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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Objetivos da proposta

A proposta da Comissão revê as regras relativas aos ensaios clínicos de medicamentos para 
uso humano. A atual Diretiva relativa aos ensaios clínicos (2001/20/CE) permitiu melhorias 
significativas na segurança e na fiabilidade dos ensaios clínicos na UE. No entanto, as 
divergências na sua aplicação e transposição, a desproporção dos requisitos regulamentares e 
os encargos administrativos daí resultantes levaram a um decréscimo dos ensaios clínicos na 
UE. 

A proposta da Comissão vai no sentido de rever a legislação através da simplificação dos 
procedimentos de autorização e notificação, tendo em conta o perfil de risco dos ensaios e 
aumentando a transparência, mantendo as mais elevadas normas em matéria de segurança dos 
doentes e de robustez dos dados. A nova legislação é proposta sob a forma de um 
regulamento, o que assegurará uma aplicação uniforme das regras em toda a UE. 

Considerações gerais 

O relator de parecer acolhe favoravelmente a proposta da Comissão e apoia a abordagem 
geral de um portal único gerido pela Comissão, bem como a fixação de prazos apertados e 
adaptados para a apresentação de relatórios de avaliação e de decisões de autorização em 
matéria de ensaios clínicos. Tanto o reforço da cooperação e da coordenação no seio e entre 
os Estados-Membros como a introdução de um procedimento eficiente de aditamento de 
Estados-Membros vão permitir melhorar a execução dos ensaios clínicos multinacionais e 
apoiar a investigação clínica inovadora na UE. O relator de parecer comunga da posição da 
Comissão segundo a qual as pessoas encarregadas de validar e avaliar o pedido devem ser 
independentes do promotor e do investigador e estar isentas de conflitos de interesses e livres 
de qualquer influência indevida. As disposições relacionadas com a proteção dos doentes e o 
consentimento esclarecido são justas e adequadas.

Portal da UE

Deve ficar claro que o procedimento de apresentação de um pedido único se aplica aos 
ensaios clínicos realizados num ou em vários Estados-Membros, e que o ensaio clínico pode 
começar assim que os Estados-Membros notificarem a sua decisão.
Regra geral, será preferível que o promotor decida, logo no início do procedimento, quais os 
Estados-Membros em que o ensaio clínico será realizado, devendo, não obstante, existir a 
possibilidade de aditar um novo Estado-Membro numa fase posterior. Deste modo, a fim de 
manter os procedimentos simples e eficientes, deve ficar claro que o alargamento de um 
ensaio clínico autorizado a outro Estado-Membro só pode ocorrer após a decisão de 
autorização inicial de todos os Estados-Membros em causa. Além disso, se um pedido de 
alteração substancial respeitante à parte I da avaliação estiver sob apreciação, o promotor 
deve aguardar pelo fim deste procedimento para solicitar o aditamento de um novo 
Estado-Membro a esse ensaio clínico. 
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Exame ético

A proposta da Comissão não se mostrou particularmente clara quanto ao papel dos comités de 
ética. O relator de parecer apresentou várias alterações com o intuito de esclarecer que todos 
os aspetos éticos abrangidos pela parte I (por exemplo, benefícios esperados em matéria de 
saúde versus riscos para os participantes) e pela parte II (por exemplo, consentimento 
esclarecido) de um pedido devem ser avaliados pelos Estados-Membros antes de tomarem a 
decisão de autorização do ensaio clínico.

Encargos administrativos

A Comissão propõe disposições pertinentes no sentido de reduzir a burocracia. Seriam 
possíveis outras melhorias neste domínio, solicitando a atualização da brochura do 
investigador apenas quando necessário, por exemplo, aquando da disponibilização de novas 
informações de segurança.

Grupos de doentes

Quando tal se justificar, a conceção de um ensaio clínico deve ter em conta a diversidade dos 
grupos de doentes que o medicamento experimental pretende tratar. Os aspetos de segurança 
especificamente ligados a um género ou grupo etário devem ser identificados em 
conformidade e incluídos na comunicação de informações de segurança.
Durante a avaliação, importa considerar a opinião de, pelo menos, um doente, o qual deve, de 
preferência, representar uma organização de doentes afetados pela doença a que se destina o 
medicamento experimental.

