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Alteração 33
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 34
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 35
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

muito, um impacto negativo muito ténue e 
temporário na saúde do sujeito, esses 
ensaios clínicos com risco mínimo devem 
ser objeto de regras menos rigorosas, como 
prazos de aprovação mais curtos. Além 
disso, as regras de vigilância e de 
rastreabilidade devem ser as aplicáveis à 
prática clínica normal.

Or. fr

Justificação

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. No que respeita às alterações 
ao considerando 9, ver uma justificação idêntica e adequada na alteração 8.

Alteração 36
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Substitui a alteração 3 do projeto de parecer.

Alteração 37
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

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 38
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)



PE504.308v01-00 6/98 AM\925951PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Considerando correspondente à inserção do novo artigo 7.º-A relativo ao relatório de 
avaliação sobre os ensaios clínicos no domínio das doenças raras.

Alteração 39
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

em causa a determinação do organismo ou 
organismos aos quais caberá efetuar a 
avaliação. Essa decisão depende da 
organização interna de cada 
Estado-Membro. No entanto, 
independentemente da organização do 
processo de avaliação e dos organismos 
envolvidos, os Estados-Membros devem 
certificar-se de que a avaliação é 
totalmente concluída dentro dos prazos 
previstos no presente regulamento e de 
que nenhuma avaliação suplementar pode 
impedir o promotor de iniciar o ensaio 
clínico após a notificação da decisão de 
concessão da autorização. 

Or. en

Justificação

A alteração do presente considerando visa clarificar a intenção da alteração 13 do projeto de 
parecer. Por motivos de clareza, a segunda parte deve tornar-se um considerando separado.

Alteração 40
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A Comissão deve, em consulta com 
os Estados-Membros, meios académicos e 
organizações da sociedade civil, emitir 
diretrizes especificando o conteúdo e o 
formato de apresentação dos resultados 
do ensaio clínico.
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Or. en

Alteração 41
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Texto correspondente à última parte do considerando 14, que foi objeto de supressão para 
assegurar a clareza.

Alteração 42
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) O promotor deve ser autorizado a 
retirar o pedido de autorização de um 
ensaio clínico. No entanto, a fim de 
garantir a fiabilidade do funcionamento do 
processo de avaliação, só se deve poder 
retirar um pedido relativamente à 
totalidade do ensaio clínico. O promotor 
deve poder apresentar um novo pedido de 
autorização de um ensaio clínico após a 
retirada de um pedido anterior.

(16) O promotor deve ser autorizado a 
retirar o pedido de autorização de um 
ensaio clínico. No entanto, a fim de 
garantir a fiabilidade do funcionamento do 
processo de avaliação, só se deve poder 
retirar um pedido relativamente à 
totalidade do ensaio clínico. O promotor 
deve poder apresentar um novo pedido de 
autorização de um ensaio clínico após a 
retirada de um pedido anterior, desde que 
do novo pedido constem as explicações 
relativas às retiradas anteriores.

Or. en

Alteração 43
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de aumentar a transparência em 
matéria de ensaios clínicos, os dados 
relativos a ensaios clínicos fornecidos em 
apoio de um pedido de autorização de 
ensaio clínico devem basear-se apenas em 
ensaios clínicos registados numa base de 
dados acessível ao público.

(20) A fim de aumentar a transparência em 
matéria de ensaios clínicos, os dados 
relativos a ensaios clínicos fornecidos em 
apoio de um pedido de autorização de 
ensaio clínico devem basear-se apenas em 
ensaios clínicos registados numa base de 
dados facilmente acessível ao público, sem 
impor quaisquer custos de acesso.

Or. en

Alteração 44
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Considerando 22
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

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

Alteração 45
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) O presente regulamento deve prever 
regras claras relativas ao consentimento 
esclarecido em situações de emergência. 

(23) O presente regulamento deve prever 
regras claras relativas ao consentimento 
esclarecido em situações de emergência. 



AM\925951PT.doc 11/98 PE504.308v01-00

PT

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

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

Or. fr

Justificação

Philippe Juvin congratula-se com a possibilidade prevista na proposta de regulamento de 
dispensar o consentimento prévio no caso dos ensaios clínicos em situações de emergência. 
No entanto, não pretende limitar essa possibilidade aos ensaios clínicos com risco mínimo. 
Na prática, essa disposição seria demasiado restritiva, porquanto excluiria um grande 
número de ações de investigação nos domínios da reanimação e da medicina de emergência, 
centradas em produtos inovadores.
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Alteração 46
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

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

(25) A fim de permitir que os doentes 
avaliem as possibilidades de participar num 
ensaio clínico, e para permitir a supervisão 
eficaz de um ensaio clínico pelo 
Estado-Membro em causa, o início do 
ensaio clínico, o final do recrutamento para 
o ensaio e a conclusão do ensaio devem ser 
notificados. 

Or. en

Justificação

Disposição transferida para um novo considerando.

Alteração 47
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) O promotor deve enviar 
atempadamente à base de dados da UE 
um resumo dos resultados do ensaio 
clínico. Este envio deve respeitar o nível 
de desenvolvimento do produto, não 
devendo incluir quaisquer dados pessoais 
ou informações comerciais confidenciais. 
O resumo dos resultados do ensaio clínico 
deve ser enviado no prazo de um ano a 
contar da conclusão do ensaio ou da 
decisão de suspender o desenvolvimento 



AM\925951PT.doc 13/98 PE504.308v01-00

PT

de um medicamento, ou até 30 dias após a 
concessão da autorização de introdução 
no mercado.

Or. en

Justificação

Em sintonia com as alterações ao artigo 34.º.

Alteração 48
Toine Manders

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

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

Durante um ensaio clínico, o promotor 
pode ter conhecimento de infrações graves 
às regras relativas à realização do ensaio. 
Este facto deve ser comunicado a todos os
Estados-Membros sem demora, para que 
tomem medidas adequadas se necessário.

Or. en

Alteração 49
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 50
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 51
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) A Comissão deve, no prazo de dois 
anos após a adoção do presente 
regulamento, apresentar ao Parlamento 
Europeu uma avaliação da gestão dos 
dados em bruto e da viabilidade da 
introdução do livre acesso de cientistas 
independentes aos mesmos.
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Or. en

Alteração 52
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

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

(46) Em ensaios clínicos, deve ser 
garantida a compensação por danos 
reconhecidos em conformidade com a 
legislação aplicável.

Or. en

Alteração 53
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 54
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 55
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Considerando 64-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Em conformidade com o conceito de regulamentação inteligente e a fim de garantir que o 
regulamento se mantém «adequado ao seu propósito» de servir de base a avanços científicos 
e tecnológicos num ambiente em rápida mutação, é necessário estabelecer o reexame regular 
do regulamento.

Alteração 56
Bernadette Vergnaud

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

Or. en

Justificação

Estas novas definições são demasiado complicadas e difíceis de aplicar na prática, o que 
gerará ainda mais burocracia. Deve seguir-se o princípio simples de que as «observações» se 
inserem na categoria do «estudo» e as «intervenções» na categoria do «ensaio».
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Alteração 57
Bernadette Vergnaud

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

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, farmacológicos ou outros efeitos 
farmacodinâmicos de um ou mais 
medicamentos; ou

Or. en

Alteração 58
Bernadette Vergnaud

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 
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procedimentos de diagnóstico ou de 
monitorização complementares em 
relação à prática clínica normal.

Or. en

Justificação

Estas novas definições são demasiado complicadas e difíceis de aplicar na prática, o que 
gerará ainda mais burocracia. Deve seguir-se o princípio simples de que as «observações» se 
inserem na categoria do «estudo» e as «intervenções» na categoria do «ensaio».

