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ALTERAÇÕES 

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão do 

Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 

fundo, a ter em conta as seguintes alterações: 

 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

(1) O desenvolvimento das tecnologias 

de saúde é um motor fundamental do 

crescimento económico e da inovação na 

União. Enquadra-se num mercado global 

de despesas de saúde que representa 10 % 

do produto interno bruto da UE. As 

tecnologias de saúde englobam os 

medicamentos, dispositivos médicos e 

procedimentos médicos, bem como as 

medidas de prevenção, diagnóstico ou 

tratamento de doenças. 

(1) O desenvolvimento das tecnologias 

de saúde é fundamental para melhorar as 

políticas de saúde através do acesso a 

tecnologias de saúde mais progressivas e, 

assim, alcançar um elevado nível de 

proteção da saúde. Além disso, as 

tecnologias de saúde constituem um setor 

económico inovador que se enquadra num 

mercado global de despesas de saúde que 

representa 10 % do produto interno bruto 

da UE. As tecnologias de saúde englobam 

os medicamentos, dispositivos médicos e 

procedimentos médicos, bem como as 

medidas de prevenção, diagnóstico ou 

tratamento de doenças. 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

(4) Os resultados da ATS são utilizados 

para fundamentar as decisões relativas à 

afetação dos recursos orçamentais no 

domínio da saúde, por exemplo no que diz 

respeito à fixação dos preços ou dos níveis 

de reembolso das tecnologias da saúde. A 

ATS pode, por conseguinte, ajudar os 

Estados-Membros a criar e manter sistemas 

de cuidados de saúde sustentáveis e 

estimular uma inovação que proporcione 

(4) Os resultados da ATS são utilizados 

para fundamentar as decisões relativas à 

afetação dos recursos orçamentais no 

domínio da saúde, por exemplo no que diz 

respeito à fixação dos preços ou dos níveis 

de reembolso das tecnologias da saúde. A 

ATS pode, por conseguinte, ajudar os 

Estados-Membros a criar e manter sistemas 

de cuidados de saúde sustentáveis e 

estimular uma inovação que proporcione 

melhores resultados para os doentes, tendo 
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melhores resultados para os doentes. os doentes direito à proteção da saúde e à 

proteção contra as consequências 

financeiras, sociais e médicas da doença, 

assim como a pleno acesso às mais 

recentes descobertas terapêuticas, que 

deve ser garantido por lei em todos os 

Estados-Membros. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 
Texto da Comissão Alteração 

(12) A fim de garantir uma ampla 

aplicação das regras harmonizadas 

respeitantes aos aspetos clínicos da ATS e 

permitir a partilha de conhecimentos 

especializados e de recursos entre os 

organismos de ATS, é adequado exigir que 

sejam efetuadas avaliações clínicas 

conjuntas de todos os medicamentos 

submetidos ao procedimento centralizado 

de autorização de introdução no mercado 

previsto no Regulamento (CE) n.º 

726/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho11, que contêm uma substância 

ativa nova, e sempre que esses 

medicamentos sejam posteriormente 

autorizados para uma nova indicação 

terapêutica. Devem também ser efetuadas 

avaliações clínicas conjuntas de 

determinados dispositivos médicos na 

aceção do Regulamento (UE) 2017/745 do 

Parlamento Europeu e do Conselho12 que 

sejam classificados nas classes de risco 

mais elevado e para os quais os painéis de 

peritos tenham apresentado os seus 

pareceres ou pontos de vista. Deve ser 

feita uma seleção dos dispositivos médicos 

destinados a avaliação clínica conjunta 

com base em critérios específicos. 

(12) A fim de garantir uma ampla 

aplicação das regras harmonizadas 

respeitantes aos aspetos clínicos da ATS e 

permitir a partilha de conhecimentos 

especializados e de recursos entre os 

organismos de ATS, é adequado exigir que 

sejam efetuadas avaliações clínicas 

conjuntas de todos os medicamentos 

submetidos ao procedimento centralizado 

de autorização de introdução no mercado 

previsto no Regulamento (CE) n.º 

726/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho11, que contêm uma substância 

ativa nova, e sempre que esses 

medicamentos sejam posteriormente 

autorizados para uma nova indicação 

terapêutica. Devem também ser efetuadas 

avaliações clínicas conjuntas de 

determinados dispositivos médicos 

classificados como dispositivos 

implantáveis de alto risco da classe IIb e 

dispositivos da classe III nos termos do 

artigo 51.º do Regulamento (UE) 2017/745 

do Parlamento Europeu e do Conselho12, 

para os quais os painéis de peritos tenham 

apresentado um parecer científico no 

âmbito do procedimento de consulta sobre 

a avaliação clínica nos termos do artigo 

54.º desse regulamento e que já tenham 

sido comercializados em, pelo menos, um 

Estado-Membro. 

_________________ _________________ 
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11 Regulamento (CE) n.º 726/2004 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 

de março de 2004, que estabelece 

procedimentos comunitários de autorização 

e de fiscalização de medicamentos para uso 

humano e veterinário e que institui uma 

Agência Europeia de Medicamentos (JO L 

136 de 30.4.2004, p. 1). 

11 Regulamento (CE) n.º 726/2004 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 

de março de 2004, que estabelece 

procedimentos comunitários de autorização 

e de fiscalização de medicamentos para uso 

humano e veterinário e que institui uma 

Agência Europeia de Medicamentos (JO L 

136 de 30.4.2004, p. 1). 

12 Regulamento (UE) 2017/745 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 

de abril de 2017, relativo aos dispositivos 

médicos, que altera a Diretiva 2001/83/CE, 

o Regulamento (CE) n.º 178/2002 e o 

Regulamento (CE) n.º 1223/2009 e que 

revoga as Diretivas 90/385/CEE e 

93/42/CEE do Conselho (JO L 117 de 

5.5.2017, p. 1). 

12 Regulamento (UE) 2017/745 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 

de abril de 2017, relativo aos dispositivos 

médicos, que altera a Diretiva 2001/83/CE, 

o Regulamento (CE) n.º 178/2002 e o 

Regulamento (CE) n.º 1223/2009 e que 

revoga as Diretivas 90/385/CEE e 

93/42/CEE do Conselho (JO L 117 de 

5.5.2017, p. 1). 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 

 
Texto da Comissão Alteração 

(13) A fim de assegurar que as 

avaliações clínicas conjuntas de 

tecnologias de saúde que tenham sido 

efetuadas continuam a ser rigorosas e 

pertinentes, é apropriado estabelecer 

condições para a atualização das 

avaliações, em especial nos casos em que 

os dados adicionais que fiquem disponíveis 

após a avaliação inicial sejam suscetíveis 

de melhorar o rigor da avaliação. 

(13) Por forma a garantir o acesso 

atempado dos doentes às tecnologias da 

saúde em toda a União, a fim de assegurar 

que as avaliações clínicas conjuntas de 

tecnologias de saúde que tenham sido 

efetuadas continuam a ser rigorosas e 

pertinentes e de evitar duplicações entre as 

avaliações regulamentares realizadas pela 

Agência Europeia de Medicamentos e as 

avaliações clínicas conjuntas, é 

apropriado estabelecer sinergias e 

condições para a atualização das 

avaliações, em especial nos casos em que 

os dados adicionais que fiquem disponíveis 

após a avaliação inicial sejam suscetíveis 

de melhorar o rigor da avaliação. 

 

Alteração  5 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 15-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (15-A) A cooperação entre as autoridades 

de ATS deve basear-se nos princípios da 

boa governação, objetividade, 

independência e transparência. 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 
Texto da Comissão Alteração 

(16) Para que os procedimentos 

harmonizados cumpram o seu objetivo no 

que diz respeito ao mercado interno, deve 

exigir-se que os Estados-Membros tenham 

plenamente em conta os resultados das 

avaliações clínicas conjuntas e não repitam 

essas avaliações. O cumprimento desta 

obrigação não impede os Estados-

Membros de realizarem avaliações não 

clínicas da mesma tecnologia de saúde, ou 

de retirar conclusões sobre o valor 

acrescentado das tecnologias em causa no 

âmbito de processos nacionais de 

apreciação que possam ter em conta dados 

e critérios clínicos e não clínicos. Também 

não impede que os Estados-Membros 

estabeleçam as suas próprias 

recomendações ou decisões em matéria de 

fixação de preços ou de reembolso. 

