluindo o 
grau e a natureza do envolvimento dos 
doentes no ensaio clínico),

Or. en

Justificação

É possível que a estratificação proposta nem sempre seja relevante (por exemplo, num ensaio 
realizado especificamente na população idosa); além disso, do ponto de vista metodológico, o 
número de fatores de estratificação passíveis de serem usados não é ilimitado. Muitas vezes, 
os estaticistas têm de fazer escolhas no campo dos fatores potenciais de estratificação que 
também podem incluir biomarcadores ou tratamentos anteriores, etc. Propomos aditar a 
expressão «quando pertinente» para possibilitar a flexibilização mediante fundamentação 
adequada.

Alteração 295
Margrete Auken, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– fiabilidade e robustez dos dados – fiabilidade e robustez dos dados 
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produzidos no ensaio clínico, tendo em 
conta as abordagens estatísticas, a 
conceção do ensaio e a metodologia 
(incluindo dimensão da amostra e 
aleatorização, comparador e parâmetros de 
avaliação final),

produzidos no ensaio clínico, com base em 
parâmetros de resultados principais pré-
determinados, tendo em conta as 
abordagens estatísticas, a conceção do 
ensaio e a metodologia (incluindo 
dimensão da amostra e subgrupos pré-
determinados, para uma análise 
estratificada por idade e género, e
aleatorização, comparador e parâmetros de 
avaliação final),

Or. en

Justificação

É importante que os parâmetros de resultados principais sejam definidos antecipadamente a 
fim de evitar a manipulação das conclusões inferidas. Os dados produzidos 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 
medicamento sob investigação. Por conseguinte, há que definir os subgrupos 
antecipadamente de forma a assegurar a correta interpretação e utilização dos dados.

Alteração 296
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– fiabilidade e robustez dos dados 
produzidos no ensaio clínico, tendo em 
conta as abordagens estatísticas, a 
conceção do ensaio e a metodologia 
(incluindo dimensão da amostra e 
aleatorização, comparador e parâmetros de 
avaliação final),

– fiabilidade e robustez dos dados 
produzidos no ensaio clínico, tendo em 
conta as abordagens estatísticas, a 
conceção do ensaio e a metodologia 
(incluindo dimensão da amostra para 
análise dos grupos-alvo e aleatorização, 
comparador e parâmetros de avaliação 
final),

Or. en

Alteração 297
Philippe Juvin
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– fiabilidade e robustez dos dados 
produzidos no ensaio clínico, tendo em 
conta as abordagens estatísticas, a 
conceção do ensaio e a metodologia 
(incluindo dimensão da amostra e 
aleatorização, comparador e parâmetros de 
avaliação final),

– fiabilidade e robustez dos dados 
esperados no ensaio clínico, tendo em 
conta as abordagens estatísticas, a 
conceção do ensaio e a metodologia 
(incluindo dimensão da amostra e 
aleatorização, comparador e parâmetros de 
avaliação final),

Or. fr

Justificação

Importa substituir «dados produzidos» por «dados esperados» uma vez que, na fase de 
avaliação, estes dados ainda não são conhecidos.

Alteração 298
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– características da intervenção em 
comparação com a prática clínica normal,

– características da intervenção em 
comparação com os termos previstos no 
artigo 32.º da Declaração de Helsínquia,

Or. en

Alteração 299
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii) – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– risco para a saúde dos sujeitos do ensaio – risco para a saúde mental ou física dos 
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decorrente da situação clínica para a qual o 
medicamento experimental está a ser 
investigado;

sujeitos do ensaio decorrente da situação 
clínica para a qual o medicamento 
experimental está a ser investigado;

Or. sl

Alteração 300
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii) – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– efeitos debilitantes e potencialmente 
fatais de determinadas doenças, como é o 
caso de algumas doenças raras e 
ultrarraras cujas opções de tratamento 
existentes são limitadas,

Or. en

Justificação

No caso das doenças raras, a dificuldade inerente à realização de um ensaio clínico prende-
se mais com o número reduzido de doentes para cada doença e com a sua dispersão 
geográfica.