Alteração 59
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 têm 
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.)

Alteração 60
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 é 
decidida antecipadamente, não se inserindo 
na prática clínica normal no 
Estado-Membro em causa;

(Não se aplica à versão portuguesa.)



PE504.308v01-00 20/98 AM\925951PT.doc

PT

Or. fr

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 61
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 62
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, em termos de natureza e alcance da 
intervenção, for suscetível de ter, quando 
muito, um impacto ténue e temporário na 
saúde do sujeito do ensaio.
um ensaio clínico com risco mínimo 
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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 em apreço. 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 63
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 têm 
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.)

Alteração 64
Bernadette Vergnaud
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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 estudo 
clínico, os medicamentos experimentais 
não são utilizados em conformidade com 
os termos da autorização de introdução no 
mercado nos Estados-Membros em causa;

Or. en

Justificação

A redação da Comissão («ou a sua utilização constitui um tratamento padrão em qualquer 
dos Estados-Membros em causa») permite a realização de ensaios clínicos com mínima 
intervenção com medicamentos num Estado-Membro onde eles não sejam autorizados, bem 
como a possibilidade de investigar utilizações não contempladas na rotulagem em detrimento 
de sistemas legais de seguros de saúde.

Alteração 65
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;

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 equivale 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, n.º 6.
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Alteração 66
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O estudo não visa identificar, 
caracterizar ou quantificar um risco de 
segurança, confirmar o perfil de eficácia 
ou segurança do medicamento ou medir a 
eficácia das medidas de gestão do risco.

Or. en

Justificação

Um estudo pós-autorização de um medicamento acontece por existirem preocupações quanto 
à eficácia ou segurança do medicamento, mesmo que o produto seja utilizado segundo as 
indicações da autorização de introdução no mercado. Como exemplos de estudos pós-
autorização com elevado risco de danos, pode-se referir o estudo Regulate com utilização de 
benfluorex (Mediator) e o estudo Vigor com utilização de rofecoxib (Vioxx).

Alteração 67
Bernadette Vergnaud

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 o medicamento é prescrito da 
forma habitual e de acordo com os termos 
da autorização de introdução no mercado. 
A sujeição do doente a determinada 
estratégia terapêutica não é previamente 
fixada por um protocolo de ensaio, antes 
depende da prática corrente e a decisão de 
receitar o medicamento está claramente 
dissociada da decisão de incluir ou não o 
doente no estudo;
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Or. en

Justificação

Em princípio, a definição de «estudo sem intervenção» não protege de forma suficiente a 
segurança e os direitos dos sujeitos de ensaio. A definição constante da Diretiva 2001/20/CE 
sobre ensaios clínicos (artigo 2.º, alínea c)) era clara e deve ser parcialmente reintroduzida.

Alteração 68
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 4 – – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Não é permitido efetuar qualquer 
pagamento ou conceder vantagens ou 
favorecimentos a profissionais de saúde 
para incentivá-los a prescrever, dispensar 
ou utilizar um determinado medicamento.

Or. en

Alteração 69
Bernadette Vergnaud

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 
seguido para tratar, prevenir ou 
diagnosticar uma doença ou afeção de 
acordo com provas científicas fiáveis e 
atuais;
(Esta alteração aplica-se ao conjunto do 
texto legislativo em apreço. A sua adoção 
exige adaptações técnicas em todo o texto.)

Or. en
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Justificação

O tratamento padrão deve basear-se nos conhecimentos científicos mais atualizados. O termo 
«prática clínica normal» é demasiado vago, devendo ser substituído pela redação da 
Declaração de Helsínquia (artigo 32.º): «melhor intervenção comprovada atualmente».

Alteração 70
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

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, n.º 6.

Alteração 71
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Medicamento auxiliar»: um 
medicamento utilizado no contexto de um 
ensaio clínico, mas não como medicamento 
experimental;

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

Or. fr

Justificação

Para uma maior clareza, afigura-se necessário dar exemplos de possíveis medicamentos 
auxiliares.

Alteração 72
Emma McClarkin

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 
documenta a avaliação de um pedido de 
autorização ou de uma alteração 
substancial envolvendo três ou mais 
Estados-Membros, cuja apresentação 
tenha sido efetuada nos termos dos 
capítulos II e III do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

É necessário incluir a definição de «Estado-Membro relator» no regulamento. Ao atribuir a 
função de Estado-Membro relator no contexto da parte I da avaliação, o projeto de 
regulamento não distingue entre um ensaio envolvendo um único ou vários 
Estados-Membros. Nos casos em que um ensaio é autorizado por um único Estado-Membro e 
o promotor pretende estendê-lo a outros Estados-Membros, coloca-se a questão de saber se o 
parecer do primeiro Estado-Membro deve equivaler a uma decisão da UE em relação aos 
últimos. A decisão da UE deve basear-se sempre numa decisão por maioria dos 
Estados-Membros, o que torna necessário um número mínimo de três Estados-Membros para 
alcançar essa maioria. Assim, só deve haver lugar à designação de um Estado-Membro 
relator se o pedido em causa envolver três ou mais Estados-Membros.
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Alteração 73
Bernadette Vergnaud

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 a sua conclusão 
antecipada, efetuada após notificação da 
decisão referida nos artigos 8.º, 14.º, 19.º, 
20.º e 23.º e 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, por exemplo, a alteração da 
interpretação dos documentos científicos 
de apoio à realização do ensaio ou 
alterações significativas sob quaisquer 
outros aspetos.

Or. en

Justificação

A conclusão antecipada de um ensaio clínico é prática comum nos casos em que os 
resultados intermédios denotam uma diferença «estatisticamente significativa».  A conclusão 
antecipada permite que o promotor evite o risco de essa diferença perder significância 
estatística no fim do ensaio, caso se deva ao risco. Convém, pois, reintroduzir a redação mais 
precisa da Diretiva 2001/20/CE (artigo 10.º-A).

Alteração 74
Heide Rühle

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 

(12) «Alteração substancial»: qualquer 
alteração a qualquer aspeto do ensaio 
clínico, incluindo a sua conclusão 
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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;

antecipada e a alteração do número de 
sujeitos nele participantes, efetuada após 
notificação da decisão referida nos artigos 
8.º, 14.º, 19.º, 20.º e 23.º e 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, por exemplo, 
a alteração da interpretação dos 
documentos científicos de apoio à 
realização do ensaio ou alterações 
significativas sob quaisquer outros 
aspetos.

Or. en

Alteração 75
Christel Schaldemose

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 ou financiamento do 
ensaio clínico;

Or. en

Alteração 76
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – n.º 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;
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Or. en

Justificação

Reintrodução da definição prevista na Diretiva 2001/20/CE.

Alteração 77
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(14) «Investigador»: uma pessoa 
responsável pela realização de um ensaio 
clínico num centro de ensaio;

(14) «Investigador»: Uma pessoa singular 
detentora de 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 sobre Harmonização –
Boas Práticas Clínicas).

Alteração 78
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
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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 sobre Harmonização - Boas Práticas Clínicas) é relevante e 
sistematicamente incluído em todos os protocolos de investigação.

Alteração 79
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

(14-B) «Investigador coordenador»: um 
investigador responsável pela 
coordenação de um ensaio clínico 
realizado em vários centros, em um 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 sobre Harmonização - Boas Práticas Clínicas) é relevante e 
sistematicamente incluído em todos os protocolos de investigação.

Alteração 80
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 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-

(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;
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Membro em causa;

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.

Alteração 81
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 82
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 20
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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

Reintrodução da definição prevista na Diretiva 2001/20/CE. Este requisito é útil para 
garantir o respeito pelo direito dos sujeitos do ensaio a serem informados de alterações ao 
protocolo inicialmente acordado.