(16) Para que os procedimentos 

harmonizados cumpram o seu objetivo no 

que diz respeito ao mercado interno e, ao 

mesmo tempo, apoiem o acesso às 

inovações médicas, deve exigir-se que os 

Estados-Membros tenham plenamente em 

conta os resultados das avaliações clínicas 

conjuntas e não repitam essas avaliações. 

De acordo com as necessidades nacionais, 

os Estados-Membros devem ter o direito de 

complementar as avaliações clínicas 

conjuntas com provas clínicas adicionais. 

Além disso, o cumprimento desta obrigação 

não impede os Estados-Membros de 

realizarem avaliações não clínicas da 

mesma tecnologia de saúde, ou de retirar 

conclusões sobre o valor clínico 

acrescentado das tecnologias em causa no 

âmbito de processos nacionais de 

apreciação que possam ter em conta dados e 

critérios clínicos e não clínicos. Também 

não impede que os Estados-Membros 

estabeleçam as suas próprias 

recomendações ou decisões em matéria de 

fixação de preços ou de reembolso. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 
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Texto da Comissão Alteração 

(17) Os prazos aplicáveis às avaliações 

clínicas conjuntas de medicamentos 

devem, na medida do possível, ser fixados 

por referência aos prazos aplicáveis ao 

procedimento centralizado de autorização 

de introdução no mercado previsto no 

Regulamento (CE) n.º 726/2004. Essa 

coordenação deve garantir que as 

avaliações clínicas podem efetivamente 

facilitar o acesso ao mercado e contribuir 

para disponibilizar atempadamente aos 

doentes as tecnologias inovadoras. Em 

princípio, o processo deve estar concluído 

na data da publicação da decisão da 

Comissão que concede a autorização de 

introdução no mercado. 

(17) Os prazos aplicáveis às avaliações 

clínicas conjuntas de medicamentos 

devem, na medida do possível, ser fixados 

por referência aos prazos aplicáveis ao 

procedimento centralizado de autorização 

de introdução no mercado previsto no 

Regulamento (CE) n.º 726/2004. Essa 

coordenação deve garantir que as 

avaliações clínicas podem efetivamente 

facilitar o acesso ao mercado e contribuir 

para disponibilizar atempadamente aos 

doentes as tecnologias inovadoras. Em 

alguns Estados-Membros, as avaliações 

clínicas podem ter início ainda antes da 

concessão da autorização de introdução 

no mercado pela Comissão. A fim de 

contribuir para a realização dos objetivos 

do presente regulamento e evitar que as 

avaliações clínicas conjuntas provoquem 

atrasos nesses Estados-Membros 

comparativamente à situação atual, em 

princípio, o processo deve estar concluído 

na data da publicação da decisão da 

Comissão que concede a autorização de 

introdução no mercado. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 18 

 
Texto da Comissão Alteração 

(18) O estabelecimento de prazos para a 

avaliação clínica conjunta de dispositivos 

médicos deve ter em conta a via de acesso 

ao mercado muito descentralizada dos 

dispositivos médicos e a disponibilidade de 

elementos de prova adequados necessários 

para efetuar uma avaliação clínica 

conjunta. Visto que os elementos de prova 

necessários podem só estar disponíveis 

depois de os dispositivos médicos terem 

sido colocados no mercado, e para permitir 

que a seleção de dispositivos médicos para 

(18) O estabelecimento de prazos para a 

avaliação clínica conjunta de dispositivos 

médicos deve ter em conta a via de acesso 

ao mercado muito descentralizada dos 

dispositivos médicos e a disponibilidade de 

elementos de prova adequados necessários 

para efetuar uma avaliação clínica 

conjunta. Visto que os elementos de prova 

necessários podem só estar disponíveis 

depois de os dispositivos médicos terem 

sido colocados no mercado, e para permitir 

que a seleção de dispositivos médicos para 



 

PE622.139v03-00 8/44 AD\1159697PT.docx 

PT 

avaliação clínica conjunta seja feita no 

momento adequado, as avaliações desses 

dispositivos devem poder ser realizadas 

após o lançamento no mercado dos 

dispositivos médicos. 

avaliação clínica conjunta seja feita no 

momento adequado, as avaliações desses 

dispositivos devem poder ser realizadas 

após o lançamento no mercado dos 

dispositivos médicos e, se possível, na 

presença de produtores. 

 

Alteração  9 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) As avaliações clínicas conjuntas e 

as consultas científicas conjuntas implicam 

a partilha de informações confidenciais 

entre os criadores das tecnologias de saúde 

e as autoridades e organismos de ATS. 

Para garantir a proteção dessas 

informações, as informações fornecidas ao 

Grupo de Coordenação no âmbito das 

avaliações e consultas só devem poder ser 

divulgadas a um terceiro depois de ter sido 

estabelecido um acordo de 

confidencialidade. Além disso, é 

necessário que todas as informações 

tornadas públicas sobre os resultados das 

consultas científicas conjuntas sejam 

apresentadas em formato anonimizado, 

expurgadas de qualquer informação 

comercial sensível. 

(21) Dada a natureza sensível da 

informação em matéria de saúde e o 

tratamento confidencial dos dados 

sensíveis do ponto de vista comercial, é 

necessário garantir a sua salvaguarda em 

todas as circunstâncias. As avaliações 

clínicas conjuntas e as consultas científicas 

conjuntas implicam a partilha de 

informações confidenciais entre os 

criadores das tecnologias de saúde e as 

autoridades e organismos de ATS. Para 

garantir a proteção dessas informações, as 

informações fornecidas ao Grupo de 

Coordenação no âmbito das avaliações e 

consultas só devem poder ser divulgadas a 

um terceiro depois de ter sido estabelecido 

um acordo de confidencialidade com o 

criador da tecnologia que forneceu as 

informações. Além disso, é necessário que 

todas as informações tornadas públicas 

sobre os resultados das consultas 

científicas conjuntas sejam apresentadas 

em formato anonimizado, expurgadas de 

qualquer informação comercial sensível. 

Importa esclarecer que as disposições 

relativas à proteção de informações 

confidenciais não impedem de modo 

algum a divulgação pública de consultas 

científicas conjuntas em curso de 

avaliação. Os dados clínicos utilizados, os 

estudos, a metodologia e os resultados 

clínicos utilizados devem ser públicos. O 

maior nível possível de divulgação pública 

dos dados científicos e das avaliações deve 
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facilitar o progresso da investigação 

biomédica, bem como assegurar o maior 

nível possível de confiança no sistema. 

 

Alteração  10 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 25 

 

Texto da Comissão Alteração 

(25) A fim de assegurar uma abordagem 

uniforme do trabalho conjunto previsto no 

presente regulamento, devem ser atribuídas 

competências de execução à Comissão para 

estabelecer um quadro processual e 

metodológico comum para as avaliações 

clínicas, os procedimentos aplicáveis às 

avaliações clínicas conjuntas e os 

procedimentos aplicáveis às consultas 

científicas conjuntas. Se for caso disso, 

devem ser estabelecidas regras distintas 

para os medicamentos e os dispositivos 

médicos. Ao elaborar essas regras, a 

Comissão deve ter em conta os resultados 

do trabalho já realizado no âmbito das 

Ações Comuns da EUnetHTA. Deve 

igualmente ter em conta as iniciativas em 

matéria de ATS financiadas através do 

programa de investigação Horizonte 2020, 

bem como iniciativas regionais de ATS, 

tais como a Beneluxa e a Declaração de 

Valeta. As referidas competências de 

execução devem ser exercidas em 

conformidade com o Regulamento (UE) n.º 

182/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho. 