Alteração 301
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na avaliação dos aspetos abrangidos 
pelas subalíneas i) e ii), o Estado-Membro 
relator deve, se for caso disso, ter em 
conta as subpopulações estudadas.

Or. en
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Justificação

As particularidades de determinadas subpopulações (em razão do género, idade, etc.) podem 
também respeitar a aspetos como a relevância ou os riscos e inconvenientes para o sujeito do 
ensaio referidos na subalínea ii). Deste modo, propõe-se alargar o âmbito de aplicação desta 
disposição e tomar em conta as subpopulações ao avaliar todos os elementos referidos nas 
subalíneas i) e ii).

Alteração 302
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) A adequação da proposta de 
processo de consentimento e aprovação 
em conformidade com o disposto no 
capítulo V;

Or. en

Alteração 303
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Conformidade com os requisitos em 
matéria de consentimento esclarecido 
estabelecidos no capítulo V;

Or. en

Alteração 304
Roberta Angelilli

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea d-C) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-C) Cumprimento da Diretiva 95/46/CE;

Or. en

Alteração 305
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Estado-Membro relator deve elaborar 
um relatório de avaliação. A avaliação dos 
aspetos referidos no n.º 1 constitui a parte I 
do relatório de avaliação.

2. O Estado-Membro relator deve elaborar 
um relatório de avaliação. 
Simultaneamente, os Estados-Membros
em causa devem avaliar os aspetos éticos 
referidos no n.º 1. A avaliação dos aspetos 
referidos no n.º 1 constitui a parte I do 
relatório de avaliação, que deve incluir a 
avaliação dos aspetos éticos prestada 
pelos Estados-Membros envolvidos no 
procedimento.

Or. en

Justificação

Os aspetos éticos da parte I são indissociáveis da avaliação no seu todo.

Alteração 306
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro relator deve apresentar 
a parte I do relatório de avaliação, 
incluindo a sua conclusão, ao promotor e 
aos outros Estados-Membros em causa 

O Estado-Membro relator deve apresentar 
a parte I do relatório de avaliação, 
incluindo a sua conclusão, ao promotor e 
aos outros Estados-Membros em causa,
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dentro dos seguintes prazos: através do portal da UE referido no artigo 
77.º do presente regulamento, dentro dos 
seguintes prazos:

Or. fr

Alteração 307
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo -1 (novo) e parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos do presente capítulo, a data 
de avaliação deve ser a data em que o 
relatório de avaliação é apresentado aos 
outros Estados-Membros em causa e a 
data de apresentação do relatório deve ser 
a data em que o relatório de avaliação 
final é apresentado ao promotor e aos 
outros Estados-Membros em causa.

4. O Estado-Membro relator deve 
apresentar a parte I do relatório de 
avaliação, incluindo a sua conclusão, ao 
promotor e aos outros Estados-Membros
em causa dentro dos seguintes prazos:

O Estado-Membro relator deve apresentar 
a parte I do relatório de avaliação, 
incluindo a sua conclusão, ao promotor e 
aos outros Estados-Membros em causa 
dentro dos seguintes prazos, que devem 
incluir os períodos de avaliação inicial, de 
avaliação conjunta e de consolidação do 
relatório final:

Or. en

Justificação

O processo de avaliação necessita de uma estruturação que permita uma avaliação inicial do 
Estado-Membro relator, a qual é transmitida a todos os Estados-Membros em causa, que, em 
seguida, podem tecer observações sobre a mesma (avaliação conjunta), e que preveja tempo 
suficiente para o Estado-Membro relator incorporar as observações dos Estados-Membros
em causa (consolidação). Este processo evitará a duplicação da avaliação, quer pelo 
Estado-Membro relator, quer pelos Estados-Membros em causa, e clarifica o papel do 
Estado-Membro relator.
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Alteração 308
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. O Estado-Membro relator deve 
apresentar a parte I do relatório de 
avaliação, incluindo a sua conclusão, ao 
promotor e aos outros Estados-Membros
em causa dentro dos seguintes prazos:

