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Alteração 42
António Fernando Correia de Campos

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, os direitos e o
bem-estar dos sujeitos do ensaio e os dados 
produzidos devem ser relevantes, sólidos e 
fiáveis.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a Declaração de Helsínquia, o termo «bem-estar» deve aplicar-se à 
integralidade do texto, cada vez que forem mencionadas a segurança e os direitos dos 
sujeitos do ensaio.

Alteração 43
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Para que possa ser feito um controlo 
independente da observância destes 
princípios, os ensaios clínicos devem ser 
sujeitos a autorização prévia.

(2) Para que possa ser feito um controlo 
independente da observância destes 
princípios, os ensaios clínicos devem ser 
sujeitos a autorização prévia. A realização 
de um ensaio clínico deve ser 
condicionada pela autorização prévia de 
um Comité de Ética.

Or. en

Alteração 44
Kent Johansson
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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

A cooperação entre os Estados-Membros deve ser estimulada e não desencorajada.

Alteração 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Visto os ensaios clínicos serem 
realizados tanto em centros públicos como 
privados, importa reconhecê-los e adotar 
medidas de controlo, autorização e 
avaliação que se apliquem a ambos os 
tipos de centros.

Or. es

Alteração 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Considerando 9
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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 
menos rigorosas, como prazos de 
aprovação mais curtos.

(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 
menos rigorosas, como prazos de 
aprovação mais curtos, sem comprometer 
a excelência científica e garantindo a 
segurança do doente a qualquer 
momento.

Or. es

Alteração 47
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) No caso de situações urgentes, bem 
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como de doenças raras e ultra-raras que 
constituem uma ameaça para a vida e 
beneficiam de opções e conhecimentos 
terapêuticos limitados e distribuídos 
geograficamente por todo o mundo, os 
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de avaliar e autorizar com 
prioridade os pedidos de ensaios clínicos.

Or. en

Alteração 48
Kent Johansson

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. Embora cumpra 
encorajar a cooperação entre os 
Estados-Membros, tal deve limitar-se ao 
intercâmbio de opiniões e de práticas de 
excelência neste domínio.

Or. en

Justificação

Quanto mais Estados-Membros participarem numa base voluntária, melhor será. A 
cooperação entre os Estados-Membros é importante mas deve ser limitada no que toca às 
questões éticas, porquanto estão intrinsecamente relacionadas com tradições e competências 
nacionais.

Alteração 49
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(22-A) Os ensaios clínicos são, na sua 
maioria, executados para fins de 
avaliação das terapias e envolvem uma 
ampla amostragem de populações de 
doentes, pelo que o presente regulamento 
não deve discriminar os doentes afetados 
por doenças raras e ultra-raras e deve 
integrar as especificidades das afeções de 
prevalência reduzida aquando da 
avaliação de um ensaio.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não reflete as especificidades das doenças raras e ultra-raras. O 
futuro regulamento tem de ter em conta as inovações terapêuticas e tem de respeitar as 
políticas no domínio das doenças raras e ultra-raras que têm sido elaboradas desde a adoção 
da Diretiva 2001/20/CE.

Alteração 50
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) O titular dos dados deve ter sempre 
a possibilidade de dar o seu 
consentimento geral à instituição que 
procede ao tratamento dos dados, para 
que estes sejam utilizados para fins 
históricos, estatísticos ou de investigação 
científica, e de revogar esse 
consentimento em qualquer momento.

Or. en

Justificação

Os médicos adquiriram sempre conhecimentos novos com base nos dados relativos aos 
pacientes anteriores. Os requisitos atuais preveem, adequadamente, que cada doente consinta 
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na utilização dos seus dados para fins de investigação. Não obstante, tendo embora o direito 
de discordar, os doentes devem também ter o direito de dar um consentimento «geral» à 
instituição que procede ao tratamento dos dados, se tal for seu desejo, para que os dados 
sejam utilizados em qualquer tipo de investigações futuras (exceto se revogarem o 
consentimento inicial). Desta forma, os doentes podem ter o direito de «doar» os seus dados 
para fins de investigação.

Alteração 51
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) O titular dos dados deve ter sempre 
a possibilidade de dar o seu 
consentimento geral à instituição que 
procede ao tratamento dos dados, para 
que estes sejam utilizados para fins 
históricos, estatísticos ou de investigação 
científica, e de revogar esse 
consentimento em qualquer momento.

Or. en

Alteração 52
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Para que o promotor possa avaliar 
todas as informações de segurança 
potencialmente relevantes, o investigador 
deve comunicar-lhe todos os 
acontecimentos adversos graves.

(26) Para que o promotor possa avaliar 
todas as informações de segurança 
potencialmente relevantes, o investigador 
deve registar e introduzir na base de 
dados eletrónica todos os acontecimentos 
adversos graves.

Or. en
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Alteração 53
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Proposta de regulamento
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A base de dados deve conter todas as 
informações pertinentes para o ensaio 
clínico. Na base de dados da UE não 
devem ser registados dados pessoais dos 
sujeitos de ensaios clínicos. As 
informações da base de dados devem ser 
públicas, salvo se, por razões específicas, 
uma determinada informação não deva ser 
publicada, a fim de proteger o direito das 
pessoas à vida privada e o direito à 
proteção dos dados pessoais, reconhecidos 
nos artigos 7.º e 8.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

(52) A base de dados deve conter todas as 
informações pertinentes para o ensaio 
clínico e permitir a difusão pública de 
informações objetivas a fim de apoiar a 
investigação europeia e aumentar os 
conhecimentos no domínio da saúde 
pública. Não deve prejudicar a inovação 
ou a competitividades da indústria 
europeia. Na base de dados da UE não 
devem ser registados dados pessoais dos 
sujeitos de ensaios clínicos e não se deve 
prejudicar a proteção dos interesses 
comerciais, nomeadamente a propriedade 
intelectual, como previsto no artigo 4.º do 
Regulamento n.º 1049/2001. As 
informações da base de dados devem ser 
públicas, salvo se, por razões específicas, 
uma determinada informação não deva ser 
publicada, a fim de proteger o direito das 
pessoas à vida privada e o direito à 
proteção dos dados pessoais, reconhecidos 
nos artigos 7.º e 8.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, ou 
informações confidenciais para fins 
comerciais, como previsto no artigo 4.º do 
Regulamento n.º 1049/2001.

Or. en

Justificação

A base de dados deve permitir a difusão pública de informações fiáveis sobre os mais 
recentes progressos da investigação médica, respeitando simultaneamente os imperativos da 
competitividade da indústria farmacêutica, a qual financia, por si só, cerca de 60 % dos 
ensaios clínicos na Europa. Os dados pessoais e a informação sigilosa de ponto de vista 
comercial devem ser protegidos aquando da divulgação pública, a fim de evitar qualquer 
estigmatização dos doentes que participam em ensaios clínicos e não estimular a 
concorrência desleal que ameaçará a competitividade da investigação médica europeia.
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Alteração 54
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Proposta de regulamento
Considerando 52-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(52-A) A informação sigilosa de ponto de 
vista comercial deve ser identificada e 
protegida para que não sejam 
prejudicados os interesses dos doentes 
e/ou a posição concorrencial dos 
promotores.

Or. en

Justificação

Os dados pessoais e a informação sigilosa de ponto de vista comercial devem ser defendidos 
aquando da divulgação pública de informações, a fim de evitar qualquer estigmatização dos 
doentes que participam em ensaios clínicos e não estimular a concorrência desleal que 
ameaçará a competitividade da investigação médica europeia.

Alteração 55
António Fernando Correia de Campos

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 mínima 
intervenção»: um estudo clínico que 
satisfaz todas as condições seguintes:

Or. en

Justificação

As definições propostas para «ensaio clínico» e «ensaio clínico com mínima intervenção» 
opõem-se uma a outra (comparar o parágrafo 2, pontos 2 e 3). Por conseguinte, o «ensaio 
clínico com mínima intervenção» não pode ser proposto enquanto subcategoria do «ensaio 
clínico», como sugerido no texto. As definições são, pelo contrário, complementares. Por 
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razões de clareza jurídica, esta distinção deve ser operada explicitamente.