(25) A fim de assegurar uma abordagem 

uniforme do trabalho conjunto previsto no 

presente regulamento, devem ser atribuídas 

competências de execução à Comissão para 

estabelecer, após consultar o Grupo de 

Coordenação, um quadro processual e 

metodológico comum para as avaliações 

clínicas, os procedimentos aplicáveis às 

avaliações clínicas conjuntas e os 

procedimentos aplicáveis às consultas 

científicas conjuntas. Se for caso disso, 

devem ser estabelecidas regras distintas 

para os medicamentos e os dispositivos 

médicos. Ao elaborar essas regras, a 

Comissão e o Grupo de Coordenação 

devem ter em conta os resultados do 

trabalho já realizado no âmbito das Ações 

Comuns da EUnetHTA e, em particular, 

as orientações metodológicas e o modelo 

para a apresentação de elementos de 

prova. Deve igualmente ter em conta as 

iniciativas em matéria de ATS financiadas 

através do programa de investigação 

Horizonte 2020, bem como iniciativas 

regionais de ATS, tais como a Beneluxa e a 

Declaração de Valeta. Os quadros 

processuais e metodológicos devem ser 

atualizados com a periodicidade 

considerada necessária pela Comissão e 

pelo Grupo de Coordenação, para 

assegurar a sua adaptação à evolução 

científica. Ao desenvolver o quadro 

metodológico, a Comissão, em 

colaboração com o Grupo de 

Coordenação, deve ter em consideração a 

especificidade e os correspondentes 

desafios de certos tipos de tecnologias de 



 

PE622.139v03-00 10/44 AD\1159697PT.docx 

PT 

saúde, terapias avançadas ou terapias 

para prolongar a vida, que podem 

requerer estudos clínicos inovadores. 

Estes podem suscitar incertezas em 

relação às provas no momento da 

autorização de introdução no mercado. 

Dado que os estudos clínicos inovadores 

são frequentemente aceites para efeitos de 

avaliações regulamentares, a metodologia 

das avaliações clínicas conjuntas não 

deve impedir que as tecnologias de saúde 

cheguem aos doentes. A Comissão e o 

Grupo de Coordenação devem, por 

conseguinte, assegurar que esta 

metodologia preveja um nível elevado de 

elementos de prova clínica, preservando 

simultaneamente a necessária 

flexibilidade, para permitir uma avaliação 

adequada das tecnologias de saúde. Esses 

elementos de prova clínica devem incluir 

a aceitação dos melhores elementos de 

prova científicos disponíveis no momento 

da apresentação, como, por exemplo, 

dados de estudos de casos-controlo, dados 

de observação no mundo real, assim como 

a aceitação de comparadores indiretos de 

tratamentos. As regras metodológicas a 

desenvolver devem abranger as 

possibilidades de melhoria dos elementos 

de prova clínica nos casos em que, 

contudo, sejam necessários mais 

elementos de prova científicos. As 

referidas competências de execução devem 

ser exercidas em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho13.  

__________________ __________________ 

13 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 

de fevereiro de 2011, que estabelece as 

regras e os princípios gerais relativos aos 

mecanismos de controlo pelos Estados-

Membros do exercício das competências de 

execução pela Comissão (JO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

13 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 

de fevereiro de 2011, que estabelece as 

regras e os princípios gerais relativos aos 

mecanismos de controlo pelos Estados-

Membros do exercício das competências de 

execução pela Comissão (JO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

 

Alteração  11 
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Proposta de regulamento 

Considerando 25-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (25-A)  A Comissão, em conjunto com os 

Estados-Membros, deve adaptar o quadro 

para as avaliações clínicas conjuntas das 

vacinas, a fim de ter em conta o caráter 

preventivo das vacinas, que beneficia os 

indivíduos e as populações durante um 

período de tempo alargado, e envolver os 

organismos nacionais competentes na 

avaliação clínica conjunta das vacinas. A 

adaptação desse quadro deve ser 

concluída até ao final do período de 

execução do presente regulamento, com 

vista a garantir que esteja pronto a ser 

utilizado durante o período de transição.  

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O presente regulamento estabelece: 1. Tendo em conta os resultados das 

atividades já realizadas no âmbito das 

Ações Comuns da EUnetHTA, o presente 

regulamento estabelece: 

Justificação 

Esta proposta de alteração dá aplicação aos considerandos 3 e 25. 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea e) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

e) «Avaliação clínica», a recolha e e) «Avaliação clínica», a recolha e 
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avaliação dos elementos de prova 

científicos disponíveis sobre uma 

tecnologia de saúde em comparação com 

uma ou várias outras tecnologias de saúde, 

com base nos seguintes domínios clínicos 

de avaliação das tecnologias de saúde: 

descrição do problema de saúde tratado 

pela tecnologia de saúde e da utilização 

atual de outras tecnologias de saúde que 

abordam esse problema de saúde, descrição 

e caracterização técnica da tecnologia de 

saúde, eficácia clínica relativa e segurança 

relativa da tecnologia de saúde; 

análise dos elementos de prova científicos 

disponíveis sobre uma tecnologia de saúde 

em comparação com uma ou várias outras 

tecnologias de saúde, com base nos 

seguintes domínios clínicos de avaliação 

das tecnologias de saúde: descrição do 

problema de saúde tratado pela tecnologia 

de saúde e da utilização atual de outras 

tecnologias de saúde que abordam esse 

problema de saúde, descrição e 

caracterização técnica da tecnologia de 

saúde, eficácia clínica relativa e segurança 

relativa da tecnologia de saúde aquando da 

aprovação regulamentar; 

Justificação 

É importante delinear claramente o âmbito das avaliações clínicas conjuntas a fim de 

clarificar que se centrem na revisão e análise factual dos elementos de prova disponíveis. A 

avaliação exclui a fixação de um valor do produto, uma vez que esta etapa é chamada 

apreciação e continua a ser uma prerrogativa dos Estados-Membros. O aditamento de 

«aquando da aprovação regulamentar» visa clarificar que as avaliações devem decorrer em 

paralelo ao processo de regulamentação, para que o relatório esteja disponível desde o 

início, evitando assim atrasos nos procedimentos nacionais para o acesso dos pacientes. 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea g-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 g-A) «Resultados de saúde relevantes 

para o doente», dados que identificam ou 

preveem a mortalidade, a morbilidade, a 

qualidade de vida relacionada com a 

saúde e episódios adversos; 

Justificação 

Este artigo destina-se a clarificar um importante conceito incluído no artigo 6.º, n.º 5, alínea 

a), do projeto de regulamento ATS, em conformidade com as práticas internacionais a nível 

das agências de ATS. 
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Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea g-B) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 g-B) «Apreciação», retirar conclusões 

sobre o valor acrescentado das 

tecnologias em causa no âmbito de 

processos nacionais de apreciação que 

possam ter em conta dados e critérios 

clínicos e não clínicos. 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem 

designar as respetivas autoridades e 

organismos nacionais responsáveis pela 

avaliação das tecnologias de saúde como 

membros do Grupo de Coordenação e dos 

seus subgrupos e informar a Comissão 

desse facto, bem como de quaisquer 

alterações posteriores. Os Estados-

Membros podem designar mais de uma 

autoridade ou organismo responsável pela 

avaliação das tecnologias de saúde como 

membros do Grupo de Coordenação e de 

um ou mais dos seus subgrupos. 

2. Os Estados-Membros devem 

designar as respetivas autoridades e 

organismos nacionais responsáveis pela 

avaliação das tecnologias de saúde, que 

informam a tomada de decisões a nível 

nacional, como membros do Grupo de 

Coordenação e dos seus subgrupos e 

informar a Comissão desse facto, bem 

como de quaisquer alterações posteriores. 

Os Estados-Membros podem designar mais 

de uma autoridade ou organismo 

responsável pela avaliação das tecnologias 

de saúde como membros do Grupo de 

Coordenação e de um ou mais dos seus 

subgrupos. Cada Estado-Membro pode 

designar para o Grupo de Coordenação, 

pelo menos, uma autoridade ou 

organismo responsável com 

conhecimentos especializados em matéria 

de medicamentos. 