Alteração 83
Bernadette Vergnaud

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

Texto da Comissão Alteração

(30-A) «Relatório de estudo clínico» : 
relatório incluindo o protocolo completo e 
as respetivas datas e eventuais alterações 
posteriores, bem como um plano de 
análise estatística, dados resumidos, em 
matéria de eficácia e segurança, sobre 
todas as consequências e dados 
individuais anónimos dos doentes sob a 
forma de tabelas ou listas.

Or. en

Justificação

Definição da diretriz ICH E3. Muitos estudos de investigação demonstraram claramente que 
a não-inclusão de relatórios de estudos clínicos nas análises sistemáticas resultaram em 
bases de elementos factuais incompletas e conclusões potencialmente tendenciosas sobre os 
efeitos de uma intervenção (por exemplo, dados publicados sobre a reboxetina 
sobrestimaram os seus efeitos em até 115 % face ao placebo, além de terem subestimado os 
riscos).
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Alteração 84
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

(30-A) «Relatório de estudo clínico» : 
relatório incluindo o protocolo completo e 
eventuais alterações posteriores ao 
mesmo, bem como um plano de análise 
estatística, dados resumidos, em matéria 
de eficácia e segurança, sobre todas as 
consequências e dados individuais 
anónimos dos doentes sob a forma de 
tabelas ou listas.

Or. en

Alteração 85
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Devem ser concebidos ensaios clínicos éticos e de boa qualidade para gerar dados relevantes 
em termos de conhecimento científico sobre o ser humano e os meios para melhorar sua 
condição.

Alteração 86
Christel Schaldemose
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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 87
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Capítulo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

 Procedimento de autorização de ensaios 
clínicos

Proteção dos sujeitos e procedimento de 
autorização de ensaios clínicos

Or. en

Alteração 88
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Princípio geral

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
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Justificação

A Declaração de Helsínquia e a Convenção de Oviedo estipulam que a «investigação 
envolvendo uma pessoa só pode ter lugar se (...) o projeto de investigação for aprovado pela 
autoridade competente após (…) análise multidisciplinar da sua aceitabilidade ética». Tal 
como estabelece o artigo 28.º, n. º2, da proposta de regulamento, «os direitos, a segurança e 
o bem-estar dos sujeitos do ensaio prevalecem sobre os interesses da ciência e da 
sociedade». Para atingir estes objetivos, é necessário condicionar a autorização dos 
Estados-Membros à decisão do comité de ética interdisciplinar e independente responsável 
nos termos do direito nacional.

Alteração 89
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
A autorização da autoridade competente 
de um Estado-Membro para a realização 
de um ensaio clínico apenas pode ser 
concedida após a aprovação do comité de 
ética envolvido.

Or. en

Alteração 90
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-B
Melhor intervenção comprovada 

atualmente
Os benefícios, riscos, encargos e eficácia 
de uma nova intervenção têm de ser 
testados em comparação com os da atual 
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melhor intervenção comprovada
atualmente, exceto nas seguintes 
circunstâncias:
a) Se a utilização de um placebo ou a 
ausência de tratamento for aceitável em 
estudos onde não exista nenhuma 
intervenção comprovada atualmente; ou
b) Nos casos em que, por razões 
metodológicas cientificamente válidas e 
irrefutáveis, a utilização de um placebo 
for necessária para determinar a eficácia 
ou segurança de uma intervenção e os 
doentes que receberem o placebo ou não 
receberem qualquer tratamento não 
incorram em qualquer risco de lesões 
graves ou irreversíveis. 
Importa ter um profundo cuidado para 
evitar o recurso abusivo à opção referida 
na alínea b) do primeiro parágrafo.

Or. en

Justificação

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, tal como resultam da versão de 2008 da Declaração 
de Helsínquia (artigo 32.º).

Alteração 91
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-C
Testes toxicológicos

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

Or. en

Justificação

Os testes toxicológicos anteriores a qualquer ensaio clínico são um requisito estabelecido na 
Diretiva 2001/20/CE (considerando 2). A catástrofe ocorrida com o TGN1412, em 2006, no 
Reino Unido, atesta a necessidade de realizar estes testes antes do início de um ensaio 
clínico.

Alteração 92
Bernadette Vergnaud

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

Texto da Comissão Alteração

 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»).

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

Or. en

Justificação

No âmbito do procedimento centralizado de autorização de introdução no mercado de 
medicamentos da UE, os Estados-Membros designam um relator e um correlator para 
avaliarem conjuntamente o pedido. Este sistema reforça a cooperação entre os 
Estados-Membros, aumenta a segurança dos doentes, têm em conta os recursos disponíveis 
dos Estados-Membros e evita a escolha tendenciosa de um Estado-Membro, ou seja, que um 
promotor escolha um Estado-Membro relator do qual preveja receber uma decisão favorável.
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Alteração 93
Bernadette Vergnaud

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 94
Bernadette Vergnaud

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

Alteração 95
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 2. No prazo de seis dias de calendário a 
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apresentação do dossiê de pedido, o 
Estado-Membro relator proposto deve 
notificar o promotor, através do portal da 
UE, do seguinte:

contar da apresentação do dossiê de 
pedido, o Estado-Membro relator proposto 
deve notificar o promotor, através do portal 
da UE, do seguinte:

Or. fr

Justificação

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

Alteração 96
Bernadette Vergnaud

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 quatro dias a contar da 
designação do Estado-Membro relator, 
este deve notificar o promotor, através do 
portal da UE, do seguinte:

Or. en

Alteração 97
Bernadette Vergnaud

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) Que outro Estado-Membro é o 
Estado-Membro correlator;
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Or. en

Alteração 98
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) O número de registo do ensaio 
clínico no portal da UE.

Or. en

Justificação

Um número de registo do ensaio clínico no portal da UE, ou seja, um número de 
identificação específico do registo existente na base de dados EudraCT, facilitaria a 
cooperação entre os Estados-Membros a nível da União.

Alteração 99
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 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.

Or. en
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Alteração 100
Philippe Juvin

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 risco 
mínimo, se tal for alegado pelo promotor, e 
o Estado-Membro relator proposto será o 
Estado-Membro relator.

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 101
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

 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

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 risco 
mínimo, embora tal seja alegado pelo 
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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.

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. 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 102
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 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 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 risco mínimo, se tal for 
alegado pelo promotor, e o 
Estado-Membro relator proposto será o 
Estado-Membro relator.

Or. fr

Justificação

É preferível definir a segunda categoria de investigação em função do nível de risco para o 
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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 103
Christel Schaldemose

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, refletindo os 
grupos populacionais a tratar e 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. en

Alteração 104
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

Justificação

Substitui a alteração 8 do projeto de parecer. As particularidades de determinadas 
subpopulações (em razão do género, idade, etc.) podem também respeitar a aspetos como a 
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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 105
Emma McClarkin

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 
dentro dos seguintes prazos:

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, e a data de 
apresentação do relatório é a data em que 
o relatório de avaliação final é 
apresentado 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 
dentro dos prazos seguintes, 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 envolvidos, 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 envolvidos (consolidação). Este processo evitará a duplicação da 
avaliação quer pelo Estado-Membro relator quer pelo Estado-Membro em causa, e clarifica 
o papel do Estado-Membro relator.
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Alteração 106
Emma McClarkin

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 com 
mínima intervenção; o prazo para a 
avaliação conjunta e para a consolidação 
pelos Estados-Membros em causa e o 
Estado-Membro relator não deve ser 
inferior a 5 dias;

Or. en

Justificação

Esta disposição garante tempo suficiente para a avaliação inicial do Estado-Membro relator 
(no prazo máximo de 5 dias), bem como para a avaliação conjunta e a consolidação (no 
prazo mínimo de 5 dias).