Alteração 56
Michèle Rivasi

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Os medicamentos experimentais estão 
autorizados;

(a) Os medicamentos experimentais estão 
autorizados há mais de dez anos;

Or. en

Justificação

Em determinados casos (doenças raras e tratamento do cancro), as autorizações de 
introdução no mercado são concedidas sem se dispor de provas suficientes relativas à 
eficácia e à segurança, sendo necessário realizar ensaios de eficácia e segurança após a 
autorização a fim de completar a avaliação. Tais ensaios não podem ser abrangidos pela 
definição dos «ensaios clínicos com mínima intervenção» mas devem, todavia, ser incluídos 
no regulamento.

Alteração 57
Michèle Rivasi

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Os medicamentos experimentais 
não são produtos sujeitos a monitorização 
complementar, identificados por um 
símbolo de cor preta;

Or. en

Justificação

Os medicamentos com símbolo de cor preta, tais como abordados pela Diretiva 
2012/0025(COD) relativa à farmacovigilância, não podem ser abrangidos pela definição do 
medicamento experimental que pode ser utilizado num ensaio com mínima intervenção, 
porquanto tais medicamentos estão ainda a ser intensamente controlados em razão do risco 
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que apresentam.

Alteração 58
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Nos ensaios clínicos com mínima intervenção, os medicamentos devem ser utilizados em 
conformidade com a autorização de introdução no mercado. A redação «ou a sua utilização 
constitui um tratamento padrão em qualquer dos Estados-Membros em causa» permite a 
realização de ensaios clínicos com mínima intervenção a fim de investigar o uso não 
conforme dos medicamentos nos Estados-Membros em que tal uso não esteja autorizado. Isso 
prejudica as disposições relativas à compensação obrigatória por danos que deve ser 
prestada pelo promotor.

Alteração 59
Michèle Rivasi

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

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

Or. en

Alteração 60
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) «Estudo sem intervenção»: um estudo 
clínico em que o doente já esteja a receber 
tratamento anteriormente à sua inclusão 
no estudo, pelo que 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.

Or. en

Justificação

Cumpre reintroduzir uma parte do conteúdo da definição da anterior Diretiva 2001/20/CE 
para clarificar o âmbito do regulamento.

Alteração 61
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) «Estudo sem intervenção»: um estudo 
clínico que não seja um ensaio clínico, 
nem um ensaio clínico com mínima 
intervenção, tal como definido no artigo 
2.º, n.ºs 2 e 3, respetivamente;
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Or. en

Justificação

Para efeitos de segurança jurídica, a alteração clarifica que os ensaios clínicos com mínima 
intervenção não se inscrevem nesta categoria. Visto que a definição do «ensaio clínico» não 
abrange a definição do «ensaio clínico com mínima intervenção», cumpre tornar explícita a 
exclusão dos ensaios clínicos com mínima intervenção do conceito de «estudo sem 
intervenção». Um princípio simples deverá ser o facto de as «observações» se incluírem na 
categoria «estudo» e as «intervenções» na categoria «ensaio».

Alteração 62
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

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

(6) «Melhor intervenção comprovada 
atualmente»: o regime de tratamento 
normalmente seguido para tratar, prevenir 
ou diagnosticar uma doença ou afeção de 
acordo com provas científicas fiáveis 
atuais;

Or. en

Alteração 63
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

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

(6) «Melhor intervenção comprovada 
atualmente»: o regime de tratamento 
normalmente seguido para tratar, prevenir 
ou diagnosticar uma doença ou afeção, de 
acordo com provas científicas fiáveis 
atuais;

(Esta alteração aplica-se à integralidade 
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do texto.)

Or. en

Justificação

O sintagma «prática clínica normal» é demasiado vago, devendo ser substituído pela 
redação da Declaração de Helsínquia (artigo 32.º): «best current proven intervention» 
(«melhor intervenção comprovada atualmente»).

Alteração 64
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) «Comité de Ética»: um organismo 
independente num Estado-Membro que 
inclui profissionais da saúde, leigos e pelo 
menos um doente com experiência e 
conhecimentos ou um representante dos 
doentes que examina os aspetos 
científicos, médicos e éticos de um ensaio 
clínico e ao qual incumbe a 
responsabilidade de proteger os direitos, a 
segurança e o bem-estar dos sujeitos do 
ensaio e de dar uma garantia pública 
dessa proteção.

Or. en

Alteração 65
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

(13) «Promotor»: uma pessoa, empresa, 
instituto ou organismo responsável pela 

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 66
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 67
António Fernando Correia de Campos

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 livre e voluntariamente a sua 
vontade de participar num ensaio 
específico, depois de ter sido informado de 
todos os aspetos do ensaio que sejam 
relevantes para a sua decisão de participar;

Or. en
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Alteração 68
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) «Reação adversa»: qualquer 
reação nociva e não desejada a um 
medicamento experimental, qualquer que 
seja a dose administrada;

Or. en

Justificação

Reintrodução da definição da anterior Diretiva 2001/20/CE.

Alteração 69
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

- os direitos do participante à integridade 
física e mental, à privacidade, e à 
proteção dos dados pessoais, em 
conformidade com a legislação aplicável 
da União, estiverem garantidos;

Or. ro

Alteração 70
Marisa Matias, Alda Sousa

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

Texto da Comissão Alteração

- a avaliação da admissibilidade ética do 
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ensaio clínico for positiva;

Or. en

Alteração 71
António Fernando Correia de Campos

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

De acordo com os princípios éticos e a fim de minimizar as intervenções em seres humanos, 
um ensaio clínico só pode ser justificado se originar boa qualidade e dados relevantes.

Alteração 72
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Devem ser requeridos ensaios clínicos 
comparativos dos novos medicamentos em 
relação à melhor intervenção comprovada 
atualmente.

Or. en

Alteração 73
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Papel dos Comités de Ética e orientações 

para o seu funcionamento
1. A autorização para a realização de um 
ensaio por uma autoridade competente de 
um Estado-Membro pode ser concedida 
após e somente se o Comité de Ética 
correspondente tiver manifestado a sua 
posição favorável.
2. No prazo de um ano, a Comissão 
apresenta aos Estados-Membros as 
orientações para os Comités de Ética, por 
forma a racionalizar os procedimentos e 
agilizar a realização de ensaios clínicos 
em vários Estados-Membros, sem pôr em 
causa a segurança dos sujeitos do ensaio.

Or. en

Alteração 74
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

The proposal makes it possible for sponsors to ‘cherry pick’ the reporting MS, avoiding 
countries with a more critical stance, or favouring those with overburdened capacity due to 
heavy submission of files. This is aggravated by a tacit approval if assessment timelines are 
not met. MS already use cooperation platforms such as the Clinical Trials Facilitation Group 
to agree on common principles and criteria for the harmonisation of clinical trial assessment 
decisions and administrative processes. Such an established platform, may assist MS to agree 
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on common selection criteria to be applied by the MSs concerned to choose the reporting MS.

Alteração 75
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 76
Kent Johansson

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.

Quando o Estado-Membro relator proposto 
não quiser desempenhar essa função, ou se
outro Estado-Membro em causa desejar ser 
Estado-Membro relator, a designação de 
um Estado-Membro relator constitui uma 
decisão conjunta do Estado-Membro 
relator proposto e dos Estados-Membros 
em causa, através de uma votação no 
portal da UE. O Estado-Membro relator é 
designado num prazo de quatro dias. Se 
nenhum outro Estado-Membro relator 
receber a maioria dos votos expressos ou 
se o ensaio implicar um só
Estado-Membro, o Estado-Membro relator 
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será o Estado-Membro que tiver sido 
proposto como tal.

Or. en

Justificação

O regulamento deve clarificar o facto de a designação do Estado-Membro relator ser uma 
decisão conjunta do Estado-Membro relator proposto e dos Estados-Membros em causa.

Alteração 77
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Com prazos demasiado curtos, os Estados-Membros correm o risco de não poderem 
examinar cuidadosamente os dossiês de avaliação. Por exemplo, a fim de qualificar um 
ensaio clínico enquanto «ensaio clínico com mínima intervenção», é necessário proceder a 
uma avaliação detalhada e escrupulosa do protocolo de investigação. Tendo em conta a 
experiência adquirida pelos Estados-Membros no âmbito do processo de harmonização 
voluntário para a autorização de ensaios clínicos multinacionais, os calendários propostos 
são demasiado curtos e inflexíveis para os Estados-Membros.