 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 3 
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Texto da Comissão Alteração 

3. O grupo de coordenação delibera 

por consenso ou, quando necessário, 

mediante votação por maioria simples. 

Cada Estado-Membro dispõe de um voto. 

3. O grupo de coordenação delibera 

por consenso ou, quando necessário, 

mediante votação por maioria de dois 

terços. Cada Estado-Membro dispõe de um 

voto. 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. As reuniões do Grupo de 

Coordenação são copresididas pela 

Comissão e por um copresidente eleito 

entre os membros do grupo por um período 

definido, a determinar no seu regulamento 

interno. 

4. As reuniões do Grupo de 

Coordenação são copresididas pela 

Comissão, sem direito de voto, e por um 

copresidente eleito entre os membros do 

grupo por um período definido, a 

determinar no seu regulamento interno. 

 

Alteração  19 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os membros do Grupo de 

Coordenação e os seus representantes 

nomeados devem respeitar os princípios de 

independência, imparcialidade e 

confidencialidade. 

6. Os membros do Grupo de 

Coordenação, o seu pessoal e os seus 

representantes nomeados devem respeitar 

os princípios de independência, 

imparcialidade e confidencialidade. Ficam 

sujeitos, nos termos da legislação da 

União ou dos Estados-Membros, à 

obrigação de sigilo profissional, tanto 

durante o mandato como após o seu 

termo, relativamente a quaisquer 

informações confidenciais a que tenham 

tido acesso no desempenho das suas 

funções ou exercício dos seus poderes. 

 

Alteração  20 
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Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 8 – alínea a-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Adotar regras em matéria de 

conflitos de interesses para o 

funcionamento do grupo de coordenação 

e a realização de avaliações clínicas 

conjuntas e de consultas científicas 

conjuntas; 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 8 – alínea d) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Assegurar uma adequada 

participação das partes interessadas no seu 

trabalho; 

d) Assegurar uma participação 

adequada e regular das partes interessadas 

no seu trabalho; 

Justificação 

Em conformidade com as regras processuais e a experiência das Ações Comuns da 

EUnetHTA, é importante assegurar que as partes interessadas recebam regularmente 

informações sobre as atividades do Grupo de Coordenação. 

 

Alteração  22 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 8 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 d-A) Assegurar o mais elevado nível de 

transparência dos dados clínicos 

avaliados. Em caso de informações 

sensíveis do ponto de vista comercial, a 

confidencialidade deve ser estritamente 

definida e justificada e as informações 

confidenciais devem ser bem definidas; 
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Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 8 – alínea e) – subalínea iii) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

iii) a identificação de tecnologias de 

saúde emergentes, 

iii) a identificação de tecnologias de 

saúde emergentes; após o termo do 

período de transição referido no artigo 

33.º, n.º 1, e no que respeita aos 

medicamentos, a identificação de novas 

tecnologias da saúde deve respeitar a 

notificação prévia de medicamentos à 

EMA antes da apresentação de pedidos de 

autorização de introdução no mercado; 

Justificação 

Esta alteração reflete o facto de que não haverá necessidade de um subgrupo identificar 

tecnologias de saúde emergentes após o termo do período transitório referido no artigo 33.º, 

n.º 1, porque a ligação com o procedimento centralizado de autorização de introdução no 

mercado supra, bem como o considerando 17 e 18 e o acesso à avaliação científica conjunta 

destes produtos, assegurarão que o Grupo de Coordenação seja informado em tempo útil 

sobre as tecnologias de saúde emergentes. 

 

Alteração  24 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 3 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) Consultar as organizações de 

doentes, os profissionais de saúde, os 

peritos clínicos e outras partes 

interessadas relevantes; 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 3 – alínea c-B) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 c-B) Ter em conta que, após o termo do 

período de transição referido no artigo 

33.º, n.º 1, e no que respeita aos 

medicamentos, a identificação de 

tecnologias de saúde emergentes deve 

seguir-se à notificação prévia de 

medicamentos à EMA antes dos pedidos 

de autorização de introdução no mercado. 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 5 Artigo 5 

Âmbito de aplicação das avaliações 

clínicas conjuntas 

Âmbito de aplicação das avaliações 

clínicas conjuntas 

1. O Grupo de Coordenação deve 

realizar avaliações clínicas conjuntas de: 

1. O Grupo de Coordenação deve 

realizar avaliações clínicas conjuntas de: 

a) Medicamentos sujeitos ao 

procedimento de autorização previsto no 

Regulamento (CE) n.º 726/2004, incluindo 

nos casos em que a decisão da Comissão 

que concede uma autorização de 

introdução no mercado tenha sido alterada 

com base numa modificação da indicação 

ou indicações terapêuticas para as quais a 

autorização inicial foi concedida, com 

exceção dos medicamentos autorizados ao 

abrigo dos artigos 10.º e 10.º-A da Diretiva 

2001/83/CE; 

a) Medicamentos sujeitos ao 

procedimento de autorização previsto no 

Regulamento (CE) n.º 726/2004, incluindo 

nos casos em que a decisão da Comissão 

que concede uma autorização de 

introdução no mercado tenha sido alterada 

com base numa modificação da indicação 

ou indicações terapêuticas para as quais a 

autorização inicial foi concedida, com 

exceção dos medicamentos autorizados ao 

abrigo dos artigos 10.º e 10.º-A da Diretiva 

2001/83/CE, e dos medicamentos 

autorizados ao abrigo do artigo 8.º, n.º 3 

da Diretiva 2001/83/CE que não 

contenham uma substância ativa nova; 

b) Dispositivos médicos classificados 

nas classes IIb e III em conformidade com 

o artigo 51.º do Regulamento (UE) 

2017/745 para os quais os painéis de 

peritos relevantes tenham emitido um 

parecer científico no âmbito do 

b) Dispositivos médicos classificados 

nas classes IIb e III em conformidade com 

o artigo 51.º do Regulamento (UE) 

2017/745 para os quais os painéis de 

peritos relevantes tenham emitido um 

parecer científico no âmbito do 
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procedimento de consulta sobre a avaliação 

clínica nos termos do artigo 54.º do mesmo 

regulamento; 

procedimento de consulta sobre a avaliação 

clínica nos termos do artigo 54.º do mesmo 

regulamento e que são considerados uma 

grande inovação e têm um impacto 

potencialmente profundo nos sistemas de 

saúde nacionais; 

c) Dispositivos médicos para 

diagnóstico in vitro classificados na classe 

D em conformidade com o artigo 47.º do 

Regulamento (UE) 2017/74617 para os 

quais os painéis de peritos relevantes 

tenham apresentado as suas observações no 

âmbito do procedimento de previsto no 

artigo 48.º, n.º 6, do mesmo regulamento. 

c) Dispositivos médicos para 

diagnóstico in vitro classificados na classe 

D em conformidade com o artigo 47.º do 

Regulamento (UE) 2017/74617 para os 

quais os painéis de peritos relevantes 

tenham apresentado as suas observações no 

âmbito do procedimento de previsto no 

artigo 48.º, n.º 6, do mesmo regulamento e 

que são considerados uma grande 

inovação e têm um impacto 

potencialmente profundo nos sistemas de 

saúde nacionais. 

2. O Grupo de Coordenação deve 

selecionar os dispositivos médicos 

referidos no n.º 1, alíneas b) e c), para 

avaliação clínica conjunta com base nos 

seguintes critérios: 

2. O Grupo de Coordenação deve 

selecionar os dispositivos médicos 

referidos no n.º 1, alíneas b) e c), para 

avaliação clínica conjunta com base nos 

seguintes critérios cumulativos: 

a) As necessidades médicas não 

satisfeitas; 

a) As necessidades médicas não 

satisfeitas; 

b) O impacto potencial para os 

doentes, a saúde pública ou os sistemas de 

cuidados de saúde; 

b) O impacto potencial para os 

doentes, a saúde pública ou os sistemas de 

cuidados de saúde; 

c) Uma dimensão transfronteiriça 

significativa; 

c) Uma dimensão transfronteiriça 

significativa; 

d) Um grande valor acrescentado à 

escala da União; 

d) Um grande valor acrescentado à 

escala da União; 

e) Os recursos disponíveis. e) Os recursos disponíveis. 

 e-A) A apresentação voluntária por um 

criador de tecnologias de saúde; 

 e-B) A identificação pela rede de partes 

interessadas. 