Alteração 107
Emma McClarkin

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 25 dias a contar da data de 
validação, para os ensaios clínicos que não 
sejam ensaios com mínima intervenção; o 
prazo para a avaliação conjunta e para a 
consolidação pelos Estados-Membros em 
causa e o Estado-Membro relator não 
deve ser inferior a 10 dias;

Or. en

Justificação

Esta disposição garante tempo suficiente para a avaliação inicial do Estado-Membro relator 
(no prazo máximo de 15 dias), bem como para a avaliação conjunta e a consolidação (no 
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prazo mínimo de 10 dias).

Alteração 108
Emma McClarkin

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 30 dias a contar da data de 
validação, para qualquer ensaio clínico 
com um medicamento experimental de 
terapia avançada; o prazo para a avaliação 
conjunta e para a consolidação pelos 
Estados-Membros em causa e o 
Estado-Membro relator não deve ser 
inferior a 10 dias;

Or. en

Justificação

Esta disposição garante tempo suficiente para a avaliação inicial do Estado-Membro relator 
(no prazo máximo de 20 dias), bem como para a avaliação conjunta e a consolidação (no 
prazo mínimo de 10 dias).

Alteração 109
Emma McClarkin

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, o 
Estado-Membro relator deve elaborar e 
enviar aos Estados-Membros em causa um 
relatório de avaliação inicial. O mais 
tardar num prazo de 2 dias antes da data 
de apresentação do relatório, os 
Estados-Membros em causa podem 
comunicar ao Estado-Membro relator e aos 
restantes Estados-Membros envolvidos
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quaisquer considerações relevantes para o 
pedido. Ao finalizar o relatório de 
avaliação, o Estado-Membro relator deve 
tomar devidamente em conta essas 
considerações.

Or. en

Justificação

Esta alteração garante ao Estado-Membro relator 2 dias para a consolidação das 
observações dos Estados-Membros em causa e para a finalização do relatório. Evita-se assim 
que os Estados-Membros em causa possam enviar observações ao Estado-Membro relator 
até ao último dia do período de avaliação, no qual o relatório final tem de ser apresentado ao 
promotor e aos Estados-Membros em causa. De igual modo, passa a haver tempo para tratar 
com eficácia e transparência as observações dos Estados-Membros em causa e incorporá-las 
num relatório consolidado final.

Alteração 110
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 111
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro relator, e apenas este 
Estado-Membro, pode, entre a data de 
validação e a data de avaliação, solicitar ao 
promotor explicações complementares, 

Entre a data de validação e a data de 
avaliação, apenas o Estado-Membro 
relator pode, tendo em conta as suas 
próprias observações e as do 
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tendo em conta as considerações referidas 
no n.º 5.

Estado-Membro em causa referidas no 
n.º 5, solicitar ao promotor explicações 
suplementares.

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 112
Emma McClarkin

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

Texto da Comissão Alteração

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

O Estado-Membro relator, e apenas este 
Estado-Membro, pode, entre a data de 
validação e a data de apresentação do 
relatório, solicitar ao promotor explicações 
complementares, tendo em conta as 
considerações referidas no n.º 5.

Or. en

Justificação

Importa distinguir claramente a data de avaliação (o último dia em que os Estados-Membros 
em causa podem apresentar observações sobre a avaliação inicial do Estado-Membro 
relator) da data de apresentação do relatório (a data em que o relatório final é apresentado 
ao promotor e aos Estados-Membros em causa).

Alteração 113
Emma McClarkin

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 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 não podem ser suspensos. O período para a solicitação de explicações 
complementares deve integrar os prazos máximos para a autorização. Os prazos devem 
prever tempo suficiente tanto para a avaliação conjunta como para a consolidação das 
respostas às perguntas colocadas pelo promotor. Com 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 114
Emma McClarkin

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 5 dias para os ensaios clínicos 
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com mínima intervenção e a 10 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. O Estado-Membro relator precisa de 2 dias para consolidar as 
observações e finalizar o relatório de avaliação. Esta alteração garante também tempo 
suficiente quer para a avaliação inicial do Estado-Membro relator (no prazo máximo de 15 
dias para os ensaios clínicos com mínima intervenção ou de 20 dias para os outros ensaios) 
quer para a avaliação conjunta e a consolidação (no prazo mínimo de 5 dias para os ensaios 
clínicos com mínima intervenção ou de 10 dias para os outros ensaios).

Alteração 115
Emma McClarkin

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

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-A em mais 60 dias no caso dos 
ensaios com medicamentos de terapia 
avançada ou outras novas terapias.

Or. en

Justificação

Os prazos devem prever tempo suficiente para, se necessário, obter pareceres periciais 
durante o processo de avaliação, mas apenas se houver recurso a medicamentos de terapia 
avançada ou a outras novas terapias. Esta possibilidade está prevista na diretiva em vigor.

Alteração 116
Toine Manders

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

Os Estados-Membros devem assegurar 
que o funcionamento e a existência do 
portal da UE sejam suficientemente 
divulgados junto do público.

Or. en

Alteração 117
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 como também para manter a 
competitividade da investigação clínica europeia.

Alteração 118
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Relatório de avaliação sobre os ensaios 
clínicos no domínio das doenças raras

1. No caso específico dos ensaios clínicos 
no domínio das doenças raras, de acordo 
segundo a definição do 
Regulamento (CE) n.º 141/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo aos medicamentos órfãos1, o 
Estado-Membro relator deve solicitar o 
parecer pericial do Grupo de Trabalho 
dos Pareceres Científicos da Agência 
Europeia de Medicamentos sobre a 
doença ou o grupo de doenças objeto do 
ensaio clínico, incluindo os aspetos 
cobertos pela parte II da avaliação.
2. Para efeitos da avaliação dos aspetos 
referidos no artigo 7.º, o Estado-Membro 
relator deve comunicar, sem demoras 
injustificadas, o parecer do Grupo de 
Trabalho dos Pareceres Científicos aos 
Estados-Membros em causa.
_____________
1JO L 18 de 22.1.2000, p. 1.

Or. en

Justificação

No caso das doenças raras, os conhecimentos especializados necessários para avaliar um 
pedido são normalmente escassos a nível nacional. Por esse motivo, convirá solicitá-los a 
nível europeu. A fim de ajudar o Estado-Membro relator e os Estados-Membros em causa a 
apresentar uma avaliação fundamentada do pedido, o Estado-Membro relator deve consultar 
o Grupo de Trabalho dos Pareceres Científico da EMA, o qual reúne melhores condições 
para prover os conhecimentos especializados necessários.

Alteração 119
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea h-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

h-A) Conformidade com disposições a 
nível nacional que ofereçam maior 
proteção às pessoas vulneráveis no 
domínio dos ensaios clínicos.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 120
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se o Estado-Membro em causa não 
apresentar o seu relatório de avaliação 
dentro dos prazos previstos nos n.os 2 e 3, 
a parte II é considerada aceite pelo 
Estado-Membro em causa.

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 como também para manter a 
competitividade da investigação clínica europeia.