Transparência

Os dados e as informações sobre os ensaios clínicos devem estar acessíveis através da base de 
dados da UE, em conformidade com regras claras e bem estabelecidas de confidencialidade. 
De igual modo, devem ser encontradas soluções para aumentar a transparência dos resultados 
dos ensaios clínicos. A navegação na base de dados da UE deve ser possível em todos os 
idiomas oficiais da União, ressalvando-se que a tradução do protocolo e de outras 
informações conexas seria desproporcionada em termos de relevância, custos e viabilidade.

Compensação por danos

A utilização concreta de mecanismos de indemnização nacionais, em vez de sistemas de 
seguros, carece de clarificação, de modo a evitar desigualdades no contexto da compensação 
por danos entre os Estados-Membros.

ALTERAÇÕES
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A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O texto suprimido sobrepõe-se ao considerando 12, o qual explica claramente que aspetos 
não devem ser avaliados no âmbito da cooperação entre os Estados-Membros.

Alteração 3
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 os grupos 
populacionais a estudar e as possíveis 
diferenças em termos de eficácia e/ou 
segurança para grupos de doentes 
específicos, nomeadamente diferenças em 
razão do género e da idade, ou o facto de 
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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

Justificação

Certas opções terapêuticas não têm a mesma eficácia e segurança em homens e mulheres. Os 
estudos revelam que as mulheres estiveram sub-representadas na investigação sobre doenças 
cardiovasculares, o que fez com que a segurança e a eficácia de vários medicamentos fossem 
predominantemente avaliadas em populações masculinas. Assim, a avaliação da relevância 
dos ensaios clínicos deve considerar devidamente as possíveis diferenças.

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Alguns aspetos de um pedido de 
autorização de ensaio clínico dizem 
respeito a questões de caráter 
intrinsecamente nacional ou a aspetos 
éticos do ensaio clínico. Estas questões
não devem ser avaliadas no âmbito da 
cooperação entre todos os 
Estados-Membros em causa.

(12) Alguns aspetos de um pedido de 
autorização de ensaio clínico dizem 
respeito a questões de caráter 
intrinsecamente nacional ou a aspetos 
éticos do ensaio clínico, tais como o 
consentimento esclarecido. Estes aspetos
não devem ser avaliados no âmbito da 
cooperação entre todos os 
Estados-Membros em causa.

Or. en

Justificação

Texto adaptado em consonância com a supressão do último parágrafo do considerando 6 por 
razões de coerência.

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(12-A) Todos os aspetos éticos de um 
pedido de autorização de ensaio clínico 
devem ser avaliados pelos 
Estados-Membros antes da notificação da 
sua decisão sobre o ensaio clínico.

Or. en

Alteração 6
Proposta de regulamento
Artigo 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 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;

Or. en

Justificação

O momento em que ocorre a alteração substancial de um ensaio clínico é irrelevante no 
artigo das definições. As disposições aplicáveis constam dos artigos 8.º, 14.º, 19.º, 20.º e 23.º.

Alteração 7
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. 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 

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 8
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Certas opções terapêuticas não têm a mesma eficácia e segurança em homens e mulheres. A 
conceção dos ensaios clínicos deve ter em conta a diversidade de grupos de doentes que o 
medicamento experimental pretende tratar, nomeadamente por género ou grupos etários 
específicos. Este aspeto deve ser avaliado durante o processo de autorização de um ensaio 
clínico.

Alteração 9
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros em causa não 
devem solicitar explicações 
complementares ao promotor após a data 
de avaliação.
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Or. en

Justificação

Inserção do texto suprimido no artigo 8.º, n.º 5, por razões de coerência. A referência à data 
de avaliação no artigo 8.º dá azo a confusão, pelo que seria mais aconselhável inseri-la no 
presente artigo.