__________________ __________________ 

17 Regulamento (UE) 2017/746 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 

de abril de 2017, relativo aos dispositivos 

médicos para diagnóstico in vitro e que 

revoga a Diretiva 98/79/CE e a Decisão 

2010/227/UE da Comissão (JO L 117 de 

17 Regulamento (UE) 2017/746 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 

de abril de 2017, relativo aos dispositivos 

médicos para diagnóstico in vitro e que 

revoga a Diretiva 98/79/CE e a Decisão 

2010/227/UE da Comissão (JO L 117 de 
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5.5.2017, p. 176). 5.5.2017, p. 176). 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Grupo de Coordenação deve iniciar as 

avaliações clínicas conjuntas de 

tecnologias de saúde com base no seu 

programa de trabalho anual mediante a 

designação de um subgrupo encarregado de 

supervisionar a elaboração do relatório de 

avaliação clínica conjunta em nome do 

Grupo de Coordenação. 

O Grupo de Coordenação deve iniciar as 

avaliações clínicas conjuntas de 

tecnologias de saúde com base no seu 

programa de trabalho anual mediante a 

designação de um subgrupo encarregado de 

supervisionar a elaboração do relatório de 

avaliação clínica conjunta em nome do 

Grupo de Coordenação. No que diz 

respeito aos medicamentos, o Grupo de 

Coordenação deve iniciar as avaliações 

clínicas conjuntas em conformidade com 

a notificação prévia de medicamentos à 

EMA antes dos pedidos de autorização de 

introdução no mercado. 

Justificação 

A ligação ao calendário da EMA aplica os considerandos (17) e (18). 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

O relatório de avaliação clínica conjunta 

deve ser acompanhado de um relatório de 

síntese, devendo ambos ser elaborados em 

conformidade com os requisitos do 

presente artigo e os requisitos estabelecidos 

nos termos dos artigos 11.º, 22.º e 23.º. 

O relatório de avaliação clínica conjunta 

deve ser acompanhado de um relatório de 

síntese, devendo ambos ser elaborados em 

conformidade com os requisitos do 

presente artigo e os requisitos estabelecidos 

nos termos dos artigos 11.º, 22.º e 23.º, 

tendo em conta os resultados do trabalho 

já realizado no âmbito das Ações Comuns 

da EUnetHTA e dos procedimentos da 

EUnetHTA de avaliação clínica conjunta 
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de medicamentos. 

Justificação 

A alteração reflete a prática estabelecida nas avaliações conjuntas da EUnetHTA. 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O subgrupo designado deve 

solicitar aos criadores das tecnologias de 

saúde relevantes a apresentação de 

documentação que contenha informações, 

dados e elementos de prova necessários 

para a avaliação clínica conjunta. 

2. O subgrupo designado deve reunir-

se com os criadores das tecnologias de 

saúde relevantes para definir o âmbito das 

avaliações e a documentação a apresentar 

que contenha informações, dados e 

elementos de prova necessários para a 

avaliação clínica conjunta. A relação entre 

avaliadores e criadores de tecnologias de 

saúde deve ser independente e imparcial. 

Os criadores de tecnologias de saúde 

podem ser consultados, mas não devem 

participar ativamente no processo de 

avaliação. 

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. O subgrupo designado, para além 

dos dados referidos no n.º 2, deve solicitar 

dados provenientes de fontes pertinentes, 

tais como registos de doentes, bases de 

dados ou redes europeias de referência, 

sempre que esses dados forem 

considerados necessários para completar 

as informações fornecidas pelos criadores 

de tecnologias da saúde e para realizar 

uma avaliação clínica mais rigorosa das 

tecnologias da saúde. 
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Justificação 

Os avaliadores poderão solicitar/encomendar/subcontratar análises complementares 

provenientes de outras fontes, tais como bases de dados, registos de doentes, registos 

médicos, estudos relativos à utilização de medicamentos, redes europeias de referência e 

organizações de doentes. 

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O subgrupo designado nomeia, 

entre os seus membros, um avaliador e um 

coavaliador para realizar a avaliação 

clínica conjunta. Tais nomeações devem 

ter em conta os conhecimentos científicos 

necessários para a avaliação. 

3. O subgrupo designado nomeia, entre 

os seus membros, um avaliador e um 

coavaliador de diferentes Estados-Membros 

para realizar a avaliação clínica conjunta. 

Tais nomeações devem ter em conta os 

conhecimentos científicos necessários para a 

avaliação e dar prioridade aos avaliadores 

com os conhecimentos científicos relevantes 
necessários para a avaliação. 

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 5 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Uma análise dos efeitos relativos 

da tecnologia de saúde objeto de avaliação 

sobre os resultados de saúde relevantes 

para o doente escolhidos para a avaliação; 

a) Uma descrição dos efeitos relativos 

da tecnologia de saúde objeto de avaliação 

sobre os resultados de saúde relevantes 

para o doente decididos para a avaliação; 

Justificação 

A avaliação clínica conjunta deve fornecer uma descrição factual dos efeitos relativos da 

tecnologia de saúde. Não devem ser feitos juízos sobre a magnitude do efeito, que deve fazer 

parte da fase de apreciação do procedimento nacional. 

 

Alteração  33 
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Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 5-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 5-A. O relatório de avaliação clínica 

conjunta não deve referir domínios de 

avaliação não clínicos nem retirar 

conclusões sobre o valor acrescentado das 

tecnologias em causa, pois que estes 

aspetos continuam a fazer parte dos 

processos nacionais de apreciação. 

 

Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 6 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Sempre que, em qualquer fase da 

elaboração do projeto de relatório de 

avaliação clínica conjunta, o avaliador 

considerar necessário, para completar o 

relatório, obter elementos de prova 

suplementares junto do criador da 

tecnologia de saúde em causa, pode pedir 

ao subgrupo designado que suspenda o 

prazo fixado para a elaboração do relatório 

e solicite elementos de prova adicionais ao 

criador da tecnologia de saúde. Após 

consulta do criador da tecnologia de saúde 

sobre o tempo necessário para preparar os 

elementos de prova adicionais necessários, 

o avaliador deve especificar no seu pedido 

o número de dias úteis durante os quais a 

elaboração do relatório será suspensa. 

6. Sempre que, em qualquer fase da 

elaboração do projeto de relatório de 

avaliação clínica conjunta, o avaliador 

considerar necessário, para completar o 

relatório, obter elementos de prova 

suplementares junto do criador da 

tecnologia de saúde em causa, pode pedir 

ao subgrupo designado que suspenda uma 

vez o prazo fixado para a elaboração do 

relatório e solicite elementos de prova 

adicionais ao criador da tecnologia de 

saúde, desde que tais elementos de prova 

estejam disponíveis antes da autorização 

de introdução no mercado. Após chegar a 

acordo com o criador da tecnologia de 

saúde sobre os elementos de prova 

adicionais necessários e o tempo 

necessário para prepará-los, o avaliador 

deve especificar no seu pedido o número 

de dias úteis durante os quais a elaboração 

do relatório será suspensa. 

Justificação 

Muito embora seja legítimo que os coavaliadores tenham a oportunidade de requerer 

elementos de prova adicionais sempre que a apresentação esteja incompleta, tais elementos 

de prova devem limitar-se aos dados disponíveis na fase de apresentação tendo em vista a 
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autorização de introdução no mercado. As disposições não devem ser utilizadas para atrasar 

indevidamente as avaliações clínicas, exigindo ao criador da tecnologia de saúde dados de 

que não dispõe ou que só é possível gerar ao longo de um período de tempo excessivo. 

 

Alteração  35 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

9. O subgrupo designado deve 

garantir que é dada às partes interessadas, 

incluindo os doentes e os peritos clínicos, a 

possibilidade de apresentarem observações 

durante a elaboração dos projetos de 

relatório de avaliação clínica conjunta e de 

relatório de síntese e deve fixar o prazo 

durante o qual estes podem apresentar 

observações. 