Alteração 121
Philippe Juvin
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Em caso de recusa da parte II por 
parte de um dos Estados-Membros em 
causa, o promotor apenas pode recorrer 
uma vez junto desse Estado-Membro em 
causa, através do portal da UE referido 
no artigo 77.º. O promotor pode enviar 
explicações complementares no prazo de 
7 dias. O Estado-Membro em causa avalia 
uma segunda vez, para o seu próprio 
território, os aspetos referidos no artigo 
7.º, n.º 1, e considera as explicações 
complementares apresentadas pelo 
promotor. 
O Estado-Membro em causa deve 
concluir a sua avaliação no prazo de 7 
dias a contar da data de receção das 
explicações complementares. Se, no prazo 
de sete dias, o Estado-Membro em causa 
recusar ou nada concluir sobre a parte II, 
o pedido considera-se definitivamente 
recusado, não podendo o ensaio clínico 
ter lugar no Estado-Membro em causa.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa introduzir uma possibilidade de recurso do promotor no âmbito do 
processo de avaliação da parte II. Esta possibilidade de recurso permitirá ao promotor 
justificar ou explicar uma última vez, ao Estado-Membro em causa, os aspetos do ensaio 
clínico abrangidos pela parte II. A fim de não atrasar de forma abusiva o processo de 
avaliação, essa possibilidade de recurso é compensada pelo princípio da aprovação tácita.

Alteração 122
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

 Quando o promotor não fornecer 
explicações complementares no prazo 
fixado pelo Estado-Membro em 
conformidade com o primeiro parágrafo, 
considera-se que o pedido foi retirado. A 
retirada do pedido refere-se apenas ao 
Estado-Membro em causa.

Quando, a pedido do Estado-Membro em 
causa, o promotor não fornecer 
explicações complementares no prazo 
fixado em conformidade com o primeiro 
parágrafo, considera-se que o pedido do 
ensaio clínico em fase de avaliação foi 
retirado. A retirada do pedido refere-se 
apenas ao Estado-Membro em causa.

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 123
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se o Estado-Membro em causa 
discordar da conclusão do 
Estado-Membro relator nos termos do 
disposto no n.º 2, alíneas a) e b), o ensaio 
clínico não poderá realizar-se no 
Estado-Membro em causa.

Or. fr

Justificação

O texto da Comissão (artigo 8.º. n.º 2) permite que o Estado-Membro em causa discorde da 
decisão de autorização de um ensaio tomada pelo Estado-Membro relator, mas é omisso 
quanto à consequência. A alteração clarifica que, neste caso, o Estado-Membro pode rejeitar 
(«opt-out») as conclusões do Estado-Membro relator e o ensaio não pode ter lugar no 
Estado-Membro em causa.
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Alteração 124
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Existência de diferenças significativas 
na prática clínica normal entre o 
Estado-Membro em causa e o 
Estado-Membro relator, devido às quais o 
sujeito do ensaio iria receber um 
tratamento inferior ao da prática clínica 
normal;

a) Existência de diferenças significativas 
na prática clínica normal entre o 
Estado-Membro em causa e o 
Estado-Membro relator, devido às quais o 
sujeito do ensaio iria receber cuidados 
inferiores aos da prática clínica normal;

Or. en

Alteração 125
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Violação de disposições nacionais 
mais abrangentes em matéria de proteção 
dos sujeitos dos ensaios clínicos do que as 
disposições do presente regulamento, 
nomeadamente no que respeita às 
populações vulneráveis;

Or. en

Alteração 126
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) Recusa do comité de ética de aprovar 
a realização do ensaio clínico no 
Estado-Membro em causa

Or. en

Alteração 127
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Recusa do comité de ética de aprovar 
a realização do ensaio clínico no 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 128
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Violação de legislação nacional mais 
abrangente em matéria de proteção dos 
sujeitos dos ensaios clínicos, 
nomeadamente no que respeita às pessoas 
vulneráveis

Or. en

Alteração 129
Christel Schaldemose
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 Quando o Estado-Membro em causa 
discordar da conclusão com base na alínea 
a) do segundo parágrafo, deve comunicar o 
seu desacordo à Comissão, a todos os 
Estados-Membros e ao promotor através do 
portal da UE, juntamente com uma 
justificação pormenorizada baseada em 
argumentos científicos e socioeconómicos, 
bem como um resumo da mesma.

Quando o Estado-Membro em causa 
discordar da conclusão com base na alínea 
a) do segundo parágrafo, deve comunicar o 
seu desacordo à Comissão, a todos os 
Estados-Membros e ao promotor através do 
portal da UE, juntamente com uma 
justificação pormenorizada baseada em 
argumentos científicos e socioeconómicos, 
bem como um resumo da mesma. As 
razões do desacordo têm de ser publicadas 
através do portal da UE.

Or. en

Alteração 130
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 Quando o Estado-Membro em causa 
discordar da conclusão com base na alínea 
a) do segundo parágrafo, deve comunicar 
o seu desacordo à Comissão, a todos os 
Estados-Membros e ao promotor através do 
portal da UE, juntamente com uma 
justificação pormenorizada baseada em 
argumentos científicos e socioeconómicos, 
bem como um resumo da mesma.

Quando o Estado-Membro em causa 
discordar da conclusão do Estado-Membro 
relator com base no segundo parágrafo, 
alínea a), deve comunicar o seu desacordo 
à Comissão, a todos os Estados-Membros e 
ao promotor através do portal da UE, 
juntamente com uma justificação 
pormenorizada baseada em argumentos 
científicos e socioeconómicos, bem como 
um resumo da mesma.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa clarificar a presente disposição da proposta de regulamento.
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Alteração 131
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 Quando o Estado-Membro em causa 
discordar da conclusão com base na 
alínea a) do segundo parágrafo, deve 
comunicar o seu desacordo à Comissão, a 
todos os Estados-Membros e ao promotor 
através do portal da UE, juntamente com 
uma justificação pormenorizada, baseada 
em argumentos científicos e
socioeconómicos, e um resumo da mesma.

Quando o Estado-Membro em causa 
discordar da conclusão do Estado-Membro 
relator, deve comunicar o seu desacordo à 
Comissão, a todos os Estados-Membros e 
ao promotor através do portal da UE.

Or. en

Justificação

Burocracia desproporcionada para os Estados-Membros, tendo em conta o prazo apertado. 
Essa justificação deve ser documentada na avaliação do Estado-Membro relator (ver 
proposta de alteração ao artigo 6.º, n.º 5.

Alteração 132
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as pessoas encarregadas de validar e 
avaliar o pedido estão isentas de conflitos 
de interesses, são independentes do 
promotor, da instituição do centro de 
ensaio e dos investigadores envolvidos e 
estão livres de qualquer outra influência 
indevida.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as pessoas encarregadas de validar e 
avaliar as partes I e II do pedido estão 
isentas de conflitos de interesses, são 
independentes do promotor e dos 
investigadores envolvidos e estão livres de 
qualquer outra influência indevida.

Or. fr
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Alteração 133
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a avaliação é feita conjuntamente por 
um número razoável de pessoas que 
possuam coletivamente as qualificações e 
a experiência necessárias.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a avaliação da parte II é feita por um 
grupo em que pelo menos metade das 
pessoas satisfaça as condições definidas 
no artigo 46.º do presente regulamento.

Or. fr

Justificação

Importa alterar o artigo 9.º, n.º 2, para obter uma maior clareza. A expressão proposta pela 
Comissão («que possuam coletivamente as qualificações e a experiência necessárias») é 
imprecisa e propensa a interpretações divergentes.

Alteração 134
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na avaliação deve ser tomado em conta 
o ponto de vista de pelo menos uma pessoa 
cuja principal área de interesse não seja 
científica. Deve igualmente ser tomado em 
conta o ponto de vista de pelo menos um 
doente.

3. Na avaliação deve ser tomado em conta 
o ponto de vista de pelo menos uma pessoa 
cuja principal área de interesse não seja 
científica. Deve igualmente ser tomado em 
conta o ponto de vista de pelo menos um 
doente. Tal como referem a Declaração de 
Helsínquia e a CIH-BPC, a avaliação de 
cada ensaio clínico deve contar com a 
intervenção de um comité de ética 
independente.