Alteração 10
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O pedido de explicações complementares e 
as explicações complementares devem ser 
apresentados através do portal da UE.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

Clarificação do texto em consonância com o artigo 6.º, n.º 6, parágrafo 5.

Alteração 11
Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A

Avaliação dos aspetos éticos

Os Estados-Membros devem assegurar a 
avaliação de todos os aspetos éticos 
relevantes no relatório de avaliação, 
elaborado em conformidade com os 
artigos 6.º e 7.º.

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que a avaliação necessária para efeitos de autorização de um ensaio clínico 
abarca também os aspetos éticos. Os prazos indicados nos artigos 6.º e 7.º incluem 
igualmente o exame ético. O ensaio clínico pode ter início logo que uma decisão seja 
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notificada nos termos do artigo 8.º.

Alteração 12
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros em causa não 
devem solicitar explicações 
complementares ao promotor após a data 
de avaliação.

Suprimido

Or. en

Justificação

Disposição transferida para o artigo 6.º, n.º 6, por razões de clareza.

Alteração 13
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Após a data de notificação, a menos 
que a autorização seja recusada pelo 
Estado-Membro em causa, nenhuma 
outra avaliação ou decisão pode impedir o 
promotor de iniciar o ensaio clínico.

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que, assim que a decisão única for notificada pelo Estado-Membro em 
causa, o promotor pode iniciar o ensaio clínico.

Alteração 14
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 

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

cuja principal área de interesse não seja 
científica. Deve igualmente ser tomado em 
conta o ponto de vista de pelo menos um 
doente. Sempre que possível, o doente 
deve ser um representante de uma 
organização de doentes afetados pela 
doença a que se destina o medicamento 
experimental.

Or. en

Justificação

Convém ter em conta o ponto de vista de um doente relevante. Idealmente, o doente deve 
representar uma organização de doentes afetados pela doença que o medicamento 
experimental pretende tratar.

Alteração 15
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O pedido só pode ser apresentado após a 
data de notificação da decisão de 
autorização inicial.

O pedido só pode ser apresentado após a 
data de notificação da decisão de 
autorização inicial de todos os 
Estados-Membros em causa.

Or. en

Justificação

Haverá mais de uma data de notificação da autorização inicial, visto esta ser notificada, 
individualmente, por cada um dos Estados-Membros em causa. Provavelmente, as decisões 
serão notificadas quase em simultâneo ou com uma diferença de apenas alguns dias. Tendo 
em conta os prazos apertados para a autorização inicial, é preferível manter o processo 
simples, claro e ordenado, evitando começar a aditar novos Estados-Membros antes de o 
procedimento inicial ser concluído.

Alteração 16
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. Um promotor não pode apresentar um 11. Um promotor não pode apresentar um 
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pedido em conformidade com o presente 
artigo se estiver pendente em relação a esse 
ensaio um procedimento referido no 
capítulo III.

pedido em conformidade com o presente 
artigo se estiver pendente, em relação a 
esse ensaio, um procedimento referido no 
capítulo III e relativo a um aspeto 
abrangido pela parte I do relatório de 
avaliação.

Or. en

Justificação

A avaliação da parte II é de âmbito nacional, pelo que a apresentação de um pedido de 
aditamento de um novo Estado-Membro não deve ser impedida por um procedimento de 
alteração substancial em curso referente à parte II. 

Alteração 17
Proposta de regulamento
Artigo 36

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 18
Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

eletrónica e dentro dos prazos previstos 
nos pontos 2.4 e 2.5 do anexo III à base de 
dados eletrónica referida no artigo 36.º 
todas as informações relevantes relativas a 
suspeitas de reações adversas graves 
inesperadas a medicamentos 
experimentais, na medida em que as 
suspeitas de reações adversas graves 
inesperadas tenham ocorrido num ensaio 
clínico realizado sob a responsabilidade do
promotor.

Or. en

Justificação

Deve estabelecer-se de forma clara quem transmite as informações relativas às suspeitas de 
reações adversas graves inesperadas. Por princípio, o promotor tem sempre a 
responsabilidade de transmitir essas reações adversas graves. A utilização do termo 
«relacionado com o promotor» comporta o risco de transferir o ónus da transmissão das 
informações para o titular da autorização de introdução no mercado, originando, assim, uma 
duplicação da transmissão de informações.