4. O Estado-Membro relator deve 
apresentar a parte I do relatório de 
avaliação, incluindo a sua conclusão, ao 
promotor e aos outros Estados-Membros
em causa dentro dos seguintes prazos, no 
decorrer dos quais os Estados-Membros
em causa têm o dever de apresentar as 
suas observações a propósito dos aspetos 
éticos às partes envolvidas:

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros em causa têm o dever de dar o seu contributo útil sobre questões éticas 
ao Estado-Membro relator.

Alteração 309
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. O Estado-Membro relator deve 
apresentar a parte I do relatório de 
avaliação, incluindo a sua conclusão, ao 
promotor e aos outros Estados-Membros
em causa dentro dos seguintes prazos:

4. O Estado-Membro relator deve 
apresentar a parte I do relatório de 
avaliação, incluindo a sua conclusão, que 
já deverá incluir os pontos de vista do
Comité de Ética em causa, ao promotor e 
aos outros Estados-Membros em causa 
dentro dos seguintes prazos:

Or. en

Justificação

O ajustamento dos prazos é necessário a fim de disponibilizar tempo essencial para uma 
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avaliação adequada não só por parte das entidades envolvidas no Estado-Membro relator 
como entre todos os Estados-Membros em causa, na medida em que são convidados a tecer 
as suas observações antes de o Estado-Membro relator enviar a sua avaliação para o 
promotor.

Alteração 310
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No prazo de 10 dias a contar da data de 
validação, para os ensaios clínicos com 
mínima intervenção;

a) No prazo de 25 dias, mas nunca antes 
de decorridos 15 dias após a receção do 
pedido devidamente validado, para os 
ensaios clínicos com mínima intervenção;

Or. en

Justificação

É necessário o ajustamento dos prazos para a apresentação da parte I do relatório de 
avaliação em conformidade com o artigo 14.º, n.º 3, do regulamento proposto para permitir 
uma avaliação eficaz do dossiê de pedido e das observações facultadas pelos 
Estados-Membros em causa. Nas alíneas a) a c), é aplicável o período de tempo a contar da 
receção do pedido devidamente validado. São necessários períodos de revisão mínimos para 
assegurar que os Estados-Membros em causa dispõem de tempo suficiente para participar na 
avaliação da aceitabilidade em conformidade com o artigo 6.º, n.º 5.

Alteração 311
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No prazo de 10 dias a contar da data de 
validação, para os ensaios clínicos com 
mínima intervenção;

a) No prazo de 20 dias a contar da data de 
validação, para os ensaios clínicos com 
mínima intervenção;
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Or. en

Justificação

O ajustamento dos prazos é necessário a fim de disponibilizar tempo essencial para uma 
avaliação adequada não só por parte das entidades envolvidas no Estado-Membro relator 
como entre todos os Estados-Membros em causa, na medida em que são convidados a tecer 
as suas observações antes de o Estado-Membro relator enviar a sua avaliação para o 
promotor.

Alteração 312
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No prazo de 10 dias a contar da data de 
validação, para os ensaios clínicos com 
mínima intervenção;

a) No prazo de 10 dias a contar da data de 
validação, para os ensaios clínicos de baixo 
risco e ensaios clínicos de risco moderado 
que utilizem regimes de tratamento 
sustentados por garantias publicadas e/ou 
orientações de tratamento padrão;

Or. en

Justificação

Os ensaios de baixo risco (o mesmo não se aplicando aos ensaios de risco moderado) devem 
ser sujeitos a uma avaliação mais rápida, já que a avaliação da parte I deverá incidir no 
protocolo (os dados sobre o medicamento já se encontram disponíveis). Tal poderá ser 
encarado como um incentivo para os Estados-Membros se basearem nos comités de ética no 
que se refere à avaliação do protocolo, com uma simples notificação à autoridade 
competente, por exemplo, uma vez que a utilização do medicamento é feita em conformidade 
com a indicação da respetiva autorização de introdução no mercado.