Or. en
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Alteração 135
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando o ensaio clínico envolver 
outras categorias de sujeitos tidos como 
pessoas vulneráveis nos termos do direito 
nacional, o pedido de autorização do 
ensaio clínico deve ser avaliado à luz das 
disposições nacionais dos 
Estados-Membros em causa.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 136
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O promotor pode retirar o seu pedido a 
qualquer momento até à data de avaliação. 
Em tal caso, o pedido só pode ser retirado 
no que diz respeito a todos os 
Estados-Membros em causa.

O promotor pode retirar o seu pedido a 
qualquer momento até à data de avaliação. 
Em tal caso, o pedido só pode ser retirado 
no que diz respeito a todos os 
Estados-Membros em causa. As razões da 
retirada do pedido têm de ser 
comunicadas a todos os Estados-Membros 
em causa e publicadas através do portal 
mencionado no presente regulamento.

Or. en
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Alteração 137
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O promotor pode retirar o seu pedido a 
qualquer momento até à data de avaliação. 
Em tal caso, o pedido só pode ser retirado 
no que diz respeito a todos os 
Estados-Membros em causa.

O promotor pode retirar o seu pedido a 
qualquer momento até à data de avaliação. 
Em tal caso, o pedido só pode ser retirado 
no que diz respeito a todos os 
Estados-Membros em causa. A base de 
dados da UE mantém um registo dos 
pedidos retirados, devendo ser 
comunicadas as razões de cada retirada 
de pedido.

Or. en

Alteração 138
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 O presente capítulo não prejudica a 
possibilidade de, após a recusa de 
concessão de uma autorização ou a retirada 
de um pedido, o promotor apresentar um 
pedido de autorização a qualquer 
Estado-Membro em causa pretendido. Esse 
pedido deve ser considerado como um 
novo pedido de autorização de outro ensaio 
clínico.

O presente capítulo não prejudica a 
possibilidade de, após a recusa de 
concessão de uma autorização ou a retirada 
de um pedido, o promotor apresentar um 
pedido de autorização a qualquer 
Estado-Membro em causa pretendido. Esse 
pedido deve ser considerado como um 
novo pedido de autorização de outro ensaio 
clínico. O novo pedido tem de incluir 
explicações sobre os pedidos, retiradas de 
pedidos e recusas anteriores.

Or. en
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Alteração 139
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente capítulo não prejudica a 
possibilidade de, após a recusa de 
concessão de uma autorização ou a retirada 
de um pedido, o promotor apresentar um 
pedido de autorização a qualquer 
Estado-Membro em causa pretendido. Esse 
pedido deve ser considerado como um 
novo pedido de autorização de outro ensaio 
clínico.

Após a recusa de concessão de uma 
autorização ou a retirada de um pedido, o 
promotor tem a possibilidade de apresentar 
um novo pedido de autorização a qualquer 
Estado-Membro em causa pretendido. Esse 
pedido deve ser considerado como um 
novo pedido de autorização de outro ensaio 
clínico. No entanto, deve especificar as 
razões da rejeição ou da retirada do 
pedido de autorização inicial, bem como 
as alterações introduzidas relativamente à 
versão inicial do protocolo.

Or. fr

Justificação

Esta disposição visa impedir que um promotor apresente um projeto objeto de recusa ou 
retirada a outro Estado-Membro sem o informar previamente da rejeição ou retirada inicial, 
bem como das razões que a motivaram, e sem introduzir as melhorias exigidas.

Alteração 140
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Estado-Membro relator do pedido 
referido no n.º 1 é o Estado-Membro 
relator do procedimento de autorização 
inicial.

2. Caso tenha existido um Estado-Membro 
relator do procedimento de autorização 
inicial, este será o Estado-Membro relator 
do pedido referido no n.º 1.

Or. en
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Justificação

Esta alteração faz com que o Estado-Membro relator da autorização inicial seja o 
Estado-Membro relator do procedimento de alargamento do ensaio clínico. Só deve haver 
lugar à designação de um Estado-Membro relator se o pedido em causa envolver três ou 
mais Estados-Membros. Um ensaio clínico não deve ser alargado com base num ensaio 
autorizado por apenas 1 ou 2 Estados-Membros. A decisão da UE deve basear-se sempre 
numa decisão por maioria dos Estados-Membros, o que torna necessário um número mínimo 
de três Estados-Membros para alcançar essa maioria.

Alteração 141
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Uma alteração substancial só pode ser 
efetuada se tiver sido aprovada em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido no presente capítulo.

Uma alteração substancial só pode ser 
efetuada se tiver sido aprovada em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido no presente capítulo e após a 
aprovação prévia de um comité de ética 
independente.

Or. en

Alteração 142
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 Quando o Estado-Membro relator não 
notificar o promotor em conformidade com 
o disposto no n.º 2, alíneas a) a c), no prazo 
de três dias a contar da receção das 
observações ou do pedido completo, 
considera-se que o pedido está completo e, 
se se tratar de um ensaio clínico com 
mínima intervenção, que este continuará a 
ser um ensaio clínico com mínima 

Quando o Estado-Membro relator não 
notificar o promotor em conformidade com 
o disposto no n.º 2, alíneas a) a c), no prazo 
de três dias a contar da receção das 
observações ou do pedido completo, 
considera-se que o pedido está completo e, 
se se tratar de um ensaio clínico com risco 
mínimo, que este continuará a ser um
ensaio clínico com risco mínimo após a 
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intervenção após a sua alteração 
substancial.

sua alteração substancial.

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 143
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se o ensaio clínico tiver sido realizado 
fora da União, deve estar conforme com 
princípios equivalentes aos do presente 
regulamento no que diz respeito aos 
direitos e à segurança dos sujeitos do 
ensaio clínico e à fiabilidade e robustez dos 
dados nele produzidos.

5. Se o ensaio clínico tiver sido realizado 
fora da União, deve estar conforme com as 
disposições do presente regulamento no 
que diz respeito aos direitos, segurança e 
saúde dos sujeitos do ensaio clínico, bem 
como à relevância, fiabilidade e robustez 
dos dados nele produzidos.

Or. en

Alteração 144
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os benefícios esperados, tanto 
terapêuticos como em matéria de saúde 
pública, justificam os riscos e 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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inconvenientes previsíveis;

Or. fr

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 145
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A conformidade com a alínea a) é 
assegurada permanentemente;

b) Os princípios formulados na alínea a) 
devem ser respeitados ao longo do estudo;

Or. fr

Justificação

A tradução francesa não parece ser coerente. Esta alteração é de natureza linguística. (A 
versão portuguesa é alterada em conformidade.)

Alteração 146
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O sujeito do ensaio, ou, quando este 
não puder dar o seu consentimento 
esclarecido, o seu representante legal, deu 
o seu consentimento esclarecido;

Suprimido

Or. fr

Justificação

Parece ser mais coerente transferir esta condição para depois do artigo 28.º, n.º 1, alínea d). 
Efetivamente, na prática, antes de dar o seu consentimento esclarecido, o sujeito do ensaio, 
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ou o seu representante legal, deve ser devidamente informado dos objetivos, riscos e 
inconvenientes do ensaio clínico.