Alteração 78
Kent Johansson

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

Texto da Comissão Alteração

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

Estado-Membro relator;

Or. en

Alteração 79
Michèle Rivasi

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta disposição não é coerente com a Diretiva 2001/20/CE: o considerando 11 da Diretiva 
2001/20/CE não permite uma autorização tácita das autoridades competentes se o ensaio 
clínico não tiver obtido um voto a favor por parte do Comité de Ética. Tal procedimento 
tácito de autorização comprometerá a segurança e os direitos dos sujeitos do ensaio.

Alteração 80
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando o Estado-Membro relator 
proposto não notificar o promotor no prazo 

3. Quando o Estado-Membro relator 
proposto não notificar o promotor no prazo 



AM\928242PT.doc 23/71 PE506.087v01-00

PT

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.

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

Or. en

Justificação

Visa a conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, alterado.

Alteração 81
Kent Johansson

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 
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.

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

Or. en
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Justificação

Os Comités de Ética desempenham um papel importante, assegurando que as tradições e as 
preocupações particulares dos Estados-Membros sejam tidas em conta. Não se deve permitir, 
porém, que uma preocupação ética no Estado-Membro relator prejudique outros 
Estados-Membros em causa no que toca à realização de um ensaio clínico.

Alteração 82
António Fernando Correia de Campos

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 cinco dias a contar da receção das 
observações ou do pedido completo, 
considera-se que o pedido está completo, 
que o ensaio clínico é abrangido pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento e que se trata de um ensaio 
clínico com mínima intervenção, se tal for 
alegado pelo promotor.

Or. en

Justificação

Visa a conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, alterado. Com prazos demasiado curtos, os 
Estados-Membros correm o risco de não poderem examinar cuidadosamente os dossiês de 
avaliação. Por exemplo, a fim de qualificar um ensaio clínico enquanto «ensaio clínico com 
mínima intervenção», é necessário proceder a uma avaliação detalhada e escrupulosa do 
protocolo de investigação. Tendo em conta a experiência adquirida pelos Estados-Membros 
no âmbito do processo de harmonização voluntário para a autorização de ensaios clínicos 
multinacionais, os calendários propostos são muito curtos e inflexíveis para os 
Estados-Membros.

Alteração 83
Marisa Matias, Alda Sousa
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 84
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

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

– pertinência e admissibilidade do ensaio 
clínico, tendo em conta o estado dos 
conhecimentos científicos,

Or. en

Justificação

Um princípio internacionalmente aceite estipula que a avaliação da pertinência de um ensaio 
clínico não pode ser separada da avaliação da sua admissibilidade. A avaliação da 
relevância e da admissibilidade de um ensaio clínico deve ser realizada independentemente 
do parecer científico emitido pelas autoridades reguladoras.

Alteração 85
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – ponto i) – travessão 3
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Texto da Comissão Alteração

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

– fiabilidade e robustez dos dados 
produzidos no ensaio clínico, tendo em 
conta as abordagens estatísticas, a 
conceção do ensaio, a metodologia 
(incluindo dimensão da amostra e 
aleatorização, comparador e parâmetros de 
avaliação final) e a prevalência da afeção, 
especialmente no caso das doenças raras 
(que afetam até cinco pessoas em cada 
10 000) e das doenças ultra-raras (que 
têm um limite de prevalência de um caso 
em cada 50 000).

Or. en

Justificação

No caso das doenças raras, a dificuldade em conduzir um ensaio clínico está muitas vezes 
associada ao número reduzido de pacientes para cada doença e à respetiva dispersão 
geográfica.

Alteração 86
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

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

− características da intervenção em 
comparação com a melhor intervenção 
comprovada atualmente,

Or. en

Justificação

O sintagma «melhor intervenção comprovada atualmente» é utilizada em conformidade com 
o artigo 2.º, n.º 6, alterado, e aplica-se a todo o texto.

Alteração 87
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – ponto ii) – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- efeitos que possam constituir uma 
ameaça para a vida ou efeitos debilitantes 
de certas doenças, tais como determinadas 
doenças raras e ultra-raras cujas opções 
de tratamento atuais são limitadas;

Or. en

Justificação

No caso das doenças raras, a dificuldade em conduzir um ensaio clínico está muitas vezes 
associada ao número reduzido de pacientes para cada doença e à respetiva dispersão 
geográfica.

Alteração 88
Sajjad Karim

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:

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

Or. en

Justificação

As alterações visam estruturar um processo de avaliação em que a avaliação inicial 
realizada pelo Estado-Membro relator se concretize na elaboração de um relatório de 
avaliação inicial a ser distribuído por todos os Estados-Membros em causa. Durante a fase 
de avaliação conjunta, os Estados-Membros em causa enviam as suas considerações ao 
Estado-Membro relator e a outros Estados-Membros em causa, o que reduz a duplicação das 
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avaliações. No decurso dessa fase, todas as considerações devem ser vistas por todos os 
Estados-Membros em causa. São definidos calendários mais precisos para o requerimento e 
tratamento de esclarecimentos adicionais pelos Estados-Membros. O Estado-Membro relator 
deve finalizar o relatório tendo em conta todas as considerações recebidas.

Alteração 89
António Fernando Correia de Campos

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:

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

Or. en

Justificação

Cumpre proceder ao ajustamento dos prazos a fim de prever tempo suficiente para uma 
avaliação adequada pelas entidades em causa no Estado-Membro relator, bem como por 
todos os Estados-Membros em causa, visto terem estes últimos de enviar as suas 
considerações antes que o Estado-Membro relator transmita a avaliação ao promotor.

Alteração 90
Sajjad Karim

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 pelo 
Estado-Membro relator não deve ser 
inferior a 5 dias;
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Or. en

Justificação

As alterações visam estruturar um processo de avaliação em que a avaliação inicial 
realizada pelo Estado-Membro relator se concretize na elaboração de um relatório de 
avaliação inicial a ser distribuído por todos os Estados-Membros em causa. Durante a fase 
de avaliação conjunta, os Estados-Membros em causa enviam as suas considerações ao 
Estado-Membro relator e a outros Estados-Membros em causa, o que reduz a duplicação das 
avaliações. No decurso dessa fase, todas as considerações devem ser vistas por todos os 
Estados-Membros em causa. São definidos calendários mais precisos para o requerimento e 
tratamento de esclarecimentos adicionais pelos Estados-Membros. O Estado-Membro relator 
deve finalizar o relatório tendo em conta todas as considerações recebidas.

Alteração 91
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Cumpre proceder ao ajustamento dos prazos a fim de prever tempo suficiente para uma 
avaliação adequada pelas entidades em causa no Estado-Membro relator, bem como por 
todos os Estados-Membros em causa, visto terem estes últimos de enviar as suas 
considerações antes que o Estado-Membro relator transmita a avaliação ao promotor.

Alteração 92
Sajjad Karim

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 

(b) No prazo de 25 dias a contar da data de 
validação, para os ensaios clínicos que não 
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sejam ensaios com mínima intervenção; sejam ensaios com mínima intervenção; o 
prazo para a avaliação conjunta e para a 
consolidação pelos Estados-Membros em 
causa e o pelo Estado-Membro relator 
não deve ser inferior a 10 dias;

Or. en

Justificação

As alterações visam estruturar um processo de avaliação em que a avaliação inicial 
realizada pelo Estado-Membro relator se concretize na elaboração de um relatório de 
avaliação inicial a ser distribuído por todos os Estados-Membros em causa. Durante a fase 
de avaliação conjunta, os Estados-Membros em causa enviam as suas considerações ao 
Estado-Membro relator e a outros Estados-Membros em causa, o que reduz a duplicação das 
avaliações. No decurso dessa fase, todas as considerações devem ser vistas por todos os 
Estados-Membros em causa. São definidos calendários mais precisos para o requerimento e 
tratamento de esclarecimentos adicionais pelos Estados-Membros. O Estado-Membro relator 
deve finalizar o relatório tendo em conta todas as considerações recebidas.