Alteração 313
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt,
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug, Anna Rosbach
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No prazo de 25 dias a contar da data de 
validação, para os ensaios clínicos que não 
sejam ensaios com mínima intervenção;

b) No prazo de 35 dias, mas nunca antes 
de decorridos 20 dias após a receção do 
pedido devidamente validado, para os 
ensaios clínicos que não sejam ensaios com 
mínima intervenção;

Or. en

Justificação

É necessário o ajustamento dos prazos para a apresentação da parte I do relatório de 
avaliação em conformidade com o artigo 14.º, n.º 3, do regulamento proposto para permitir 
uma avaliação eficaz do dossiê de pedido e das observações facultadas pelos 
Estados-Membros em causa. Nas alíneas a) a c), é aplicável o período de tempo a contar da 
receção do pedido devidamente validado. São necessários períodos de revisão mínimos para 
assegurar que os Estados-Membros em causa dispõem de tempo suficiente para participar na 
avaliação da aceitabilidade em conformidade com o artigo 6.º, n.º 5.

Alteração 314
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No prazo de 25 dias a contar da data de 
validação, para os ensaios clínicos que não 
sejam ensaios com mínima intervenção;

b) No prazo de 35 dias a contar da data de 
validação, para os ensaios clínicos que não 
sejam ensaios com mínima intervenção;

Or. en

Alteração 315
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) No prazo de 25 dias a contar da data de 
validação, para os ensaios clínicos que não 
sejam ensaios com mínima intervenção;

b) No prazo de 25 dias a contar da data de 
validação, para os ensaios clínicos que não 
sejam ensaios de baixo risco e ensaios de 
risco moderado que utilizem regimes de 
tratamento sustentados por garantias 
publicadas e/ou orientações de tratamento 
padrão;

Or. en

Justificação

Os ensaios de baixo risco (o mesmo não se aplicando aos ensaios de risco moderado) devem 
ser sujeitos a uma avaliação mais rápida, já que a avaliação da parte I deverá incidir no 
protocolo (os dados sobre o medicamento já se encontram disponíveis). Tal poderá ser 
encarado como um incentivo para os Estados-Membros se basearem nos comités de ética no 
que se refere à avaliação do protocolo, com uma simples notificação à autoridade 
competente, por exemplo, uma vez que a utilização do medicamento é feita em conformidade 
com a indicação da respetiva autorização de introdução no mercado.

Alteração 316
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) No prazo de 30 dias a contar da data de 
validação, para qualquer ensaio clínico 
com um medicamento experimental de 
terapia avançada.

Suprimido

Or. en

Justificação

O conceito de «medicamento experimental de terapia avançada» varia quanto à sua 
interpretação não só em termos individuais como no seio do corpo médico, das entidades 
reguladoras e da indústria. Muitas terapias avançadas, em utilização há várias décadas, não 
constituem novidade, pelo que a sua avaliação não necessita de tempo suplementar. As 
terapias avançadas, em termos globais, não ditam a necessidade de um prazo adicional per 
se. Os Estados-Membros podem sempre solicitar informações complementares se 



PE506.159v02-00 78/85 AM\929471PT.doc

PT

considerarem que a terapia avançada em causa deve ser alvo de um escrutínio mais 
aprofundado.

Alteração 317
Peter Liese, Anne Delvaux, 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, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) No prazo de 30 dias a contar da data de 
validação, para qualquer ensaio clínico 
com um medicamento experimental de 
terapia avançada.

c) No prazo de 40 dias, mas nunca antes 
de decorridos 30 dias após a receção do 
pedido devidamente validado, para 
qualquer ensaio clínico com um 
medicamento experimental de terapia 
avançada.