Alteração 147
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O sujeito do ensaio, ou, quando este não 
puder dar o seu consentimento esclarecido, 
o seu representante legal, teve a 
possibilidade, no âmbito de uma entrevista 
prévia com o investigador ou com um 
membro da equipa de investigação, de 
compreender os objetivos, os riscos e os 
inconvenientes do ensaio, bem como as 
condições em que será realizado, e foi, 
além disso, informado do direito que lhe 
assiste de se retirar do ensaio a qualquer 
momento sem sofrer qualquer prejuízo;

d) O sujeito do ensaio, ou, quando este não 
puder dar o seu consentimento esclarecido, 
o seu representante legal, teve a 
possibilidade, no âmbito de uma entrevista 
prévia com o investigador ou o seu 
representante, de compreender os 
objetivos, os riscos e os inconvenientes do 
ensaio, bem como as condições em que 
será realizado. Foi, além disso, informado 
do direito que lhe assiste de se retirar do 
ensaio a qualquer momento sem sofrer 
qualquer prejuízo;

Or. fr

Justificação

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

Alteração 148
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea d-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) O sujeito do ensaio ou, quando este 
não puder dar o seu consentimento 
esclarecido, o seu representante legal, deu 
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o seu consentimento esclarecido;

Or. fr

Justificação

Importa transferir a condição do artigo 28.º, n.º 1, alínea c), para obter uma maior 
coerência. Efetivamente, na prática, antes de dar o seu consentimento esclarecido, o sujeito 
do ensaio, ou o seu representante legal, deve ser devidamente informado dos objetivos, riscos 
e inconvenientes do ensaio clínico.

Alteração 149
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O sujeito do ensaio deve ter tempo suficiente para tomar uma decisão. Esta disposição não 
deve aplicar-se a situações de emergência que exijam uma decisão rápida.
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Alteração 150
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Justificação

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

Alteração 151
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Justificação

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

Alteração 152
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

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

Alteração 153
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

h) Há motivos para esperar que a 
participação no ensaio clínico comporte 
para o sujeito incapaz benefícios que 

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

superem os riscos ou implique apenas um 
risco mínimo.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 154
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Justificação

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

Alteração 155
Philippe Juvin
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Importa respeitar as diferentes legislações nacionais em matéria de ensaios clínicos em 
menores. Por exemplo, a lei francesa obriga a que, neste domínio, o consentimento seja dado 
pelos dois titulares do poder paternal.

Alteração 156
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

O termo «categoria» é mais adequado.

Alteração 157
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

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

Alteração 158
Emma McClarkin

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 159
Philippe Juvin
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Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 160
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Não está disponível um representante 
legal;

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

Or. fr

Justificação

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

Alteração 161
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – alínea c)



AM\925951PT.doc 75/98 PE504.308v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 162
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

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

Alteração 163
Emma McClarkin

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

Texto da Comissão Alteração

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

e) O ensaio clínico representa apenas um 
risco proporcionado face à situação 
clínica subjacente (doença potencialmente 
fatal) para o sujeito do ensaio e impõe-lhe 
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apenas uma sobrecarga proporcionada.

Or. en

Alteração 164
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

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

Alteração 165
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Justificação

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

Alteração 166
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

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

Alteração 167
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 168
Christel Schaldemose

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 169
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 170
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 34 – título

Texto da Comissão Alteração

 Conclusão do ensaio clínico, conclusão 
antecipada do ensaio clínico

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

Or. en

Justificação

Ajustamento do título ao conteúdo do artigo.

Alteração 171
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 172
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

 No prazo de um ano a contar da conclusão 
de um ensaio clínico, o promotor deve 

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

enviar à base de dados da UE um resumo 
dos resultados do ensaio clínico e um 
relatório de estudo clínico.

Or. en

Alteração 173
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

Se, no momento da apresentação do 
pedido de autorização, o ensaio clínico 
visar a obtenção de uma autorização de 
introdução no mercado de um 
medicamento, o resumo dos resultados a 
que se refere o n.º 1 deve ser apresentado 
no prazo de 30 dias a contar da data de 
autorização de introdução no mercado ou, 
se for caso disso, no prazo de um ano a 
contar da decisão de suspensão do 
desenvolvimento de um medicamento. 

Or. en

Justificação

Pese embora a necessidade de divulgar o resumo dos resultados dos ensaios clínicos, a 
competitividade do promotor não deve ser afetada por essa divulgação. Deste modo, propõe-
se que, apenas no caso dos ensaios comerciais, os resultados sejam divulgados 30 dias a 
contar da concessão da autorização de introdução no mercado. Em caso de suspensão do 
desenvolvimento do medicamento, os resultados devem ser publicados no prazo de um ano a 
contar da decisão de suspensão do processo de desenvolvimento.

Alteração 174
Christel Schaldemose

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

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

Suprimido

Or. en

Alteração 175
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Para efeitos do presente regulamento, se 
um ensaio clínico que tiver sido suspenso 
ou interrompido temporariamente não for 
reiniciado, a data da decisão do promotor 
de não reiniciar o ensaio clínico é 
considerada como data de conclusão do 
ensaio clínico. Em caso de conclusão 
antecipada, a data da conclusão antecipada 
é considerada como data de conclusão do 
ensaio clínico. Após 12 meses de 
interrupção temporária, os dados do 
ensaio clínico devem ser disponibilizados 
ao público, mesmo que estejam 
incompletos.

Or. en

Alteração 176
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Se o ensaio clínico for suspenso, o 
promotor deve comunicar, no prazo de 15 
dias a contar da decisão de suspender o 
ensaio, as razões dessa suspensão ao 
Estado-Membro em causa, através do 
portal da UE.

Or. en

Justificação

Alteração visando garantir a transparência das razões que levam à suspensão de um ensaio 
clínico.

Alteração 177
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração 178
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

A Agência Europeia de Medicamentos 
criada pelo Regulamento (CE) n.º 
726/2004 (a seguir designada por 
«Agência») deve estabelecer e manter uma 
base de dados eletrónica para a 
comunicação das informações previstas 
nos artigos 38.º e 39.º Essa base de dados 
eletrónica deve ser um módulo da base de 
dados referida no artigo 24.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004.

Or. en

Justificação

Correção da base jurídica da base de dados EUdraVigilence. A presente alteração substitui a 
alteração 17 do projeto de relatório.

Alteração 179
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O promotor deve transmitir por via 
eletrónica e sem demora à base de dados 
eletrónica referida no artigo 36.º todas as 
informações relevantes relativas a suspeitas 
de reações adversas graves inesperadas a 

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

adversas graves inesperadas a 
medicamentos experimentais, na medida 
em que as suspeitas de reações adversas 
graves inesperadas tenham ocorrido num 
ensaio clínico realizado pelo promotor ou
por outro promotor que faça parte da 
mesma empresa-mãe ou com o qual o 
promotor desenvolva o medicamento em 
conjunto, mediante acordo formal.

Or. en

Alteração 180
Emma McClarkin

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 181
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 182
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

A comunicação de informações de 
segurança relativas a medicamentos 
auxiliares deve ser feita em conformidade 
com a Diretiva 2010/84/UE.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 183
Philippe Juvin
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Proposta de regulamento
Artigo 45 – parágrafo – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) O facto de se tratar ou não de um ensaio 
clínico com risco mínimo;

Or. fr

Justificação

É preferível basear a proposta de regulamento numa abordagem baseada no risco 
acrescentado pela investigação e adaptar a monitorização em função do risco para o sujeito 
do ensaio clínico.

Alteração 184
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

É preferível basear a proposta de regulamento numa abordagem baseada no risco 
acrescentado pela investigação e adaptar as disposições relativas à rastreabilidade, 
armazenagem, destruição e devolução dos medicamentos experimentais em função do risco 
para o sujeito do ensaio clínico.
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Alteração 185
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 186
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As informações relativas ao perfil risco/benefício devem também ser facultadas aos comités 
de ética. O conceito de «organismos competentes» engloba tanto as autoridades nacionais 
como os comités de ética.
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Alteração 187
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 188
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Clarificação da redação da alteração 25. A fim de não impor encargos desnecessários, as 
informações constantes do rótulo devem aparecer apenas em idiomas oficiais da UE. Isto não 
deve impedir os Estados-Membros em causa de imporem a utilização de um idioma que, 
mesmo não sendo um idioma oficial desse Estado-Membro, seja relevante para a localização 
do centro de ensaios clínicos. Esta última possibilidade deve igualmente ser considerada 
pelos Estados-Membros que tenham mais do que um idioma oficial da UE.
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Alteração 189
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

No contexto dos ensaios clínicos, o 
promotor deve assegurar a compensação, 
em conformidade com a legislação 
aplicável em matéria de responsabilidade 
do promotor e do investigador, por 
quaisquer danos sofridos pelo sujeito do 
ensaio. Esta compensação por danos deve 
ser prestada independentemente da 
capacidade financeira do promotor e do 
investigador.