Alteração 93
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 94
Sajjad Karim

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 

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

com um medicamento experimental de 
terapia avançada; o prazo para a avaliação 
conjunta e para a consolidação pelos 
Estados-Membros em causa e o pelo 
Estado-Membro relator não deve ser 
inferior a 10 dias.

Or. en

Justificação

As alterações visam estruturar um processo de avaliação em que a avaliação inicial 
realizada pelo Estado-Membro relator se concretize na elaboração de um relatório de 
avaliação inicial a ser distribuído por todos os Estados-Membros em causa. Durante a fase 
de avaliação conjunta, os Estados-Membros em causa enviam as suas considerações ao 
Estado-Membro relator e a outros Estados-Membros em causa, o que reduz a duplicação das 
avaliações. No decurso dessa fase, todas as considerações devem ser vistas por todos os 
Estados-Membros em causa. São definidos calendários mais precisos para o requerimento e 
tratamento de esclarecimentos adicionais pelos Estados-Membros. O Estado-Membro relator 
deve finalizar o relatório tendo em conta todas as considerações recebidas.

Alteração 95
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 96
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As alterações visam estruturar um processo de avaliação em que a avaliação inicial 
realizada pelo Estado-Membro relator se concretize na elaboração de um relatório de 
avaliação inicial a ser distribuído por todos os Estados-Membros em causa. Durante a fase 
de avaliação conjunta, os Estados-Membros em causa enviam as suas considerações ao 
Estado-Membro relator e a outros Estados-Membros em causa, o que reduz a duplicação das 
avaliações. No decurso dessa fase, todas as considerações devem ser vistas por todos os 
Estados-Membros em causa. São definidos calendários mais precisos para o requerimento e 
tratamento de esclarecimentos adicionais pelos Estados-Membros. O Estado-Membro relator 
deve finalizar o relatório tendo em conta todas as considerações recebidas.

Alteração 97
Sajjad Karim

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 elabora e distribui 
aos Estados-Membros em causa um 
relatório de avaliação inicial. Até dois 
dias antes da data do relatório, os 
Estados-Membros em causa podem 
comunicar ao Estado-Membro relator e aos 
restantes Estados-Membros em causa 
quaisquer considerações relevantes para o 
pedido. O Estado-Membro relator deve 
tomar devidamente em conta essas 
considerações ao finalizar o relatório de 
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avaliação.

Or. en

Justificação

As alterações visam estruturar um processo de avaliação em que a avaliação inicial 
realizada pelo Estado-Membro relator se concretize na elaboração de um relatório de 
avaliação inicial a ser distribuído por todos os Estados-Membros em causa. Durante a fase 
de avaliação conjunta, os Estados-Membros em causa enviam as suas considerações ao 
Estado-Membro relator e a outros Estados-Membros em causa, o que reduz a duplicação das 
avaliações. No decurso dessa fase, todas as considerações devem ser vistas por todos os 
Estados-Membros em causa. São definidos calendários mais precisos para o requerimento e 
tratamento de esclarecimentos adicionais pelos Estados-Membros. O Estado-Membro relator 
deve finalizar o relatório tendo em conta todas as considerações recebidas.

Alteração 98
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Até à data de avaliação, os 
Estados-Membros em causa podem 
comunicar ao Estado-Membro relator 
quaisquer considerações relevantes para o 
pedido. O Estado-Membro relator deve 
tomar devidamente em conta essas 
considerações e deve apresentá-las no 
relatório de avaliação. Se o relatório de 
avaliação redigido pelo Estado-Membro 
relator se afastar das considerações dos 
Estados-Membros em causa, as razões 
dessa divergência devem ser enunciadas 
no relatório.

Or. en

Justificação

Visto que a parte I do relatório de avaliação aborda aspetos éticos importantes que, em 
conformidade com os considerandos 6 e 12, são regulamentados pelos 
próprios Estados-Membros em causa, é preferível alcançar uma tomada de decisões por 
consenso por todos os Estados-Membros em causa, na parte I do relatório de avaliação. Se o 
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Estado-Membro relator se afastar, no seu relatório de avaliação, das considerações dos 
Estados-Membros em causa, as razões de tal afastamento devem ser explicadas.

Alteração 99
Sajjad Karim

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. O Estado-Membro relator pode 
igualmente prolongar o prazo referido nos 
n.ºs 4 e 6-A por mais 60 dias no caso dos 
ensaios com medicamentos de terapia 
avançada ou outras novas terapias, a fim 
de poder consultar comités de peritos.

Or. en

Justificação

Cria-se a possibilidade de obter opiniões periciais durante o processo de avaliação, quando 
necessário, para todas as categorias de ensaios, tal como previsto no artigo 9.º do CTD.

Alteração 100
Sajjad Karim

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 do relatório, solicitar ao 
promotor explicações complementares, 
tendo em conta as considerações referidas 
no n.º 5.

Or. en

Justificação

As alterações visam estruturar um processo de avaliação em que a avaliação inicial 
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realizada pelo Estado-Membro relator se concretize na elaboração de um relatório de 
avaliação inicial a ser distribuído por todos os Estados-Membros em causa. Durante a fase 
de avaliação conjunta, os Estados-Membros em causa enviam as suas considerações ao 
Estado-Membro relator e a outros Estados-Membros em causa, o que reduz a duplicação das 
avaliações. No decurso dessa fase, todas as considerações devem ser vistas por todos os 
Estados-Membros em causa. São definidos calendários mais precisos para o requerimento e 
tratamento de esclarecimentos adicionais pelos Estados-Membros. O Estado-Membro relator 
deve finalizar o relatório tendo em conta todas as considerações recebidas.

Alteração 101
Sajjad Karim

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

Texto da Comissão Alteração

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

Para efeitos da obtenção dessas explicações 
complementares, o Estado-Membro relator 
pode prolongar 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

As alterações visam estruturar um processo de avaliação em que a avaliação inicial 
realizada pelo Estado-Membro relator se concretize na elaboração de um relatório de 
avaliação inicial a ser distribuído por todos os Estados-Membros em causa. Durante a fase 
de avaliação conjunta, os Estados-Membros em causa enviam as suas considerações ao 
Estado-Membro relator e a outros Estados-Membros em causa, o que reduz a duplicação das 
avaliações. No decurso dessa fase, todas as considerações devem ser vistas por todos os 
Estados-Membros em causa. São definidos calendários mais precisos para o requerimento e 
tratamento de esclarecimentos adicionais pelos Estados-Membros. O Estado-Membro relator 
deve finalizar o relatório tendo em conta todas as considerações recebidas.

Alteração 102
Sajjad Karim
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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 2 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, dos 
esclarecimentos complementares não deve 
ser inferior a 5 dias no caso de ensaios 
clínicos com mínima intervenção e a 10
dias no caso de ensaios clínicos que não 
sejam ensaios com mínima intervenção.

Or. en

Justificação

As alterações visam estruturar um processo de avaliação em que a avaliação inicial 
realizada pelo Estado-Membro relator se concretize na elaboração de um relatório de 
avaliação inicial a ser distribuído por todos os Estados-Membros em causa. Durante a fase 
de avaliação conjunta, os Estados-Membros em causa enviam as suas considerações ao 
Estado-Membro relator e a outros Estados-Membros em causa, o que reduz a duplicação das 
avaliações. No decurso dessa fase, todas as considerações devem ser vistas por todos os 
Estados-Membros em causa. São definidos calendários mais precisos para o requerimento e 
tratamento de esclarecimentos adicionais pelos Estados-Membros. O Estado-Membro relator 
deve finalizar o relatório tendo em conta todas as considerações recebidas.

Alteração 103
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O promotor pode, por sua própria 7. O promotor pode, por sua própria 
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iniciativa, alterar o teor do pedido apenas 
entre a data de validação e a data de
avaliação e unicamente por motivos 
devidamente justificados. Neste caso, o 
Estado-Membro relator pode, em função da 
dimensão da alteração ao teor do pedido, 
suspender o prazo previsto no n.º 4 durante 
um período máximo de 60 dias.

iniciativa, alterar o teor do pedido apenas 
entre a data de validação e a data do 
relatório e unicamente por motivos 
devidamente justificados. Neste caso, o 
Estado-Membro relator pode, em função da 
dimensão da alteração ao teor do pedido, 
suspender o prazo previsto no n.º 4 durante 
um período máximo de 60 dias.

