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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A adoção da Diretiva 2001/20/CE constituiu um marco importante no desenvolvimento de 
normas para a realização de ensaios clínicos, tanto a nível da União Europeia como a nível 
internacional. 

Entende-se, porém, que Diretiva veio criar dificuldades à agilização dos ensaios clínicos em 
diversos Estados-Membros e que há necessidade de uma harmonização, assim como de uma 
avaliação exaustiva do atual quadro jurídico. É da mais vital importância que os elevados 
padrões estabelecidos pela anterior diretiva sejam respeitados e não acabem por se perder em 
tentativas de simplificação de procedimentos nos vários Estados-Membros. 

A relatora propõe no seu parecer uma série de alterações, com o objetivo de garantir a 
manutenção de elevados padrões na prestação de cuidados e tratamentos a doentes na União, 
estimulando, simultaneamente, a investigação científica e a inovação através do acesso 
público aos dados, sob a forma de um relatório de ensaio clínico completo. Dada a atual crise 
económica, o dinheiro não pode ser gasto em medicamentos que não sejam eficazes e o 
público deve poder tomar decisões esclarecidas acerca da sua própria saúde. 

A relatora considera que as novas definições, nomeadamente as novas definições de ensaio 
clínico, estudo clínico e «ensaio clínico com mínima intervenção», estabelecidas no artigo 2.º 
são desnecessariamente complicadas e podem conduzir a interpretações incorretas. Essas 
definições devem, pelo contrário, basear-se num simples princípio: as «observações» 
incluem-se na categoria «estudo» e as «intervenções» na categoria «ensaio». Sem esta 
alteração, o texto existente, associado à definição padrão de «estudo sem intervenção», 
permitiria a realização de «estudos clínicos» (que não se incluem na definição de «ensaio 
clínico») sem que fosse solicitada aos doentes a sua prévia autorização. Seguindo a mesma 
linha de raciocínio, é ainda proposta a reformulação de outras definições constantes da 
presente diretiva. 

A relatora receia que a proposta atual enfraqueça o papel atualmente desempenhado pelos 
comités de ética, sem providenciar a base legal para um organismo de avaliação independente 
equivalente. A União deve mostrar o devido respeito pelos direitos humanos, segurança dos 
doentes e elevados padrões de escrutínio ético, reintroduzindo no regulamento os comités de 
ética independentes. 

O artigo 28.º, n.º 2, estipula que «os direitos, a segurança e o bem-estar dos sujeitos do ensaio 
prevalecem sobre os interesses da ciência e da sociedade». Para alcançar estes objetivos, é 
necessário subordinar a autorização dos Estados-Membros à decisão do Comité de Ética 
independente e interdisciplinar responsável, de acordo com a sua lei nacional. 

Os dados de ensaios clínicos são dados científicos obtidos com a participação do público e 
sobre o qual têm impactos significativos. Por conseguinte, eles pertencem, acima de tudo, ao 
público. É também conveniente recordar que um acesso rápido e bem controlado aos 
resultados dos ensaios clínicos inclui igualmente uma dimensão ética, uma vez que permite 
aos doentes um acesso direto e imediato aos últimos avanços no domínio da farmacologia. 

O facto de os dados nunca serem tornados públicos constitui um entrave à ciência e reduz o 
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valor social da investigação. Por esta razão, a relatora apela à inclusão no regulamento de uma 
declaração clara que faculte aos cidadãos da União o acesso a informação clínica acerca de 
medicamentos, por forma a permitir-lhes uma tomada de decisões esclarecida acerca da sua 
própria saúde. 

A relatora apela a que a informação clínica seja armazenada na base de dados da UE sob a 
forma de relatório de estudo clínico. A experiência adquirida até este momento revela que a 
apresentação de um resumo não é suficiente para proteger os direitos e os interesses do 
doente. O facto de os resultados dos ensaios clínicos não serem divulgados em pormenor 
prejudica o conhecimento científico e conduz a publicações tendenciosas (em que os 
resultados negativos não são publicados), que, por sua vez, traçam uma imagem imprecisa da 
eficácia de um medicamento. Foram publicações tendenciosas que conduziram, por exemplo, 
ao uso generalizado do antidepressivo paroxetina em crianças e adolescentes, apesar da sua 
falta de eficácia e, mais preocupante ainda, do risco acrescido de suicídio nesta população. 