Alteração 19
Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. (Não se aplica à versão portuguesa.) 

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A razão pela qual o promotor não pode transmitir diretamente as informações relativas à 
suspeita de reação adversa grave inesperada é irrelevante. A fim de garantir que as suspeitas 
de reações adversas graves sejam sempre notificadas, deve possibilitar-se a notificação por 
intermédio do Estado-Membro, independentemente das razões que impedem que seja 
efetuada diretamente. 

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

No que diz respeito a medicamentos 
experimentais não autorizados que não 
sejam placebos e a medicamentos 
experimentais autorizados que, de acordo 
com o protocolo, não sejam utilizados em 
conformidade com os termos da 
autorização de introdução no mercado, o 
promotor deve apresentar anualmente à 
Agência, por via eletrónica, um relatório 
sobre a segurança de cada medicamento 
experimental utilizado num ou mais 
ensaios clínicos dos quais seja promotor. 
Quando relevante, esse relatório deve 
identificar claramente eventuais aspetos 
de segurança especificamente ligados a 
um género ou grupo etário. 
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Or. en

Justificação

Se o medicamento experimental for objeto de mais do que um ensaio clínico, deve ser possível 
apresentar um único relatório sobre a segurança desse medicamento experimental, a fim de 
evitar a duplicação de relatórios e, com isso, reduzir os encargos administrativos. Além 
disso, o relatório de segurança deve incluir dados sobre as diferenças entre géneros e grupos 
etários no que respeita à segurança.

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. No que se diz respeito a medicamentos 
autorizados que, de acordo com o 
protocolo, são utilizados em conformidade 
com os termos da autorização de 
introdução no mercado, o promotor deve 
informar anualmente o titular da 
autorização de introdução no mercado de 
todas as suspeitas de reações adversas 
graves, nomeadamente, quando relevante, 
as reações relativas a um género ou grupo 
etário específico.

Or. en

Justificação

Quando relevante, os aspetos de segurança especificamente ligados a um género ou grupo 
etário devem ser identificados e devidamente notificados ao titular da autorização de 
introdução no mercado. 

Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O promotor ou a autoridade 
competente, consoante o caso, deve 
informar os investigadores e os comités de 
ética de quaisquer alterações importantes 
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no perfil risco/benefício do medicamento 
experimental, mediante a notificação 
periódica das preocupações respeitantes à 
segurança dos sujeitos envolvidos no 
ensaio clínico.

Or. en

Justificação

As informações de segurança importantes que alterem o perfil risco/benefício do 
medicamento experimental devem também ser notificadas aos investigadores e aos comités de 
ética.

Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 66

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.

As informações constantes do rótulo devem 
aparecer em, pelo menos, um dos idiomas 
oficiais do Estado-Membro em causa, e 
que seja também idioma oficial da União. 
O medicamento pode ser rotulado em 
vários idiomas.
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Or. en

Justificação

As informações constantes do rótulo devem aparecer apenas em idiomas oficiais da UE. Caso 
tenha mais do que um idioma oficial, o Estado-Membro em causa deve indicar o idioma que 
considera pertinente, de acordo com a localização do centro de ensaio clínico. 

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A interface do utilizador da base de 
dados da UE deve estar disponível em 
todos os idiomas oficiais da União. 

Or. en

Justificação

A navegação na base de dados da UE deve ser possível em todos idiomas oficiais da União. 
Não resulta daqui qualquer obrigação de traduzir o protocolo do ensaio clínico e outras 
informações conexas contidas no banco de dados, pois isso geraria custos significativos.