9. O subgrupo designado deve 

garantir que é dada a todas as partes 

interessadas pertinentes, incluindo as 

organizações de doentes, os profissionais 

de saúde e os peritos clínicos, a 

possibilidade de apresentarem observações 

durante a elaboração dos projetos de 

relatório de avaliação clínica conjunta e de 

relatório de síntese e deve fixar o prazo 

durante o qual estes podem apresentar 

observações. 

 

Alteração  36 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

12. O Grupo de Coordenação aprova o 

relatório de avaliação clínica conjunta e o 

relatório de síntese finais, sempre que 

possível por consenso ou, quando 

necessário, por maioria simples dos 

Estados-Membros. 

12. O Grupo de Coordenação aprova o 

relatório de avaliação clínica conjunta e o 

relatório de síntese finais, sempre que 

possível por consenso ou, quando 

necessário, por maioria de dois terços dos 

Estados-Membros. 

 

Alteração  37 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 14-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 14-A. Após receção de um relatório de 

avaliação clínica conjunta e do relatório 

de síntese aprovados, o criador da 

tecnologia de saúde em causa pode, no 

prazo de sete dias úteis, opor-se por 

escrito junto do Grupo de Coordenação e 

da Comissão, indicando 

pormenorizadamente os motivos da 

oposição. O Grupo de Coordenação avalia 

as objeções no prazo de 30 dias úteis e 

pode rever o relatório, se e quando 

necessário. O Grupo de Coordenação 

aprova e apresenta o relatório de 

avaliação clínica conjunta e o relatório de 

síntese finais, assim como um documento 

explicativo sobre a forma como as 

objeções foram tratadas. 

 

Alteração  38 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Todas as medidas necessárias 

conducentes à inclusão do nome da 

tecnologia de saúde a que se referem o 

relatório e o relatório de síntese 

aprovados devem estar concluídas na data 

da publicação da decisão da Comissão 

que concede a autorização de introdução 

no mercado. 

Justificação 

A presente alteração aplica o considerando (17). O calendário deve ser definido de modo 

mais claro na proposta de regulamento para garantir que os relatórios de avaliação clínica 

conjunta sejam concluídos até à data da publicação da decisão da Comissão que concede a 

autorização de introdução no mercado. Este calendário é proposto para evitar potenciais 

atrasos no acesso aos medicamentos. 
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Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) Não podem realizar uma avaliação 

clínica ou um processo de avaliação 

equivalente no que diz respeito a uma 

tecnologia de saúde incluída na Lista de 

Tecnologias de Saúde Avaliadas ou para 

a qual tenha sido iniciada uma avaliação 

clínica conjunta; 

Suprimido 

 

Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. O n.º 1, alínea b), não deve 

impedir que os Estados-Membros 

efetuem, no âmbito dos processos de 

avaliação nacionais ou regionais, as suas 

avaliações do valor clínico acrescentado 

das tecnologias em causa, que possam ter 

em conta dados e elementos de prova 

clínicos e não clínicos adicionais 

específicos do Estado-Membro 

interessado, que não tenham feito parte 

da avaliação clínica conjunta e sejam 

necessários para completar a avaliação 

geral da tecnologia sanitária. 

 

Alteração  41 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem 

notificar à Comissão os resultados de uma 

avaliação de tecnologias de saúde relativa a 

uma tecnologia de saúde que tenha sido 

2. Os Estados-Membros devem 

notificar à Comissão os resultados de uma 

avaliação de tecnologias de saúde relativa a 

uma tecnologia de saúde que tenha sido 
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objeto de uma avaliação clínica conjunta 

no prazo de 30 dias a contar da sua 

conclusão. Essa notificação deve ser 

acompanhada de informações sobre o 

modo como as conclusões do relatório de 

avaliação clínica conjunta foram aplicadas 

na avaliação global da tecnologia de saúde. 

A Comissão deve facilitar o intercâmbio 

destas informações entre os Estados-

Membros através da plataforma 

informática referida no artigo 27.º. 

objeto de uma avaliação clínica conjunta 

no prazo de 30 dias a contar da sua 

conclusão. Essa notificação deve ser 

acompanhada de informações sobre o 

modo como as conclusões do relatório de 

avaliação clínica conjunta foram aplicadas 

na avaliação global da tecnologia de saúde. 

O relatório final deve ser disponibilizado 

ao público. A Comissão deve facilitar o 

intercâmbio destas informações entre os 

Estados-Membros através da plataforma 

informática referida no artigo 27.º. 

 

Alteração  42 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 9 Artigo 9 

Atualização das avaliações clínicas 

conjuntas 

Atualização das avaliações clínicas 

conjuntas 

1. O Grupo de Coordenação deve 

proceder a atualizações das avaliações 

clínicas conjuntas sempre que:  

1. O Grupo de Coordenação deve 

proceder a atualizações das avaliações 

clínicas conjuntas sempre que:  

a) A decisão da Comissão de conceder 

a autorização de introdução no mercado de 

um medicamento referido no artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), estiver condicionada ao 

cumprimento de requisitos pós-autorização 

adicionais;  

a) A decisão da Comissão de conceder 

a autorização de introdução no mercado de 

um medicamento referido no artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), estiver condicionada ao 

cumprimento de requisitos pós-autorização 

adicionais;  

b) O relatório de avaliação clínica 

conjunta inicial tiver especificado que é 

necessária uma atualização quando 

estiverem disponíveis elementos de prova 

adicionais para uma avaliação posterior.  

b) O relatório de avaliação clínica 

conjunta inicial tiver especificado que é 

necessária uma atualização quando 

estiverem disponíveis elementos de prova 

adicionais para uma avaliação posterior; 

 b-A) O criador da tecnologia de saúde 

tiver solicitado uma atualização com base 

no facto de estarem disponíveis elementos 

de prova adicionais, pelo que o Grupo de 

Coordenação deve reconsiderar as 

conclusões da avaliação inicial. 

2. O Grupo de Coordenação pode 2. O Grupo de Coordenação pode 



 

AD\1159697PT.docx 27/44 PE622.139v03-00 

 PT 

proceder a atualizações de avaliações 

clínicas quando tal seja solicitado por um 

ou mais dos seus membros. 

proceder a atualizações de avaliações 

clínicas quando tal seja solicitado por mais 

de um dos seus membros. 

 2-A. O Grupo de Coordenação pode 

proceder à atualização de avaliações 

clínicas conjuntas nos casos em que 

surjam elementos de prova adicionais 

importantes antes da renovação da 

autorização de introdução no mercado. 

3. As atualizações devem ser 

realizadas em conformidade com as regras 

processuais estabelecidas nos termos do 

artigo 11.º, n.º 1, alínea d). 

3. As atualizações devem ser 

realizadas em conformidade com as regras 

processuais estabelecidas nos termos do 

artigo 6.º e do artigo 11.º, n.º 1, alínea d). 

Alteração  43 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(ii) deve selecionar os medicamentos 

referidos no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), para 

a avaliação clínica conjunta com base nos 

critérios de seleção referidos no artigo 5.º, 

n.º 2; 

(ii) deve selecionar os medicamentos 

referidos no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), para 

a avaliação clínica conjunta com base nos 

seguintes critérios de seleção: 

 - as necessidades médicas não 

satisfeitas, quando não existe tratamento 

disponível ou apenas existe tratamento 

insatisfatório; 

 - o potencial impacto sobre os 

doentes e a saúde pública, tendo em 

conta, nomeadamente, a incidência da 

doença medida pela mortalidade e 

morbilidade, bem como a natureza letal 

ou cronicamente debilitante da doença 

visada pela tecnologia da saúde; 

 - a dimensão transfronteiriça 

significativa; 

 - os recursos disponíveis do Grupo 

de Coordenação. 