Para maior transparência, a relatora propõe que o processo permanente de um ensaio clínico 
seja conservado por tempo indefinido, em vez dos cinco anos sugeridos. 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, pelo que é importante garantir a conservação do processo permanente durante um período 
indefinido de tempo. 

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Importa clarificar a definição de 
ensaio clínico em vigor, estabelecida na 
Diretiva 2001/20/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 4 de abril de 
2001, relativa à aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à aplicação de boas práticas 
clínicas na condução dos ensaios clínicos 
de medicamentos para uso humano. Para 
esse efeito, deve definir-se de forma mais 
precisa o conceito de ensaio clínico, 
mediante a introdução do conceito mais 

(3) A definição de ensaio clínico em vigor, 
estabelecida na Diretiva 2001/20/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 
de abril de 2001, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à aplicação 
de boas práticas clínicas na condução dos 
ensaios clínicos de medicamentos para uso 
humano não precisa de ser alterada, assim 
como muitas outras definições da diretiva 
anterior, que devem ser mantidas.
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amplo de «estudo clínico», de que o 
ensaio clínico constitui uma categoria. 
Essa categoria deve ser definida com base 
em critérios específicos. Esta abordagem 
toma devidamente em conta as diretrizes 
internacionais e está em conformidade 
com a legislação da UE relativa aos 
medicamentos, que se baseia na dicotomia 
entre «ensaio clínico» e «estudo sem 
intervenção».

Or. en

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O procedimento deve ser flexível e 
eficaz, para que possa ser dado início aos 
ensaios clínicos sem atrasos 
administrativos.

(7) O procedimento deve ser flexível e 
eficaz, para que possa ser dado início aos 
ensaios clínicos sem atrasos 
administrativos e sem comprometer a 
segurança dos doentes ou a saúde 
pública.

Or. en
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Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Os prazos para a avaliação dos dossiês 
de pedido de autorização de ensaios 
clínicos devem ser suficientemente longos 
para permitir a avaliação do dossiê, 
assegurando, ao mesmo tempo, um rápido 
acesso a tratamentos novos e inovadores e 
garantindo que a União Europeia continua 
a ser um local atrativo para a realização de 
ensaios clínicos. Neste contexto, a Diretiva 
2001/20/CE introduziu o conceito de 
autorização tácita. Este conceito deve ser 
mantido a fim de assegurar o cumprimento 
dos prazos. Em caso de crise de saúde 
pública, os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de avaliar e autorizar 
rapidamente um pedido de autorização de 
ensaio clínico. Por conseguinte, não devem 
ser estabelecidos prazos de aprovação 
mínimos.

(8) Os prazos para a avaliação dos dossiês 
de pedido de autorização de ensaios 
clínicos devem ser suficientemente longos 
para permitir a avaliação do dossiê, 
assegurando, ao mesmo tempo, um rápido 
acesso a tratamentos novos e inovadores e 
garantindo que a União Europeia continua 
a ser um local atrativo para a realização de 
ensaios clínicos. Neste contexto, a Diretiva 
2001/20/CE introduziu o conceito de 
autorização implícita, em caso de posição 
favorável do Comité de Ética e se a 
autoridade competente não tiver 
levantado objeções dentro do prazo. Este 
conceito deve ser mantido a fim de 
assegurar o cumprimento dos prazos. Em 
caso de crise de saúde pública, os 
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de avaliar e autorizar 
rapidamente um pedido de autorização de 
ensaio clínico. Por conseguinte, em caso de
crise de saúde pública, não devem ser 
estabelecidos prazos de aprovação 
mínimos.

Or. en

Justificação

A referência à Diretiva 2001/20/CE deve ser mais precisa. De acordo com essa diretiva, a 
autorização deve ser implícita, em caso de posição favorável do Comité de Ética e se a 
autoridade competente não tiver levantado objeções dentro de determinado prazo. Em casos 
excecionais que suscitem problemas particularmente complexos, dever-se-ia, no entanto, 
exigir uma autorização explícita por escrito. Deve ficar bem claro que a última frase do 
presente número se refere exclusivamente à possibilidade de uma crise de saúde pública.

Alteração 5
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.