Or. en

Justificação

As alterações visam estruturar um processo de avaliação em que a avaliação inicial 
realizada pelo Estado-Membro relator se concretize na elaboração de um relatório de 
avaliação inicial a ser distribuído por todos os Estados-Membros em causa. Durante a fase 
de avaliação conjunta, os Estados-Membros em causa enviam as suas considerações ao 
Estado-Membro relator e a outros Estados-Membros em causa, o que reduz a duplicação das 
avaliações. No decurso dessa fase, todas as considerações devem ser vistas por todos os 
Estados-Membros em causa. São definidos calendários mais precisos para o requerimento e 
tratamento de esclarecimentos adicionais pelos Estados-Membros. O Estado-Membro relator 
deve finalizar o relatório tendo em conta todas as considerações recebidas.

Alteração 104
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Conformidade com os requisitos em 
matéria de consentimento esclarecido 
estabelecidos no capítulo V;

(a) Conformidade com os requisitos em 
matéria de proteção dos sujeitos do ensaio 
e consentimento esclarecido estabelecidos 
no capítulo V;

Or. en

Justificação

Em conformidade com os considerandos 6 e 12, os aspetos éticos devem ser regulamentados 
pelos Estados-Membros em causa. O facto de limitar a avaliação ética à verificação do 
processo de consentimento esclarecido prejudica a subsidiariedade dos Estados-Membros e 
lesa a proteção dos sujeitos do ensaio.
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Alteração 105
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Conformidade com as disposições 
legislativas nacionais em matéria de ética.

Or. en

Justificação

O papel dos comités de ética não se afigura muito claramente definido na proposta da 
Comissão. Cumpre esclarecer que a avaliação necessária para a autorização de um ensaio 
clínico abarca também aspetos éticos.

Alteração 106
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro em causa deve 
concluir a sua avaliação no prazo de 10 
dias a contar da data de validação. Pode 
solicitar explicações complementares ao 
promotor quanto aos aspetos referidos no 
n.º 1, por motivos justificados, apenas 
durante esse período de tempo.

2. Cada Estado-Membro em causa deve 
concluir a sua avaliação no prazo de 20
dias a contar da data de validação. Pode 
solicitar explicações complementares ao 
promotor quanto aos aspetos referidos no 
n.º 1, por motivos justificados, apenas 
durante esse período de tempo.

Or. en

Justificação

É necessário dispor de prazos mais prolongados a fim de permitir uma avaliação adequada 
pelos Estados-Membros em causa, inclusivamente pelos respetivos Comités de Ética. Além do 
mais, se os Estados-Membros em causa não comunicarem atempadamente a sua opinião 
sobre a parte II do pedido de autorização, a preferência será dada à parte I (elaborada pelo 
Estado-Membro relator), excluindo a possibilidade de os Estados-Membros em causa 
recusarem a autorização do ensaio clínico nos seus território com base nas análises da parte 
II (sem ter em conta aspetos éticos importantes).
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Alteração 107
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A notificação deve ser feita por meio de 
uma decisão única, no prazo de 10 dias a 
contar da data de avaliação ou do último 
dia da avaliação referida no artigo 7.º, se 
esta data for posterior.

A notificação deve ser feita por meio de 
uma decisão única, que contenha as 
opiniões do Comité de Ética em causa, no 
prazo de 10 dias a contar da data de 
avaliação ou do último dia da avaliação 
referida no artigo 7.º, se esta data for 
posterior.

Or. en

Alteração 108
Kent Johansson

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. O 
Estado-Membro em causa não pode 
invocar preocupações éticas enquanto 
justificação.

Or. en

Justificação

Os Comités de Ética desempenham um papel importante, assegurando que as tradições e as 
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preocupações particulares dos Estados-Membros sejam tidas em conta. Não se deve permitir, 
porém, que uma preocupação ética num Estado-Membro prejudique outros Estados-Membros 
em causa no que toca à realização de um ensaio clínico.

Alteração 109
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando o Estado-Membro em causa não 
notificar o promotor da sua decisão nos 
prazos referidos no n.º 1, considera-se que 
a conclusão relativa à parte I do relatório 
de avaliação constitui a decisão do 
Estado-Membro em causa sobre o pedido 
de autorização do ensaio clínico.

4. Quando o Estado-Membro em causa não 
notificar o promotor da sua decisão nos 
prazos referidos no n.º 1, considera-se que 
a conclusão relativa à parte I do relatório 
de avaliação constitui a decisão do 
Estado-Membro em causa sobre o pedido 
de autorização do ensaio clínico, desde que 
tenha sido considerado um ensaio clínico 
com mínima intervenção, em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

A autorização tácita dos ensaios clínicos ao abrigo do presente número (baseando-se 
unicamente na parte I do pedido) gera um risco acrescido para os sujeitos do ensaio e, por 
conseguinte, deve ser limitado aos ensaios clínicos com mínima intervenção.

Alteração 110
António Fernando Correia de Campos

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.

5. Para efeitos do presente artigo, os 
Estados-Membros em causa não devem 
solicitar explicações complementares ao 
promotor após a data de avaliação.
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Or. en

Justificação

Por razões de clareza do texto. Os Estados-Membros podem ainda solicitar esclarecimentos 
ao promotor em fases posteriores, por exemplo após as obrigações de controlo.

Alteração 111
António Fernando Correia de Campos

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 é feita conjuntamente por 
um número razoável de pessoas que 
possuam coletivamente as qualificações e a 
experiência necessárias. Na avaliação 
devem ainda ser tidos em conta os pontos 
de vista do Comité de Ética em causa.

Or. en

Alteração 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 um Comité de Ética 
independente.

Or. es

Alteração 113
António Fernando Correia de Campos
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Quando o promotor assim o solicitar, o 
pedido de autorização de um ensaio 
clínico, a sua avaliação e a 
correspondente decisão limitar-se-ão aos 
aspetos cobertos pela parte I do relatório de 
avaliação.

Quando o promotor assim o solicitar, o 
pedido de autorização de um ensaio clínico 
limitar-se-á aos aspetos cobertos pela parte 
I do relatório de avaliação.

Or. en

Alteração 114
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 11 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Após notificação da decisão sobre os 
aspetos cobertos pela parte I do relatório de 
avaliação, o promotor pode apresentar um 
pedido de autorização limitado aos aspetos 
cobertos pela parte II do relatório de 
avaliação. Neste caso, esse pedido deve ser 
avaliado em conformidade com o artigo 7.º 
e o Estado-Membro em causa deve 
notificar a sua decisão relativa à parte II do 
relatório de avaliação em conformidade 
com o disposto no artigo 8.º

Após notificação da decisão sobre os 
aspetos cobertos pela parte I do relatório de 
avaliação, o promotor deve apresentar um 
pedido de autorização limitado aos aspetos 
cobertos pela parte II do relatório de 
avaliação. Neste caso, esse pedido deve ser 
avaliado em conformidade com o artigo 7.º 
e o Estado-Membro em causa deve 
notificar a sua decisão relativa à parte II do 
relatório de avaliação em conformidade 
com o disposto no artigo 8.º A não 
concessão da autorização a qualquer uma 
das partes I ou II do dossiê de pedido de 
autorização tem por efeito a recusa da 
autorização do ensaio clínico.

Or. en

Justificação

O texto da proposta confere um caráter opcional à parte II do dossiê de pedido de 
autorização, porquanto o promotor «pode [ou não] apresentar um pedido» de autorização 
limitado aos aspetos cobertos pela parte II. Se o promotor optar por não o fazer, a decisão 
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será tomada apenas com base na análise da parte I. Tal eliminaria a avaliação dos aspetos 
éticos importantes cobertos pela parte II, o que é inaceitável. Este fragmento é acrescentado 
para fins de clareza jurídica.

Alteração 115
António Fernando Correia de Campos

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.