Or. en

Justificação

É necessário o ajustamento dos prazos para a apresentação da parte I do relatório de 
avaliação em conformidade com o artigo 14.º, n.º 3, do regulamento proposto para permitir 
uma avaliação eficaz do dossiê de pedido e das observações facultadas pelos 
Estados-Membros em causa. Nas alíneas a) a c), é aplicável o período de tempo a contar da 
receção do pedido devidamente validado. São necessários períodos de revisão mínimos para 
assegurar que os Estados-Membros em causa dispõem de tempo suficiente para participar na 
avaliação da aceitabilidade em conformidade com o artigo 6.º, n.º 5.

Alteração 318
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) No prazo de 30 dias a contar da data de 
validação, para qualquer ensaio clínico 
com um medicamento experimental de 

(c) No prazo de 45 dias a contar da data de 
validação, para qualquer ensaio clínico 
com um medicamento experimental de 
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terapia avançada. terapia avançada.

Or. en

Justificação

São necessários prazos mais longos a fim de disponibilizar tempo essencial para uma 
avaliação adequada por parte dos Estados-Membros em causa, incluindo os respetivos 
Comités de Ética. Além disso, se os Estados-Membros em causa não cumprirem com o seu 
dever de emitir um parecer sobre a parte II do pedido de autorização em tempo útil, 
prevalecerá a avaliação da parte I (levada a cabo pelo Estado-Membro relator), excluindo 
assim a possibilidade de os Estados-Membros em causa exercerem a recusa da autorização 
do ensaio clínico nos seus territórios fundamentada na análise da parte II (desconsiderando 
importantes aspetos éticos).

Alteração 319
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do disposto no presente 
capítulo, a data de avaliação é a data em 
que o relatório de avaliação é apresentado 
ao promotor e aos outros Estados-Membros
em causa.

Para efeitos do disposto no presente 
capítulo, a data de avaliação é a data em 
que o relatório de avaliação é apresentado 
ao promotor e aos outros Estados-Membros
em causa. A partir desta data, o relatório 
de avaliação estará disponível no portal 
da UE.

Or. fr

Alteração 320
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Até à data de avaliação, os 
Estados-Membros em causa podem 
comunicar ao Estado-Membro relator 

5. Até à data de avaliação, os 
Estados-Membros em causa podem 
comunicar ao Estado-Membro relator 
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quaisquer considerações relevantes para o 
pedido. O Estado-Membro relator deve 
tomar devidamente em conta essas 
considerações.

quaisquer considerações relevantes para o 
pedido. O Estado-Membro relator deve 
tomar devidamente em conta essas 
considerações e documentá-las no 
relatório de avaliação. Caso o relatório de 
avaliação do Estado-Membro relator 
divirja em relação às considerações dos 
Estados-Membros em causa, os motivos 
dessa divergência devem ser referidos no 
relatório de avaliação.

Or. en

Justificação

Considerando que a parte I do relatório de avaliação aborda importantes aspetos éticos que, 
nos termos do disposto nos considerandos 6 e 12, devem ser regulamentados pelos próprios 
Estados-Membros em causa, seria preferível alcançar um processo decisório consensual 
entre todos os Estados-Membros em causa na parte I do relatório de avaliação. Se o 
Estado-Membro relator divergir no seu relatório de avaliação em relação às considerações 
dos Estados-Membros em causa, as razões na origem dessa divergência devem ser 
explicadas.

Alteração 321
Peter Liese, Anna Rosbach, Anne Delvaux, 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
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Até à data de avaliação, os 
Estados-Membros em causa podem 
comunicar ao Estado-Membro relator 
quaisquer considerações relevantes para o 
pedido. O Estado-Membro relator deve 
tomar devidamente em conta essas 
considerações.