Suprimido

Or. en

Alteração 6
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 

(52) A base de dados deve conter todas as 
informações pertinentes para o ensaio 
clínico, incluindo o relatório de ensaio 
clínico que contenha um plano de análise 
estatística e pormenores do protocolo, 
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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.

assim como os dados em bruto, e ser 
apresentada de forma facilmente 
acessível. Todos os dados pessoais dos 
participantes num ensaio clínico devem 
ser anonimizados na base de dados e a 
informação deve ser pública em 
consonância com os requisitos específicos 
do Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de maio de 2001, relativo ao acesso 
público aos documentos 1 do Parlamento 
Europeu, do Conselho e da Comissão, e 
tendo em conta o direito ao acesso aos 
documentos reconhecido no artigo 42.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia.

____________
1 JO L 145 de 31.5.2001, p. 43

Or. en

Justificação

O facto de os resultados dos ensaios clínicos não serem divulgados em pormenor sob a forma 
de relatórios de estudo clínico prejudica o conhecimento científico e conduz a publicações 
tendenciosas (os resultados negativos não são publicados), que, por sua vez, traçam uma 
imagem imprecisa da eficácia de um medicamento. As publicações tendenciosas conduziram, 
por exemplo, ao uso generalizado do antidepressivo paroxetina (Seroxatº) em crianças e 
adolescentes, apesar da sua falta de eficácia e, mais preocupante ainda, do risco acrescido 
de suicídio nesta população. 

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 63

Texto da Comissão Alteração

(63) O presente regulamento está em 
conformidade com os principais 
documentos internacionais de orientação 
sobre ensaios clínicos, por exemplo a 
versão mais recente (2008) da Declaração 
de Helsínquia da Associação Médica 
Mundial, e respeita as boas práticas 
clínicas que emanam da Declaração de 
Helsínquia.

(63) O presente regulamento está em 
conformidade com os principais 
documentos internacionais de orientação 
sobre ensaios clínicos, por exemplo a 
versão mais recente (2008) da Declaração 
de Helsínquia da Associação Médica 
Mundial, em especial com os princípios 
éticos para a investigação médica em 
seres humanos, incluindo a investigação 
em materiais ou dados humanos 
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identificáveis, e respeita as boas práticas 
clínicas que emanam da Declaração de 
Helsínquia.

Or. en

Alteração 8
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

(1) «Ensaio clínico»: qualquer 
investigação relacionada com seres 
humanos destinada
(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto; a sua adoção impõe adaptações 
técnicas em todo o texto).

Or. en

Justificação

Estas novas definições são demasiado complicadas e de difícil aplicação na prática, o que 
implicará uma burocracia acrescida. Um princípio simples é o de que as «observações» se 
incluem na categoria «estudo» e as «intervenções» na categoria «ensaio». É, portanto, 
necessário reintroduzir a formulação mais precisa da anterior Diretiva 2001/20/CE.

Alteração 9
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Justificação

Vide justificação anterior.

Alteração 10
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Justificação

Quando um medicamento experimental autorizado é submetido a um estudo pós-autorização, 
é porque simplesmente existe alguma suspeita de eficácia insuficiente ou de risco acrescido 
para a segurança dos doentes, em comparação com a prática clínica habitual, mesmo que 
utilizado nos termos da autorização de introdução no mercado. Foi esse o caso do estudo 
«REGULATE» com o benfluorex (Mediatorº) ou do estudo «VIGOR» com o rofecoxib 
(Vioxxº).

Alteração 11
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A conclusão antecipada permite ao promotor evitar o risco de uma diferença poder perder 
significado estatístico no final do ensaio, caso esta se deva a um imprevisto. Quaisquer 
alterações da condução, da conceção, da metodologia, do medicamento experimental ou 
auxiliar de um ensaio clínico depois de este ter sido autorizado podem comprometer a 
fiabilidade e robustez dos dados. Por conseguinte, foi reintroduzida a formulação mais 
precisa da Diretiva 2001/20/CE, artigo 10.º, alínea a).
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Alteração 12
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – ponto 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Reintrodução da definição da Diretiva 2001/20/CE.

Alteração 13
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – ponto 28

Texto da Comissão Alteração

(28) «Acontecimento adverso»: qualquer 
manifestação nociva registada num sujeito 
do ensaio tratado por um medicamento e 
que não tem necessariamente uma 
relação causal com esse tratamento;

(28) «Reação adversa»: qualquer 
manifestação nociva registada num sujeito 
do ensaio tratado por um medicamento, 
relacionado com qualquer dose 
administrada.
(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto; a sua adoção impõe adaptações 
técnicas em todo o texto).

Or. en
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Justificação

Reintrodução da boa formulação da anterior Diretiva 2001/20/CE.