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 pretendido. Esse pedido 
deve ser considerado como uma 
reapresentação do pedido. Deve ser 
acompanhado por todos os relatórios 
prévios de avaliação, pelas considerações 
dos Estados-Membros em causa e tem de 
salientar as modificações ou as razões que 
justificam a reapresentação do dossiê de 
pedido de autorização.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a proposta, os promotores poderão escolher os Estados-Membros 
mais permissivos, particularmente nos casos em que a fundamentação científica de um ensaio 
clínico tenha sido considerada questionável pelos Estados-Membros implicados no pedido 
inicial. A fim de evitar os encargos administrativos e a duplicação dos esforços, é essencial 
que a reapresentação do pedido de autorização seja acompanhada pelo seu historial.

Alteração 116
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2
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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 em 
qualquer Estado-Membro após a data de 
notificação da decisão de autorização 
inicial.

Or. en

Justificação

Os promotores devem ter o direito de alargar um ensaio clínico multinacional a um novo 
Estado-Membro logo que a decisão de autorização inicial seja tomada por qualquer um dos 
Estados-Membros em causa. Isso melhorará a realização de tais ensaios clínicos.

Alteração 117
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 25 dias a contar da data de apresentação 
do pedido referido no n.º 1, para ensaios 
clínicos com mínima intervenção;

(a) 10 dias a contar da data de apresentação 
do pedido referido no n.º 1, para ensaios 
clínicos com mínima intervenção;

Or. en

Justificação

O prazo para apresentação de questões por parte dos Estados-Membros adicionais deve ser 
alinhado com o processo inicial, a fim de garantir um procedimento eficiente de aditamento 
do novo Estado-Membro. O calendário do pedido e da decisão deve ser competitivo.

Alteração 118
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 35 dias a contar da data de (b) 25 dias a contar da data de 
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apresentação do pedido referido no n.º 1, 
para ensaios clínicos que não sejam ensaios 
com mínima intervenção;

apresentação do pedido referido no n.º 1, 
para ensaios clínicos que não sejam ensaios 
com mínima intervenção;

Or. en

Alteração 119
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) 40 dias a contar da data de apresentação 
do pedido referido no n.º 1, para qualquer 
ensaio clínico com um medicamento 
experimental de terapia avançada.

(c) 30 dias a contar da data de apresentação 
do pedido referido no n.º 1, para qualquer 
ensaio clínico com um medicamento 
experimental de terapia avançada.

Or. en

Justificação

O prazo para apresentação de questões por parte dos Estados-Membros adicionais deve ser 
alinhado com o processo inicial, a fim de garantir um procedimento eficiente de aditamento 
do novo Estado-Membro. O calendário do pedido e da decisão deve ser competitivo.

Alteração 120
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Recusa do Comité de Ética a 
autorizar a realização do ensaio clínico.

Or. en

Alteração 121
Paul Rübig
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Entre a data de apresentação do pedido 
referido no n.º 1 e o termo do prazo 
relevante referido no n.º 3, o novo
Estado-Membro em causa pode comunicar 
ao Estado-Membro relator quaisquer 
considerações relevantes para o pedido.

5. O novo Estado-Membro em causa pode 
comunicar ao Estado-Membro relator 
quaisquer considerações relevantes para a 
parte I do pedido nos prazos referidos no 
n.º 3, a contar da data de apresentação do 
pedido referida no n.º 1.

Or. en

Alteração 122
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro relator, e apenas este 
Estado-Membro, pode, entre a data de 
apresentação do pedido referido no n.º 1 e 
o termo do prazo relevante referido no 
n.º 3, solicitar ao promotor explicações 
complementares relativas à parte I do 
relatório de avaliação, tendo em conta as 
considerações enunciadas no n.º 5.

O Estado-Membro relator, e apenas este 
Estado-Membro, pode, nos prazos 
referidos no n.º 5, solicitar ao promotor 
explicações complementares relativas à 
parte I do relatório de avaliação.

Or. en

Alteração 123
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. No prazo de quatro dias a contar da 
apresentação do dossiê de pedido, o 

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

Estado-Membro relator deve notificar o 
promotor, através do portal da UE, do 
seguinte:

Or. en

Justificação

Com prazos demasiado curtos, os Estados-Membros correm o risco de não poderem 
examinar cuidadosamente os dossiês de avaliação. Por exemplo, a fim de qualificar um 
ensaio clínico enquanto «ensaio clínico com mínima intervenção», é necessário proceder a 
uma avaliação detalhada e escrupulosa do protocolo de investigação.

Alteração 124
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Cada Estado-Membro em causa deve 
notificar ao promotor, através do portal da 
UE, se a alteração substancial é autorizada, 
se é autorizada sob reserva do 
cumprimento de certas condições, ou se a 
autorização é recusada.

Cada Estado-Membro em causa deve 
notificar ao promotor, através do portal da 
UE, se a alteração substancial é autorizada, 
se é autorizada sob reserva do 
cumprimento de certas condições, ou se a 
autorização é recusada. A notificação deve 
ser feita por meio de uma decisão única, 
que inclua as opiniões do Comité de Ética 
em causa, no prazo de quinze dias a 
contar da data de avaliação.

Or. en

Alteração 125
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Recusa do Comité de Ética a 
autorizar a realização do ensaio clínico.
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Or. en

Alteração 126
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A notificação deve ser feita por meio de 
uma decisão única, no prazo de 10 dias a 
contar da data de validação.

A notificação deve ser feita por meio de 
uma decisão única, que inclua as opiniões 
do Comité de Ética em causa, no prazo de 
quinze dias a contar da data de validação.

Or. en

Alteração 127
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Quando o Estado-Membro em causa não 
notificar o promotor da sua decisão nos 
prazos fixados no n.º 5 e no n.º 6, 
considera-se que a alteração substancial foi 
autorizada.

7. Quando o Estado-Membro em causa não 
notificar o promotor da sua decisão nos 
prazos fixados no n.º 5 e no n.º 6, 
considera-se que a alteração substancial foi 
autorizada, desde que tenha sido 
considerado um ensaio clínico com 
mínima intervenção, em conformidade 
com o artigo 5.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

A autorização tácita de uma alteração substancial de um ensaio clínico ao abrigo do presente 
número origina um risco acrescido para os sujeitos do ensaio e, por conseguinte, deve ser 
limitado aos ensaios clínicos com mínima intervenção.
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Alteração 128
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro em causa deve 
avaliar, para o seu território, os aspetos da 
alteração substancial que são cobertos pela 
parte II do relatório de avaliação no prazo 
de 10 dias a contar da data de validação.

1. Cada Estado-Membro em causa deve 
avaliar, para o seu território, os aspetos da 
alteração substancial que são cobertos pela 
parte II do relatório de avaliação no prazo 
de 15 dias a contar da data de validação de 
acordo com o procedimento a que se 
refere o artigo 7.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 129
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A notificação deve ser feita por meio de 
uma decisão única, no prazo de 10 dias a 
contar da data de avaliação ou do último 
dia da avaliação referida no artigo 22.º, se 
esta data for posterior.

A notificação deve ser feita por meio de 
uma decisão única, que inclua as opiniões 
do Comité de Ética em causa, no prazo de 
15 dias a contar da data de avaliação ou do 
último dia da avaliação referida no artigo 
22.º, se esta data for posterior.

Or. en

Alteração 130
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Recusa do Comité de Ética a 
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autorizar a realização do ensaio clínico.

Or. en

Alteração 131
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando o Estado-Membro em causa não 
notificar o promotor da sua decisão nos 
prazos referidos no n.º 1, considera-se que 
a conclusão relativa à alteração substancial 
de aspetos cobertos pela parte I do relatório 
de avaliação constitui a decisão do Estado-
Membro em causa sobre o pedido de 
autorização da alteração substancial.

4. Quando o Estado-Membro em causa não 
notificar o promotor da sua decisão nos 
prazos referidos no n.º 1, considera-se que 
a conclusão relativa à alteração substancial 
de aspetos cobertos pela parte I do relatório 
de avaliação constitui a decisão do 
Estado-Membro em causa sobre o pedido 
de autorização da alteração substancial, 
desde que continue a ser um ensaio 
clínico com mínima intervenção, em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

A autorização tácita de uma alteração substancial de um ensaio clínico ao abrigo do presente 
número origina um risco acrescido para os sujeitos do ensaio e, por conseguinte, deve ser 
limitado aos ensaios clínicos com mínima intervenção.