Or. en

Alteração 190
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Se a compensação for prestada por meio 
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de um seguro, o promotor pode contratar 
uma única apólice de seguro para cobrir 
um ou mais ensaios clínicos no mesmo 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Importa clarificar que, a par do sistema nacional de indemnização, existe a opção do seguro 
comercial. Além disso, os custos dos seguros serão inferiores se os promotores tiverem a 
possibilidade de cobrir mais do que um ensaio clínico no mesmo Estado-Membro com a 
mesma apólice de seguro.

Alteração 191
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. No caso dos ensaios clínicos que, por 
razões objetivas, aquando da 
apresentação do pedido de autorização, 
não visarem a obtenção de uma 
autorização de introdução no mercado de 
um medicamento, os Estados-Membros 
devem estabelecer um mecanismo nacional 
de indemnização tendo em vista a 
compensação por danos referida no artigo 
72.º.

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

Or. en

Justificação

Existem incertezas quanto à forma como esse sistema deveria funcionar e ser financiado.  De 
qualquer modo, o acesso ao sistema nacional de indemnização deve ficar limitado aos 
ensaios clínicos não comerciais. Para assegurar a sua mais-valia, a utilização deste sistema 
deve ser gratuita ou ter um custo moderado (taxa nominal). O sistema de seguros comerciais 
não deve enfrentar a concorrência de um sistema público sem fins lucrativos, pois essa 
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situação poderia afastar as seguradoras deste mercado.

Alteração 192
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Justificação

O acesso ao sistema nacional de indemnização deve ficar limitado aos promotores de ensaios 
clínicos não comerciais. O resto do texto foi transferido para o n.º 1.

Alteração 193
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas referidas no n.º 1 devem ser 2. As medidas referidas no n.º 1 devem ser 
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comunicadas a todos os Estados-Membros 
em causa através do portal da UE.

publicamente divulgadas e comunicadas a 
todos os Estados-Membros em causa 
através do portal da UE.

Or. en

Alteração 194
Emma McClarkin

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Supressão do artigo 76,º. n.º 1, alínea a), que confere à Comissão o poder de inspecionar o 
cumprimento do regulamento por parte dos Estados-Membros. Nenhuma disposição da 
legislação sobre medicamentos atribui tal competência à Comissão. A Comissão não 
esclarece por que acrescentou esta competência aos instrumentos já existentes para garantir 
a conformidade do Estado-Membro.

Alteração 195
Emma McClarkin

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

Texto da Comissão Alteração

– proteção de informações comerciais 
confidenciais,

– proteção de informações comerciais 
confidenciais, nomeadamente tendo em 
conta o estado da autorização do produto;

Or. en
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Justificação

O estado das informações comerciais confidenciais depende do estado da autorização de um 
medicamento e, como tal, deve ser considerado ao definir os requisitos de divulgação nos 
termos da legislação da UE aplicável.

Alteração 196
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 90-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 90.º-A
Revisão do regulamento

A partir da entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão deve apresentar, 
de 5 em 5 anos, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
analisando a aplicação efetiva do presente 
regulamento. Nesse relatório, a Comissão 
deve avaliar o impacto da aplicação do 
regulamento na evolução científica e 
tecnológica e as medidas a adotar para 
manter a competitividade da investigação 
clínica europeia.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 197
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 93 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

É aplicável assim que a operacionalidade 
total do portal da UE receber um parecer 
positivo do Comité Permanente dos 
Medicamentos para Uso Humano.

Or. en

Justificação

O portal da UE é um elemento fundamental da nova legislação. Sem um portal totalmente 
operacional, é impossível aplicar a legislação. Assim, o regulamento apenas deve ser 
aplicável quando o portal estiver totalmente operacional, condição que foi acordada pelos 
Estados-Membros.

Alteração 198
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

9. Caso se trate de uma reapresentação, a 
carta de acompanhamento deve destacar as 
alterações que foram feitas em relação ao 
pedido anterior.

9. Caso se trate de uma reapresentação, a 
carta de acompanhamento deve destacar as 
razões da recusa do pedido de autorização 
inicial e as alterações que foram feitas em 
relação à versão inicial do protocolo.

Or. fr

Justificação

Esta disposição visa impedir que um promotor apresente um projeto objeto de recusa ou 
retirada a outro Estado-Membro sem o informar previamente da rejeição ou retirada inicial, 
bem como das razões que a motivaram, e sem introduzir as melhorias exigidas.

Alteração 199
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 13 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

uma apreciação dos benefícios e riscos 
previsíveis, de modo a permitir uma 
avaliação nos termos do artigo 6.º,

uma apreciação dos benefícios e riscos 
previsíveis, incluindo para subpopulações 
específicas, de modo a permitir uma 
avaliação nos termos do artigo 6.º,

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 27 do projeto de parecer. Dada a sua aceção mais ampla, o termo 
«subpopulações» é mais adequado do que o termo «grupos de doentes».

Alteração 200
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 16 – ponto 61

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

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

Alteração 201
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 16 – ponto 61
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 202
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Anexo III-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo III-A
Conteúdo do resumo dos resultados dos 
ensaios clínicos
O resumo dos resultados dos ensaios 
clínicos referido no artigo 34.º, n.º 3, deve 
incluir informações sobre os seguintes 
elementos:
1. Informações relativas ao ensaio:
a) Identificação do estudo
b) Identificadores
c) Dados do patrocinador
d) Dados regulamentares pediátricos
e) Fase de análise de resultados
f) Informações gerais sobre o ensaio
g) População de sujeitos do ensaio, com o 
número efetivo de sujeitos nele incluídos
2. Participação dos sujeitos:
a) Recrutamento
b) Período pré-sujeição
c) Período pós-sujeição
3. Características de base:
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a) Características de base (necessárias) 
por idade
b) Características de base (necessárias) 
por género
c) Características de base (opcionais) e 
características específicas do estudo
4. Parâmetros de avaliação final:
a) Definições de parâmetros de avaliação 
final
b) Parâmetro de avaliação final n.º 1*
Análises estatísticas
c) Parâmetro de avaliação final n.º 2*
Análises estatísticas
* Devem ser fornecidas informações para 
todos os parâmetros de avaliação final 
definidos no protocolo.
5. Acontecimentos adversos:
a) Informações sobre os acontecimentos 
adversos
b) Grupo afetado pelos acontecimentos 
adversos
c) Acontecimentos adversos graves
d) Acontecimentos adversos sem 
gravidade
6. Outras informações:
a) Alterações substanciais globais
b) Interrupções globais e reinícios
c) Limitações e advertências

Or. en

Justificação

Clarificação das informações que devem ser incluídas no resumo dos resultados do ensaio 
clínico. Serão também estas as informações disponibilizadas ao público por razões de 
transparência. A presente proposta de anexo assenta nas orientações técnicas sobre campos 
de dados de informações relacionadas com os resultados de ensaios clínicos, emitidas pela 
Comissão, de 22 de janeiro de 2013. Por razões de flexibilidade, a Comissão deve poder 
adaptar este anexo por meio de atos delegados.
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