Alteração 14
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – ponto 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

A não inclusão de relatórios de estudo clínico nas revisões sistemáticas resulta numa base de 
conhecimentos incompleta e em conclusões potencialmente tendenciosas acerca dos efeitos 
de uma intervenção; por exemplo, os dados publicados apenas sobre a reboxetina 
sobrestimaram, na realidade, os benefícios da reboxetina até 115 % quando comparados com 
um placebo e subestimaram também os seus efeitos nocivos. Segundo exemplo: vários 
Estados-Membros armazenaram preventivamente enormes quantidades de oseltamivir 
(Tamifluº), um inibidor da neuraminidase, sem que houvesse provas da sua eficácia em casos 
complicados de gripe.

Alteração 15
Proposta de regulamento
Artigo 3 – 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, robustos e 
integralmente registados; bem como

Or. en

Justificação

Quando os dados não são integralmente registados, a investigação torna-se redundante. O 
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facto de os resultados dos ensaios clínicos não serem divulgados em pormenor, sob a forma 
de relatórios de estudo clínico, prejudica o conhecimento científico e conduz a publicações 
tendenciosas (os resultados negativos não são publicados), que, por sua vez, traçam uma 
imagem imprecisa da eficácia de um medicamento.

Alteração 16
Proposta de regulamento
Artigo 3 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 17
Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

1. A autorização para realização de um 
ensaio clínico pode ser concedida pela 
autoridade competente do 
Estado-Membro em causa posteriormente 
e apenas se o Comité de Ética 
correspondente tiver manifestado 
previamente a sua posição favorável.
2. No prazo de um ano, a Comissão deve 
apresentar as diretrizes para os 
Estados-Membros relativamente aos 
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Comités de Ética, por forma a 
racionalizar os procedimentos e agilizar a 
realização de ensaios clínicos em diversos 
Estados-Membros, sem pôr em causa a 
segurança dos participantes.

Or. en

Justificação

A Declaração de Helsínquia e a Convenção de Oviedo estabelecem que «a investigação 
sobre uma pessoa só pode ser realizada se ... o projeto de investigação tiver sido aprovado 
pelo organismo competente após ... apreciação multidisciplinar da sua aceitabilidade». O 
artigo 28.º, n.º 2, estipula que «os direitos, a segurança e o bem-estar dos sujeitos do ensaio 
prevalecem sobre os interesses da ciência e da sociedade». Por uma questão de coerência, a 
autorização dos Estados-Membros deve ficar subordinada à decisão do seu Comité de Ética 
competente.

Alteração 18
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i) – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– a semelhança entre os sujeitos dos 
ensaios e os recetores a quem se destina o 
medicamento em termos de idade e sexo e 
o facto de os sujeitos serem voluntários 
saudáveis ou doentes;

Or. en

Justificação

A fim de garantir a máxima eficácia dos medicamentos, estes devem ser testados em 
populações semelhantes àquelas em que se pretende aplicá-los, uma vez que alguns fármacos 
são metabolizados de forma diferente pelas mulheres e pelos homens.

Alteração 19
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 8 – 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 
no Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

O promotor pode retirar o seu pedido a 
qualquer momento até à data de avaliação. 
Em tal caso, o pedido só pode ser retirado 
no que diz respeito a todos os 
Estados-Membros em causa. Deve ser 
conservado na base de dados da UE um 
registo de todos os pedidos retirados e 
devem ser apresentadas para cada um 
deles as razões da retirada.

Or. en

Justificação

Esta alteração constitui um esforço para tentar perceber as razões que levam à retirada de 
pedidos de autorização de ensaios clínicos. Há uma série de razões válidas para a retirada 
de um pedido ou interrupção de um ensaio clínico, que se prendem com a segurança dos 
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doentes e a eficácia do medicamento. As razões de natureza comercial são também 
habitualmente invocadas como motivo para a interrupção de ensaios. A retirada de um 
pedido de autorização de ensaio clínico por razões de natureza comercial só pode ser 
considerada antiética se privar os doentes e a sociedade de uma inovação médica 
potencialmente eficaz.

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Uma alteração substancial só pode ser 
efetuada se tiver sido aprovada em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido no presente capítulo e se tiver 
sido previamente aprovada por um Comité 
de Ética.