Alteração 132
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 5 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os dados clínicos apresentados no âmbito 
do Common Technical Document para 
solicitar a autorização de comercialização 
devem ter sido obtidos com base em 
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ensaios clínicos registados que cumpram 
devidamente as disposições do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 133
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
85.º, a fim de alterar os anexos I e II com o 
objetivo de os adaptar ao progresso técnico 
ou à evolução da regulamentação a nível 
internacional.

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
85.º, a fim de completar os anexos I e II 
com o objetivo de os adaptar ao progresso 
técnico ou à evolução da regulamentação a 
nível internacional.

Or. en

Justificação

Visa a transparência.

Alteração 134
Marisa Matias, Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º-A
Acesso público aos relatórios de estudo 
clínico
O público beneficia de acesso gratuito e 
fácil aos dados clínicos que constam da 
base de dados da Agência, nomeadamente 
aos relatórios de estudo clínico. Para este 
efeito, é inserida uma hiperligação aos 
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relatórios de estudo clínico dos ensaios 
clínicos.

Or. en

Alteração 135
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que um sujeito do ensaio 
tenha de dar o seu consentimento para 
um ensaio clínico, deve ter sempre a 
opção de dar o seu consentimento geral à 
instituição que procede ao tratamento dos 
dados, para que estes sejam utilizados, 
após a conclusão do ensaio clínico, para 
fins históricos, estatísticos ou de 
investigação científica e de revogar esse 
consentimento em qualquer momento.

Or. en

Justificação

Aquando da integração num ensaio clínico, um doente deve assinar um formulário através do 
qual dá o seu consentimento esclarecido apenas pela duração do ensaio e no âmbito de ação 
do mesmo. Após a conclusão do ensaio, os dados suplementares de seguimento não podem 
ser utilizados, nem para fins de investigação, enquanto o investigador não obtiver 
consentimentos adicionais. No consentimento original deve prever-se a opção de dar um 
consentimento geral, mediante o qual os seus dados pessoais possam ser utilizados, a pedido 
da instituição que procede ao tratamento dos dados, para investigações futuras. 

Alteração 136
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que um sujeito do ensaio 
tenha de dar o seu consentimento para 
um ensaio clínico, deve ter a possibilidade 
de dar o seu consentimento geral às 
instituições que procedem ao tratamento 
dos dados para que os estes sejam 
utilizados para fins históricos, estatísticos 
ou de investigação científica e de revogar 
esse consentimento em qualquer 
momento.

Or. en

Alteração 137
Silvia-Adriana Ţicău

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 para cada 
ensaio 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 
que represente os interesses do sujeito do 
ensaio. O sujeito do ensaio ou o seu 
representante legal deve receber uma cópia 
do documento pelo qual foi dado o 
consentimento esclarecido.

Or. ro



PE506.087v01-00 54/71 AM\928242PT.doc

PT

Alteração 138
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Visa a conformidade com os princípios éticos.

Alteração 139
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

(h-A) O protocolo de investigação foi 
apoiado por um Comité de Ética com 
conhecimentos especializados sobre a 
doença relevante;

Or. en

Alteração 140
António Fernando Correia de Campos
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) O protocolo de investigação foi 
apoiado por um Comité de Ética com 
conhecimentos especializados pediátricos 
ou na sequência da obtenção de 
aconselhamento sobre questões clínicas, 
éticas e psicossociais no domínio 
pediátrico;

Or. en

Alteração 141
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

No prazo de um ano a contar da conclusão 
de um ensaio clínico ou da suspensão do 
desenvolvimento do medicamento, o 
promotor deve enviar à base de dados da 
UE um resumo dos resultados positivos 
e/ou negativos do ensaio clínico, como 
previsto no anexo III-A. Até à publicação 
do resumo dos resultados de acordo com 
as disposições do presente número, o 
mesmo deve ser acessível apenas às 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros em causa.

Or. en

Justificação

O conteúdo do resumo dos resultados dos ensaios clínicos deve ser mais detalhado. Para esse 
efeito, é proposto um novo anexo, que especifique o conteúdo do resumo a ser apresentado. 
Cumpre também clarificar o facto de tanto os resultados positivos como os negativos 
deverem ser apresentados e publicados subsequentemente.
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Alteração 142
Kent Johansson

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

Texto da Comissão Alteração

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

No prazo de um ano a contar da conclusão 
de um ensaio clínico ou da interrupção de 
um ensaio, o promotor deve enviar à base 
de dados da UE um resumo completo dos 
resultados, tanto positivos, como 
negativos, do ensaio clínico. Esse resumo 
completo deve descrever, de modo claro e 
inequívoco, os métodos e a realização do 
estudo e deve incluir dados de base, bem 
como dados anonimizados relativos aos 
doentes.

Or. en

Justificação

Os resumos de ensaios clínicos, tais como delineados na proposta original da Comissão, não 
são claramente definidos e correm o risco de conter informações ou conjuntos de dados úteis 
insuficientes.

Alteração 143
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

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

No prazo de um ano a contar da conclusão 
de um ensaio clínico, o promotor deve 
enviar à base de dados da UE um resumo 
dos resultados do ensaio clínico, o 
relatório de estudo clínico e os conjuntos 
completos de dados do ensaio clínico. 
Esses elementos devem ser 
disponibilizados ao público através da 
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base de dados da UE.

Or. en

Justificação

A não divulgação dos resultados dos ensaios clínicos sob a forma de dados clínicos em bruto 
ou de relatórios de estudo clínico, prejudica o conhecimento científico e conduz a uma 
publicação tendenciosa (os resultados negativos não são publicados), a uma imagem 
imprecisa da eficácia de um medicamento e à duplicação desnecessária dos ensaios clínicos. 
Os relatórios de estudo clínico já acompanham os ensaios clínicos e não constituem um 
encargo administrativo adicional. Os relatórios de estudo clínico não contêm dados pessoais 
dos doentes (anonimizados), nem informações confidenciais para fins comerciais.

Alteração 144
Marisa Matias, Alda Sousa

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 145
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

 Porém, quando, por motivos científicos, 
não for possível enviar um resumo dos 
resultados no prazo de um ano, esse 
resumo deve ser enviado assim que estiver 
disponível. Nesse caso, o protocolo deverá 

Suprimido
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especificar em que momento os resultados 
serão enviados, juntamente com uma 
explicação.

Or. en

Alteração 146
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

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

Texto da Comissão Alteração

A fim de proteger os dados pessoais e as 
informações confidenciais para fins 
comerciais e nos termos do disposto no 
artigo 78.º, n.º 3, o resumo dos resultados 
de um ensaio clínico que vise obter uma 
autorização de introdução no mercado 
devem ser publicados 30 dias após a data 
da autorização de introdução no mercado 
ou um ano após a conclusão do ensaio 
clínico no caso da suspensão do 
desenvolvimento do medicamento.

Or. en

Justificação

Os resultados de um ensaio clínico devem ser publicados atempadamente. A publicação deve 
permitir que o público, os doentes e os investigadores sejam informados sobre as conclusões 
do ensaio clínico, sem prejudicar a competitividade da investigação médica europeia. O 
período de publicação desses resultados é importante para evitar qualquer concorrência 
desleal que prejudicaria a competitividade da investigação médica europeia.

Alteração 147
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 4
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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 doze meses de 
interrupção temporária, os dados do 
ensaio clínico devem ser enviados para a 
base de dados da UE e colocados à 
disposição do público, mesmo que 
incompletos.

Or. en

Justificação

Há que evitar o recurso a interrupções temporárias indefinidas para impedir a 
disponibilização pública dos resultados de facto.

Alteração 148
Françoise Grossetête, 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

Justificação

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

Alteração 149
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O investigador deve notificar 
imediatamente ao promotor, à Agência e à 
autoridade competente do 
Estado-Membro em causa os 
acontecimentos adversos graves, a menos 
que o protocolo preveja que determinados 
acontecimentos adversos não carecem de 
notificação. O investigador deve registar 
todos os acontecimentos adversos graves. 
Se necessário, o investigador deve enviar 
ao promotor um relatório de seguimento.