 

Alteração  44 

Proposta de regulamento 
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Artigo 11 – n.º 1 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) À apresentação de informações, 

dados e elementos de prova pelos criadores 

das tecnologias de saúde; 

a) À apresentação de informações, 

dados e elementos de prova pelos criadores 

das tecnologias de saúde, incluindo a 

proteção dos dados confidenciais dos 

criadores; 

 

Alteração  45 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) À aplicação dos critérios de 

seleção a que se refere o artigo 5º, n.º 2; 

Justificação 

Os critérios de seleção aplicáveis aos dispositivos médicos e aos medicamentos sujeitos ao 

procedimento centralizado de autorização durante o período transitório a que se refere o 

artigo 33.º, n.º 1, e o artigo 10.º, são relativamente vagos, presentemente. É importante que 

os critérios em causa e a respetiva aplicação pelo Grupo de Coordenação sejam 

transparentes para todas as partes interessadas, nomeadamente os criadores de tecnologias 

de saúde. 

 

Alteração  46 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 1 – alínea c) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) À determinação das etapas 

processuais pormenorizadas e do respetivo 

calendário, bem como à duração global das 

avaliações clínicas conjuntas; 

c) À determinação das etapas 

processuais pormenorizadas e do respetivo 

calendário, bem como à duração global das 

avaliações clínicas conjuntas, 

designadamente no respeitante aos 

mecanismos de recurso reservados aos 

criadores de tecnologias de saúde; 
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Justificação 

A presente alteração complementa a inclusão de um mecanismo de revisão, para que a 

Comissão possa adotar as regras processuais adequadas (prazos, etc.). 

 

Alteração  47 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 1 – alínea f) 

 
Texto da Comissão Alteração 

f) À cooperação com os organismos 

notificados e os painéis de peritos no que 

respeita à preparação e atualização das 

avaliações clínicas conjuntas de 

dispositivos médicos. 

f) À cooperação entre a Agência 

Europeia de Medicamentos e o Grupo de 

Coordenação no que respeita à preparação 

e atualização das avaliações clínicas 

conjuntas de medicamentos. Essa 

cooperação deve ter em conta que o 

Grupo de Coordenação, devido às suas 

competências em matéria de aspetos 

clínicos, é o órgão competente para 

identificar e dar prioridade às tecnologias 

emergentes com base no seu impacto 

sobre a saúde. 

 

Alteração  48 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 3-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Os n.os 2 e 3 do presente artigo não 

se aplicam aos medicamentos. 

Justificação 

A presente alteração assegura que todos os medicamentos sujeitos a avaliação clínica 

conjunta obrigatória após o período de transição possam beneficiar da oportunidade de uma 

consulta científica conjunta. Tendo em conta os calendários de desenvolvimento de 

medicamentos, é importante assegurar que não exista nenhuma limitação às consultas 

científicas sobre medicamentos. 

 

Alteração  49 
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Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. O subgrupo designado deve 

solicitar ao criador da tecnologia de saúde 

a apresentação de documentação que 

contenha as informações, dados e 

elementos de prova necessários para a 

consulta científica conjunta. 

2. O subgrupo designado deve 

solicitar ao criador da tecnologia de saúde 

a apresentação de documentação que 

contenha as informações, dados e 

elementos de prova necessários para a 

consulta científica conjunta. Todos os 

dados e informações relevantes são 

tornados públicos. 

 

Alteração  50 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. O subgrupo designado nomeia, 

entre os seus membros, um avaliador e um 

coavaliador responsáveis pela realização da 

consulta científica conjunta. Tais 

nomeações devem ter em conta os 

conhecimentos científicos necessários para 

a avaliação. 

3. O subgrupo designado nomeia, 

entre os seus membros, um avaliador e um 

coavaliador de diferentes 

Estados-Membros responsáveis pela 

realização da consulta científica conjunta. 

Tais nomeações devem ter em conta os 

conhecimentos científicos necessários para 

a avaliação. 

 

Alteração  51 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. O subgrupo designado deve 

garantir que é dada às partes interessadas, 

incluindo os doentes e os peritos clínicos, a 

possibilidade de apresentarem observações 

durante a elaboração do projeto de relatório 

de consulta científica conjunta e deve fixar 

o prazo durante o qual estes podem 

apresentar observações. 

8. O subgrupo designado deve 

garantir que é dada a todas as partes 

interessadas pertinentes, incluindo as 

organizações de doentes, os profissionais 

de saúde e os peritos clínicos, a 

possibilidade de apresentarem observações 

durante a elaboração do projeto de relatório 

de consulta científica conjunta e deve fixar 

o prazo durante o qual estes podem 
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apresentar observações. 

 

Alteração  52 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

12. O grupo de coordenação aprova o 

relatório de consulta científica conjunta 

final, sempre que possível por consenso ou, 

quando necessário, por maioria simples dos 

Estados-Membros, no prazo máximo de 

100 dias a contar do início da elaboração 

do relatório a que se refere o n.º 4. 

12. O grupo de coordenação aprova o 

relatório de consulta científica conjunta 

final, sempre que possível por consenso ou, 

quando necessário, por maioria de dois 

terços dos Estados-Membros, no prazo 

máximo de 100 dias a contar do início da 

elaboração do relatório a que se refere o n.º 

4. 

 

Alteração  53 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) À consulta dos doentes, de peritos 

clínicos e de outras partes interessadas 

relevantes; 

d) À consulta das organizações de 

doentes, de profissionais de saúde, de 

peritos clínicos e de outras partes 

interessadas relevantes; 

 

Alteração  54 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Às regras aplicáveis para 

determinar que partes interessadas devem 

ser consultadas para efeitos da presente 

secção. 

b) Às regras aplicáveis para 

determinar que partes interessadas devem 

ser consultadas para efeitos da presente 

secção, incluindo às regras em matéria de 

prevenção de conflitos de interesses. 
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Alteração  55 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O Grupo de Coordenação deve 

elaborar anualmente um estudo sobre as 

tecnologias de saúde emergentes que se 

preveja virem a ter um impacto importante 

para os doentes, a saúde pública ou os 

sistemas de cuidados de saúde. 

1. O Grupo de Coordenação deve 

elaborar anualmente um estudo sobre as 

tecnologias de saúde emergentes que se 

preveja virem a ter um impacto importante 

para os doentes, a saúde pública ou os 

sistemas de cuidados de saúde. Após o 

termo do período de transição referido no 

artigo 33.º, n.º 1, e no que respeita aos 

medicamentos, a identificação de novas 

tecnologias da saúde deve respeitar a 

notificação prévia de medicamentos à 

EMA antes da apresentação de pedidos de 

autorização de introdução no mercado. 

Justificação 

A presente alteração assegura que todos os medicamentos sujeitos a avaliação clínica 

conjunta obrigatória após o período de transição possam beneficiar da oportunidade de uma 

consulta científica conjunta. Tendo em conta os calendários de desenvolvimento de 

medicamentos, é importante assegurar que não exista nenhuma limitação às consultas 

científicas sobre medicamentos. 