5. Até à data de avaliação, os 
Estados-Membros em causa podem 
comunicar ao Estado-Membro relator 
quaisquer considerações relevantes para o 
pedido. O Estado-Membro relator deve 
tomar devidamente em conta essas 
considerações e documentá-las no 
relatório de avaliação. Caso o relatório de 
avaliação do Estado-Membro relator 
divirja em relação às considerações dos 
Estados-Membros em causa, incumbe-lhe 
enunciar os motivos dessa divergência no 
relatório de avaliação.
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Or. en

Justificação

Considerando que a parte I do relatório de avaliação aborda importantes aspetos éticos que, 
nos termos do disposto nos considerandos 6 e 12, devem ser regulamentados pelos próprios 
Estados-Membros em causa, seria preferível alcançar um processo decisório consensual 
entre todos os Estados-Membros em causa na parte I do relatório de avaliação. Se o 
Estado-Membro relator divergir no seu relatório de avaliação em relação às considerações 
dos Estados-Membros em causa, tem o dever de, pelo menos, explicar as razões de tal 
divergência. O processo decisório deve ser referido de forma transparente no relatório de 
avaliação.

Alteração 322
Margrete Auken, Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O relatório de avaliação deve dar 
entrada na base de dados da UE através 
do portal da UE e disponibilizado ao 
público.

Or. en

Justificação

O relatório de avaliação deve ser disponibilizado ao público a fim de promover a sua 
confiança relativamente ao processo de autorização.

Alteração 323
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. O Estado-Membro relator, e apenas este 
Estado-Membro, pode, entre a data de 

6. Entre a data de validação e a data de 
avaliação, apenas o Estado-Membro relator 
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validação e a data de avaliação, solicitar ao 
promotor explicações complementares, 
tendo em conta as considerações referidas 
no n.º 5.

pode, tendo em conta as suas próprias 
considerações e as do Estado-Membro em 
causa referidas no n.º 5, solicitar ao 
promotor explicações complementares.

Or. fr

Justificação

A presente alteração não pretende alterar a disposição proposta pela Comissão quanto à 
matéria de fundo. Antes visa tornar a tradução francesa mais compreensível. (A versão 
portuguesa é alterada em conformidade.)

Alteração 324
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da obtenção dessas explicações 
complementares, o Estado-Membro relator 
pode suspender o prazo previsto no n.º 4 
durante um período máximo de 10 dias
para ensaios clínicos com mínima 
intervenção e durante um período máximo 
de 20 dias para ensaios clínicos que não 
sejam ensaios com mínima intervenção.

Para efeitos da obtenção dessas explicações 
complementares, o Estado-Membro relator 
pode alargar o prazo previsto no n.º 4 
durante um período máximo de 20 dias
para ensaios clínicos com mínima 
intervenção e durante um período máximo 
de 30 dias para ensaios clínicos que não 
sejam ensaios com mínima intervenção.

Or. en

Justificação

Os prazos devem prever tempo suficiente tanto para a avaliação conjunta como para a 
consolidação das respostas às perguntas colocadas pelo promotor. Tendo em conta a 
inclusão do período para a avaliação conjunta das explicações complementares no prazo 
alargado (20 ou 30 dias), o prazo total para a autorização não se altera significativamente.

Alteração 325
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da obtenção dessas explicações 
complementares, o Estado-Membro relator 
pode suspender o prazo previsto no n.º 4 
durante um período máximo de 10 dias 
para ensaios clínicos com mínima 
intervenção e durante um período máximo 
de 20 dias para ensaios clínicos que não 
sejam ensaios com mínima intervenção.

Para efeitos da obtenção dessas explicações 
complementares, o Estado-Membro relator 
pode suspender o prazo previsto no n.º 4 
durante um período máximo de 10 dias 
para ensaios clínicos de baixo risco e 
ensaios clínicos de risco moderado que 
utilizem regimes de tratamento 
sustentados por garantias publicadas e/ou 
orientações de tratamento padrão, e 
durante um período máximo de 20 dias 
para ensaios clínicos que não sejam ensaios 
de baixo risco e ensaios de risco 
moderado que utilizem regimes de 
tratamento sustentados por garantias 
publicadas e/ou orientações de tratamento 
padrão.