Or. en

Justificação

Uma vez que uma alteração substancial se define como «alteração (...) que seja suscetível de 
ter um impacto substancial na segurança ou nos direitos dos sujeitos do ensaio ou na 
fiabilidade e robustez dos dados produzidos no ensaio clínico», deve ser aplicado o mesmo 
procedimento aplicável à autorização de um ensaio clínico.

Alteração 23
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.

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 
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clínico não tiver obtido uma posição favorável de um Comité de Ética. Um procedimento 
tácito de autorização iria comprometer a segurança e os direitos dos sujeitos.

Alteração 24
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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Para conservar o considerando 11 da Diretiva 2001/20/CE, que não permite uma 
autorização tácita das autoridades competentes se o ensaio clínico não tiver obtido uma 
posição favorável de um Comité de Ética.

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os requisitos para ensaios clínicos realizados fora da União devem ser iguais aos do 
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presente regulamento. A equivalência destes princípios permitiria variações na sua 
interpretação por parte de promotores terceiros.

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 e n.º 1-A

Texto da Comissão Alteração

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

1. O consentimento esclarecido deve ser 
reduzido a escrito e ser datado e assinado, 
devendo ser dado livremente pelo sujeito 
do ensaio ou pelo seu representante legal 
depois de ter sido detalhadamente
informado sobre a natureza, a duração, o 
alcance, as consequências e os riscos do 
ensaio clínico, incluindo a possibilidade 
de o ensaio clínico ter de ser 
interrompido, eventuais modalidades de 
tratamento alternativas e quaisquer 
outras informações previstas na 
legislação nacional. A informação 
prestada e o consentimento esclarecido
devem ser devidamente documentados. 
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 da sua 
confiança. O sujeito do ensaio ou o seu 
representante legal deve receber uma cópia 
do documento pelo qual foi dado o 
consentimento esclarecido.

1-A. Do documento que comprova o 
consentimento esclarecido devem sempre 
constar dois elementos:
– o número de registo do ensaio no portal 
da UE e
– uma declaração de que os resultados 
serão disponibilizados no portal da UE no 
prazo de um ano após conclusão do 
ensaio, juntamente com uma data 
aproximada.

Or. en
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Justificação

Reintrodução no consentimento esclarecido de um conjunto mínimo de informações previsto 
na Diretiva 2001/20/CE, a fim de promover a igualdade de direitos entre os cidadãos 
europeus. A «testemunha imparcial» deve ser identificada e assinar o formulário de 
consentimento esclarecido do sujeito.

Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3-A (novo) e n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No caso de o promotor não cumprir a 
obrigação prevista no n.º 3, os 
Estados-Membros em causa aplicam 
sanções harmonizadas. O montante 
máximo é de 7 000 EUR pelos primeiros 
30 dias de incumprimento e de 7 000 EUR 
por cada dia posterior de atraso até ao 
momento do cumprimento.
3-B. Deve ser apresentado e fornecido, no 
âmbito do Documento Técnico Comum, 
um formulário que certifique a 
conformidade com a obrigação referida 
no n.º 3.

Or. en

Justificação

A fim de incentivar o promotor a fornecer a informação às autoridades competentes no prazo 
de um ano após a conclusão do ensaio clínico, devem se aplicadas sanções dissuasivas, 
harmonizadas entre os Estados-Membros. Nos EUA são aplicadas sanções desse tipo (sanção 
pecuniária civil até 10 000 USD durante os primeiros 30 dias + até 10 000 USD por cada dia 
até à correção do incumprimento após os primeiros 30 dias. Promover-se-á deste modo a 
confiança dos doentes no processo.

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

enviar à base de dados da UE um resumo 
dos resultados do ensaio clínico e um 
relatório de estudo clínico. Não serão 
avaliados quaisquer novos pedidos de 
autorização de ensaios clínicos de um 
promotor enquanto os relatórios de estudo 
clínico relativos a anteriores ensaios 
registados e aprovados desse mesmo 
promotor não tiverem sido enviados para 
a base de dados da UE. Os promotores 
devem apresentar uma justificação para o 
facto de não terem enviado os resumos 
dos resultados nem os relatórios de estudo 
clínico. A referida justificação deve ser 
disponibilizada ao público.