Or. en

Justificação

O investigador deve notificar aos Estados-Membros em causa os acontecimentos adversos 
graves, a fim de evitar atrasos indevidos na tomada de decisões, nomeadamente nos casos em 
que sejam necessárias medidas de proteção urgentes, tais como a conclusão antecipada do 
ensaio.

Alteração 150
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Todas as informações relativas aos 
ensaios clínicos devem ser registadas, 
processadas, tratadas e conservadas de 
forma a permitir a sua comunicação, 
interpretação e verificação rigorosas 
protegendo, ao mesmo tempo, a 

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

confidencialidade dos registos e dos dados 
pessoais referentes aos sujeitos dos 
ensaios, em conformidade com a legislação 
aplicável em matéria de proteção de dados 
pessoais, devendo os relatórios de estudo 
clínico ser publicados em linha, de forma 
facilmente acessível.

Or. en

Justificação

Os resultados de investigações mostram que a exclusão de relatórios de estudo clínico das 
revisões sistemáticas resulta numa base de conhecimentos incompleta e em conclusões 
potencialmente tendenciosas acerca dos efeitos de uma intervenção.

Alteração 151
António Fernando Correia de Campos

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.

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

Or. en

Justificação

Alguns casos de reações adversas a medicamentos a longo prazo, como o cancro ou a 
teratogenicidade, apenas se manifestam após muitos anos de utilização, afetando, por vezes, 
mais do que uma geração de doentes.
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Alteração 152
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 55 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O processo permanente do ensaio clínico
deve ser arquivado por pelo menos 50
anos após a conclusão do ensaio clínico, 
devendo toda a informação que tenha sido 
arquivada em formato eletrónico ser 
guardada por tempo indefinido, sob 
reserva de que quaisquer dados pessoais 
em formato eletrónico sejam retirados 
após 50 anos.

Or. en

Justificação

Alguns casos de reações adversas a medicamentos a longo prazo, como o cancro ou a 
teratogenicidade, apenas se manifestam após algumas décadas de utilização, afetando, por 
vezes, mais do que uma geração de doentes, como no caso da catástrofe do dietilestilbestrol 
(DES) entre os anos 50 e 70.

Alteração 153
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 68 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Visa a segurança jurídica.

Alteração 154
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
um mecanismo nacional de indemnização 
tendo em vista a compensação por danos 
referida no artigo 72.º. Esse mecanismo é 
financiado através de taxas e não são 
utilizados fundos públicos.

Or. en

Alteração 155
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 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

Or. en

Alteração 156
Michèle Rivasi
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Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 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.

O recurso ao mecanismo nacional de 
indemnização é sujeito a uma taxa
calculada numa base sem fins lucrativos, 
tendo em conta os riscos do ensaio clínico, 
os danos potenciais e a probabilidade de 
ocorrência dos danos, bem como o anterior 
desempenho do promotor em matéria de 
segurança.

Or. en

Alteração 157
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A base de dados da UE deve conter os 
dados e informações apresentados em 
conformidade com o presente regulamento.

O acesso público aos dados clínicos em 
bruto detalhados ou resumidos é 
particularmente importante para 
salvaguardar a saúde pública. A base de 
dados da UE deve conter os dados e 
informações apresentados em 
conformidade com o presente regulamento.

Or. en

Alteração 158
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

de permitir a cooperação entre as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, na medida do 
necessário para a aplicação do presente 
regulamento e para a pesquisa de ensaios 
clínicos específicos. Deve igualmente 
permitir que os promotores remetam para 
pedidos de autorização de um ensaio 
clínico ou de alteração substancial 
apresentados anteriormente. As 
informações acessíveis ao público que 
constam da base de dados devem 
contribuir para proteger a saúde pública e 
fomentar a capacidade inovadora da 
investigação médica europeia, 
reconhecendo simultaneamente os 
interesses económicos legítimos dos 
promotores.

Or. en

Justificação

A base de dados deve permitir a consecução dos objetivos do presente regulamento, que visa 
proteger a saúde pública e melhorar as capacidades e a competitividade da investigação 
médica europeia.

Alteração 159
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

3. A base de dados da UE deve ser 
acessível ao público em conformidade com 
as disposições do Regulamento (CE) n.º 
1049/2001, exceto se se justificar manter a
confidencialidade de parte dos dados e 
informações nela contidos por qualquer dos 
seguintes motivos:

Or. en
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Justificação

Não é razoável requerer que todos os dados de um ensaio clínico sejam confidenciais. Do 
mesmo modo, o acesso aos documentos deve ser conforme com as normas aplicáveis ao 
acesso aos documentos das instituições da UE.

Alteração 160
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

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

– proteção de dados pessoais, em 
conformidade com a legislação aplicável 
da UE;

Or. ro

Alteração 161
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

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

Texto da Comissão Alteração

– proteção de informações comerciais 
confidenciais,

– proteção de informações comerciais 
confidenciais, sobretudo quando 
relacionadas com ensaios clínicos que 
visem acompanhar qualquer pedido de 
autorização de introdução no mercado 
para indicações que ainda não tenham 
sido aprovadas,

Or. en

Justificação

A base de dados não deve obstar a que seja estabelecida uma proteção ligada à propriedade 
intelectual ou industrial, nem impedir o promotor de beneficiar dos resultados da sua 
investigação.
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Alteração 162
Kent Johansson

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A definição do que é considerado 
confidencial para fins comerciais deve ser 
conforme com as orientações da Agência 
Europeia de Medicamentos não deve 
sobrepor-se ao interesse da investigação 
no domínio da saúde pública.

Or. en

Alteração 163
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Cumpre garantir que o presente regulamento preserve o valor acrescentado e a experiência 
dos investigadores europeus, bem como os seus direitos legítimos de beneficiar dos 
resultados dos investimentos no desenvolvimento de um ensaio clínico.

Alteração 164
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Os dados pessoais dos sujeitos do ensaio 
não podem estar acessíveis ao público e 
tais dados devem ser protegidos em 
conformidade com a legislação aplicável 
da UE.

Or. ro

Alteração 165
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Anexo 1 – Parte 2 – ponto 6 – subponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

se o ensaio clínico contribui de modo 
significativo para a obtenção de um maior 
conhecimento da fisiologia e da patologia 
de uma afeção para a qual faltam dados, 
mormente as doenças raras e ultra-raras.

Or. en

Justificação

Muitas doenças raras e ultra-raras ainda não estão claramente identificadas nem 
completamente estudadas. Nos ensaios clínicos que associam doentes com tais afeções, os 
conhecimentos relativos a estas doenças podem ser sensivelmente melhorados com a 
consequente avaliação dos dados. O Estado-Membro relator deve ter conhecimento deste 
valor acrescentado.

Alteração 166
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 4 – ponto 4 – travessão 2-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

− a fundamentação da alteração 
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proposta;

Or. en

Justificação

Para compreender e interpretar os resultados do ensaio clínico.

Alteração 167
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Anexo III – Parte 1 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O promotor deve conservar dados 
pormenorizados sobre todos os 
acontecimentos adversos que lhe são 
notificados pelo(s) investigador(es) e 
registá-los no portal da UE.

Or. en

Alteração 168
Françoise Grossetête, 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
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c) Dados do promotor
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. Disposição dos sujeitos:
a) Recrutamento
b) Período pré-sujeição
c) Período pós-sujeição
3. Características de base:
a) Características de base (necessárias)
Idade
b) Características de base (necessárias)
Sexo
c) Características de base (opcionais)
Características específicas do estudo
4. Parâmetros:
a) Definições de parâmetros
b) Parâmetro n.º 1*
Análises estatísticas
c) Parâmetro n.º 2
Análises estatísticas
____________

* Devem ser fornecidas informações para todos os 
parâmetros 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:
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a) Alterações substanciais globais
b) Interrupções e reinícios globais
c) Limitações e advertências.

Or. en

Justificação

Visa clarificar quais as 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.