Or. en

Justificação

Procedimento acelerado para ensaios de baixo risco (ver alteração 8).

Alteração 326
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos de obtenção dessas explicações 
complementares, o Estado-Membro relator 
pode suspender o prazo relevante previsto 
no n.º 4 durante um período máximo de 10 
dias para ensaios clínicos com mínima 
intervenção e durante um período máximo 
de 20 dias para ensaios clínicos que não 
sejam ensaios com mínima intervenção.

Para efeitos de obtenção dessas explicações 
complementares, o Estado-Membro relator 
pode suspender o prazo relevante previsto 
no n.º 4 durante um período máximo de 10 
dias para ensaios clínicos com mínima 
intervenção e durante um período máximo 
de 20 dias para ensaios clínicos que não 
sejam ensaios com mínima intervenção. O 
Estado-Membro relator informa o 
promotor sobre a suspensão do prazo 
através do portal da UE.
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Or. fr

Alteração 327
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Quando, após receção das explicações 
complementares, o período de tempo 
remanescente para a apresentação da 
parte I do relatório de avaliação for 
inferior a três dias no caso de ensaios 
clínicos com mínima intervenção e 
inferior a cinco dias no caso de ensaios 
clínicos que não sejam ensaios com 
mínima intervenção, esse período deve ser 
alargado para três e cinco dias, 
respetivamente.

Após receção das explicações 
complementares, os Estados-Membros em 
causa devem comunicar as suas eventuais 
considerações ao Estado-Membro relator 
até dois dias antes da data de 
apresentação do relatório. Ao finalizar o 
relatório de avaliação, o Estado-Membro 
relator tomará devidamente em conta 
essas considerações. O prazo para a 
avaliação conjunta e a consolidação, por 
parte dos Estados-Membros em causa e 
do Estado-Membro relator, das 
explicações complementares não deve ser 
inferior a 15 dias para os ensaios clínicos 
com mínima intervenção e a 20 dias para 
os ensaios clínicos que não sejam ensaios 
com mínima intervenção.

Or. en

Justificação

O processo de avaliação das explicações complementares deve refletir o processo de 
avaliação conjunta do pedido. Esta abordagem também permite assegurar tempo suficiente 
para o Estado-Membro relator formular uma avaliação inicial e para as fases de avaliação 
conjunta e consolidação.

Alteração 328
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6 – parágrafo 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

A fim de poder consultar comités de 
peritos, o Estado-Membro relator pode 
igualmente alargar o prazo referido nos 
n.os 4 e 6 em mais 60 dias para ensaios 
clínicos que envolvam medicamentos de 
terapia avançada ou outras novas 
terapias.

Or. en

Justificação

É importante que os prazos prevejam tempo suficiente para permitir aos Estados-Membros
obterem, se necessário, pareceres periciais centrados no processo de avaliação para 
medicamentos de terapia avançada ou outras novas terapias. Esta possibilidade está prevista 
na diretiva em vigor.

Alteração 329
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Se o Estado-Membro relator não 
apresentar o seu relatório de avaliação 
dentro dos prazos previstos nos n.os 4, 6 e 
7, a parte I do ensaio clínico é 
considerada aceite pelo Estado-Membro 
relator.

Or. fr

Justificação

Convém recordar que a presente proposta de regulamento da UE se baseia no princípio da 
aprovação tácita, introduzido pela Diretiva 2001/20/CE. O respeito por este princípio é 
fundamental, pois permitirá assegurar o cumprimento dos prazos, essenciais não só para 
garantir um acesso rápido a tratamentos inovadores, mas também para manter a 
competitividade da investigação clínica europeia.