Or. en

Justificação

O facto de os resultados dos ensaios clínicos não serem divulgados em pormenor, sob a 
forma de relatórios de estudo clínico, prejudica o conhecimento científico e conduz a uma 
publicação tendenciosa (os resultados negativos não são publicados), que, por sua vez, traça 
uma imagem imprecisa da eficácia de um medicamento. As publicações tendenciosas 
conduziram, por exemplo, ao uso generalizado do antidepressivo paroxetina (Seroxatº) em 
crianças e adolescentes, apesar da sua falta de eficácia e, mais preocupante ainda, apesar do 
risco acrescido de suicídio nesta população. 

Alteração 29
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 
especificar em que momento os resultados 
serão enviados, juntamente com uma 
explicação.

Porém, quando, por motivos científicos, 
devidamente justificados e aprovados por 
um Comité de Ética, não for possível 
enviar um resumo dos resultados e o 
relatório de estudo clínico no prazo de um 
ano, estes devem ser enviados assim que 
estiverem disponíveis. Nesse caso, o 
protocolo deverá especificar em que 
momento os resultados e o relatório de 
estudo clínico deverão estar disponíveis, 
juntamente com uma explicação.

Or. en
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Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Deve ser evitado o recurso a interrupções temporárias indefinidas para impedir, de facto, a 
disponibilização pública dos resultados.

Alteração 31
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 os 
acontecimentos adversos graves. O 
investigador deve registar todos os 
acontecimentos adversos graves e enviar 
cópias ao Comité de Ética, devendo 
igualmente enviar cópias para a base de 
dados da UE através do portal da UE. Se 
necessário, o investigador deve enviar ao 
promotor um relatório de seguimento. A 
notificação imediata deve ser seguida de 
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relatórios escritos pormenorizados e 
enviada às Comissões de Ética e aos 
Estados-Membros e conservada na base 
de dados da UE.

Or. en

Justificação

Apenas através da recolha de relatórios precisos e completos sobre acontecimentos adversos 
graves será possível identificar e esclarecer em tempo útil as dúvidas acerca da segurança 
dos medicamentos, limitando riscos para a saúde pública e evitando custos desnecessários 
com cuidados de saúde, que, de outro modo, seriam previsíveis.

Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 33
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 sob a
forma de relatórios de estudo clínico 
facilmente acessíveis, de modo a permitir a 
sua comunicação, interpretação e 
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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.

verificação rigorosas protegendo, ao 
mesmo tempo, a 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.

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 34
Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

O processo permanente do ensaio clínico 
deve ser arquivado por tempo indefinido.

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 35
Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 5 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

Deve ser disponibilizado ao público um 
resumo do relatório de inspeção.

Or. en

Justificação

Os inspetores dos Estados-Membros são muitas vezes pagos com dinheiros públicos e tanto a 
sua missão como o seu mandato são do interesse público. Além disso, os sujeitos que 
participam num ensaio clínico têm o direito a saber se o ensaio foi ou está a ser realizado de 
acordo com o(s) regulamento(s), por forma a poderem retirar o seu consentimento, se assim 
o desejarem.

Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 75º.

Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

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. Deve ainda 
ser criada a fim de permitir aos cidadãos 
da União o acesso a informações clínicas 
acerca de medicamentos, de uma forma 
facilmente acessível, de modo a poderem 
tomar decisões esclarecidas acerca da sua 
própria saúde.

Or. en

Justificação

Os dados de ensaios clínicos são dados científicos e pertencem, por conseguinte, ao público. 
Os doentes aceitam participar em ensaios clínicos porque a sua participação irá beneficiar o 
público através do avanço da ciência. O facto de os dados acabarem por não ser 
disponibilizados ao público constitui um entrave para a ciência. Além disso, a investigação 
financiada pela indústria beneficia de organismos de investigação financiados por fundos 
públicos – acesso a investigadores e equipas de investigação em centros de investigação com 
financiamento público para investigação fundamental.

Alteração 38
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 o Regulamento (CE) n.º 1049/2001. 
Sempre que tenham de ser protegidas
informações comerciais confidenciais, os 
efeitos decorrentes da divulgação das 
informações em causa que sejam 
considerados lesivos dos interesses 
comerciais devem ser justificados e 
documentados e o período durante o qual 
se requer a confidencialidade comercial 
deve ser devidamente especificado e 
notificado à pessoa que apresentou o 
pedido, não podendo ser invocado 
nenhum interesse público prioritário que 
possa justificar uma divulgação imediata.
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Or. en

Alteração 39
Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 3 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 40
Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 3 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– proteção de informações comerciais 
confidenciais,

Suprimido

Or. en

Alteração 41
Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 3 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en