Alteração 27
Proposta de regulamento
Anexo I - ponto 13 - travessão 3

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 grupos de 
doentes específicos, de modo a permitir 
uma avaliação nos termos do artigo 6.º,

Or. en

Justificação

Certas terapias podem ter consequências diferentes em grupos de doentes diversos 
(diferenças em função do género, grupo etário, etc.). Deste modo, os benefícios e riscos 
previsíveis para grupos de doentes específicos devem ser mencionados no protocolo. 
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Alteração 28
Proposta de regulamento
Anexo I - ponto 13 - travessão 6

Texto da Comissão Alteração

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

se os doentes de um género ou grupo 
etário específico forem excluídos do 
ensaio clínico, uma explicação e 
justificação desses critérios de exclusão, 

Or. en

Justificação

Certas terapias podem ter consequências diferentes em grupos de doentes diversos 
(diferenças em função do género, grupo etário, etc.).

Alteração 29
Proposta de regulamento
Anexo I - ponto 13 - travessão 9

Texto da Comissão Alteração

uma descrição das políticas em matéria de 
publicação,

uma descrição das políticas em matéria de 
publicação, indicando claramente 
eventuais informações provenientes de 
outras fontes que não a base de dados da 
UE,

Or. en

Justificação

Por razões de transparência, se o promotor quiser publicar resultados mais alargados ou 
qualquer outra informação noutra fonte que não a base de dados da UE, isso deve também 
ser especificado na descrição das políticas em matéria de publicação. 

Alteração 30
Proposta de regulamento
Anexo IV – n.º 1 – secção 1.1. – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Número de identificação do 
sujeito/número do tratamento e, se for caso 

e) Número de identificação do sujeito ou
número do tratamento e, se for caso disso, 
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disso, número da consulta; número da consulta;

Or. en

Justificação

A experiência anterior demonstrou que a formulação atual não é suficientemente clara, tanto 
que, em certos casos, foram solicitados o número de identificação e o número do tratamento. 
Na prática, por razões de espaço, pode ser difícil ter ambos, razão pela qual deve ficar claro 
que basta ter um dos dois.

Alteração 31
Proposta de regulamento
Anexo IV – n.º 1 – secção 1.1. – ponto 1 – alínea g) 

Texto da Comissão Alteração

g) Instruções de utilização (pode ser feita 
referência a um folheto ou outro 
documento explicativo destinado ao sujeito 
do ensaio ou à pessoa que administra o 
medicamento);

g) Instruções de utilização (pode ser feita 
referência a um folheto ou outro 
documento explicativo destinado ao sujeito 
do ensaio ou à pessoa que administra o 
medicamento, bem como a outras 
indicações dadas pelo investigador);

Or. en

Justificação

Os investigadores podem igualmente dar oralmente indicações ao sujeito. Assim, essas 
indicações devem também ser referidas. Isso poderia ser feito colocando simplesmente na 
embalagem externa uma mensagem, como, por exemplo, «utilize seguindo as indicações do 
seu investigador».

Alteração 32
Proposta de regulamento
Anexo IV – n.º 4 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

Qualquer uma das indicações enumeradas 
nas secções 1, 2 e 3 pode ser omitida e 
substituída por outros meios de informação 
(por exemplo, um sistema eletrónico de 
aleatorização centralizado, um sistema de 
informação centralizado), desde que a 
segurança dos sujeitos do ensaio e a 

Qualquer uma das indicações enumeradas 
nas secções 1, 2 e 3 pode ser omitida e 
substituída por outros meios de informação 
(por exemplo, um sistema eletrónico de 
aleatorização centralizado, um sistema de 
informação centralizado), desde que a 
segurança dos sujeitos do ensaio e a 
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fiabilidade e robustez dos dados não sejam 
comprometidas. Tal deve ser justificado no 
protocolo.

fiabilidade e robustez dos dados não sejam 
comprometidas. Tal deve ser justificado no 
protocolo ou num documento separado.

Or. en

Justificação

A dimensão global dos ensaios clínicos deve ser tida em consideração. Os promotores devem 
poder utilizar o mesmo protocolo em todos os ensaios clínicos relacionados com o mesmo 
medicamento experimental, sempre que este ensaio tenha lugar. Se for necessário incluir 
essas justificações no protocolo, este necessitará de ser adaptado a um ensaio clínico onde 
esta exceção não se aplique, o que acarretará encargos administrativos desnecessários. 