 

Alteração  56 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Ao elaborar esse estudo, o Grupo 

de Coordenação deve consultar: 

2. Ao elaborar esse estudo, o Grupo 

de Coordenação deve consultar todas as 

partes interessadas pertinentes, 

nomeadamente: 

 

Alteração  57 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 2 – alínea b-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 b-A) os profissionais de saúde; 

 

Alteração  58 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 22 Artigo 22 

Regras processuais e metodologia comuns Regras processuais e metodologia comuns 

1. A Comissão deve adotar atos de 

execução no respeitante: 

1. A Comissão fica habilitada a 

adotar atos delegados nos termos do artigo 

31.º no que diz respeito: 

a) A regras processuais: a) A regras processuais: 

(i) que garantam que as autoridades e 

os organismos responsáveis pelas 

tecnologias de saúde realizam avaliações 

clínicas de forma independente e 

transparente, sem conflitos de interesses,  

(i) que garantam que as autoridades e 

os organismos responsáveis pelas 

tecnologias de saúde realizam avaliações 

clínicas de forma independente e 

transparente, sem conflitos de interesses,  

(ii) relativas aos mecanismos para a 

interação entre os organismos responsáveis 

pelas tecnologias de saúde e os criadores 

de tecnologias de saúde durante as 

avaliações clínicas,  

(ii) relativas aos mecanismos para a 

interação entre os organismos responsáveis 

pelas tecnologias de saúde e os criadores 

de tecnologias de saúde durante as 

avaliações clínicas,  

(iii) relativas à consulta dos doentes, de 

peritos clínicos e de outras partes 

interessadas nas avaliações clínicas; 

(iii) relativas à consulta das 

organizações de doentes, de profissionais 

de saúde, de peritos clínicos e de outras 

partes relevantes interessadas nas 

avaliações clínicas, incluindo às regras em 

matéria de prevenção de conflitos de 

interesses; 

b) Às metodologias utilizadas para 

definir o conteúdo e a conceção das 

avaliações clínicas. 

b) Às metodologias utilizadas para 

definir o conteúdo e a conceção das 

avaliações clínicas, com base nos 

instrumentos e nas metodologias comuns 

para a cooperação desenvolvidas após 

muitos anos de cooperação através das 

Ações Comuns da rede EUnetHTA, da 

iniciativa BeNeLuxA e da Declaração de 

Valeta. Essas metodologias devem ser 

desenvolvidas após consulta do Grupo de 



 

PE622.139v03-00 34/44 AD\1159697PT.docx 

PT 

Coordenação e de todas as partes 

interessadas relevantes, nomeadamente 

organizações de doentes, profissionais de 

saúde e peritos clínicos, de uma forma 

transparente, e devem ser regularmente 

atualizadas, de modo a refletir a evolução 

da ciência, e tornadas públicas. 

 No que respeita aos medicamentos 

referidos no artigo 5.º, n.º 1, alínea a) e no 

artigo 32.º, n.º 2, a Comissão deve ter em 

conta as características específicas dos 

setores dos medicamentos e dos 

dispositivos médicos. A metodologia deve 

prever um nível de flexibilidade 

suficiente, desde que mantenha o nível 

mais elevado possível de provas clínicas, 

permitindo uma gestão adequada da 

incerteza probatória em casos específicos 

incluindo, mas não exclusivamente: 

 (i) medicamentos órfãos sempre que 

populações limitadas de doentes possam 

afetar a viabilidade de um ensaio clínico 

aleatório ou a pertinência estatística dos 

dados; 

 (ii) medicamentos a que a Agência 

Europeia de Avaliação dos Medicamentos 

concedeu uma autorização condicional de 

introdução no mercado, ao abrigo do 

artigo 14.º, n.º 7, do Regulamento (CE) n.º 

726/2004, ou que beneficiam de uma 

denominação PRIME concedida pela 

Agência; 

 (iii) medicamentos autorizados com 

base em provas clínicas de ensaios 

clínicos com configurações específicas 

para ter em conta a natureza da 

tecnologia da saúde ou outras 

considerações. 

 A metodologia deve também: 

 (i) prever um mecanismo adequado 

para identificar os resultados de saúde 

relevantes de um doente, tomando em 

devida conta os papéis e as preferências 

das partes interessadas relevantes, 

incluindo organizações de doentes, 

profissionais de saúde, peritos clínicos, 
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entidades reguladoras, organismos de 

ATS e criadores de tecnologias da saúde; 

 (ii) ter em conta mudanças potenciais 

relacionadas com o elemento de 

comparação pertinente a nível nacional 

devido à rápida evolução dos padrões de 

cuidados. 

2. Os atos de execução referidos no 

n.º 1 devem ser adotados pelo 

procedimento de exame a que se refere o 

artigo 30.º, n.º 2. 

 

 

Alteração  59 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os dados e os elementos de prova 

referidos na alínea a), subalínea i) 

limitam-se aos melhores dados disponíveis 

no momento da apresentação do pedido 

de avaliação clínica e podem incluir 

dados de outras fontes que não os ensaios 

clínicos aleatórios. 

Justificação 

No desenvolvimento do ato delegado, a Comissão deverá limitar os dados e elementos de 

prova que possam ser solicitados ao criador da tecnologia da saúde apenas aos elementos de 

prova disponíveis no momento da apresentação do pedido. Deve ser permitido um nível 

suficiente de flexibilidade mediante garantia de que os criadores podem apresentar as 

melhores provas disponíveis, incluindo dados provenientes de estudos de situações de 

observação (estudo de controlo de casos, estudos de observação no mundo real, etc.). 

 

Alteração  60 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A União assegura o financiamento 1. A União assegura o financiamento 
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do trabalho do Grupo de Coordenação e 

seus subgrupos e das atividades de apoio a 

esse trabalho que impliquem a cooperação 

desse Grupo com a Comissão, com a 

Agência Europeia de Medicamentos e com 

a rede de partes interessadas a que se refere 

o artigo 26.º. O apoio financeiro concedido 

pela União às atividades desenvolvidas ao 

abrigo do presente regulamento é 

executado em conformidade com o 

Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 

do Parlamento Europeu e do Conselho. 

do trabalho do Grupo de Coordenação e 

seus subgrupos e das atividades de apoio a 

esse trabalho que impliquem a cooperação 

desse Grupo com a Comissão, com a 

Agência Europeia de Medicamentos e com 

a rede de partes interessadas a que se refere 

o artigo 26.º. A União deve garantir um 

financiamento público suficiente, estável 

e permanente do Grupo de Coordenação. 

Este financiamento público deve ser 

assegurado sem qualquer envolvimento 

direto ou indireto de criadores de ATS. O 

apoio financeiro concedido pela União às 

atividades desenvolvidas ao abrigo do 

presente regulamento é executado em 

conformidade com o Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho. 

___________________ ____________________ 

18 Regulamento (UE, Euratom) n.º 

966/2012 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de outubro de 2012, 

relativo às disposições financeiras 

aplicáveis ao orçamento geral da União e 

que revoga o Regulamento (CE, Euratom) 

n.º 1605/2002 (JO L 298 de 26.10.2012, p. 

1).   

18 Regulamento (UE, Euratom) n.º 

966/2012 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de outubro de 2012, 

relativo às disposições financeiras 

aplicáveis ao orçamento geral da União e 

que revoga o Regulamento (CE, Euratom) 

n.º 1605/2002 (JO L 298 de 26.10.2012, p. 

1).   

 

Alteração  61 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. O financiamento referido no n.º 1 

inclui o financiamento da participação das 

autoridades e organismos responsáveis 

pelas tecnologias de saúde designados 

pelos Estados-Membros para apoiar o 

trabalho relativo às avaliações clínicas 

conjuntas e consultas científicas conjuntas. 

Os avaliadores e os coavaliadores têm 

direito a um subsídio especial destinado a 

compensar o seu trabalho no âmbito das 

avaliações clínicas conjuntas e consultas 

científicas conjuntas em conformidade com 

2. O financiamento referido no n.º 1 

inclui o financiamento da participação das 

autoridades e organismos responsáveis 

pelas tecnologias de saúde designados 

pelos Estados-Membros para apoiar o 

trabalho relativo às avaliações clínicas 

conjuntas e consultas científicas conjuntas. 

Os avaliadores e os coavaliadores têm 

direito a um subsídio especial, aprovado 

pela Comissão, destinado a compensar o 

seu trabalho no âmbito das avaliações 

clínicas conjuntas e consultas científicas 
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as disposições internas da Comissão. conjuntas em conformidade com as 

disposições internas da Comissão. 

 

Alteração  62 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão deve estabelecer uma 

rede de partes interessadas através de um 

convite à apresentação de candidaturas e da 

seleção de organizações de partes 

interessadas adequadas com base em 

critérios de seleção estabelecidos no 

convite à apresentação de candidaturas. 

1. A Comissão deve estabelecer uma 

rede de partes interessadas através de um 

convite à apresentação de candidaturas e da 

seleção de organizações de partes 

interessadas adequadas com base em 

critérios de seleção estabelecidos no 

convite à apresentação de candidaturas. A 

rede de partes interessadas deve incluir, 

pelo menos, as organizações de doentes, 

os profissionais de saúde e os peritos 

clínicos. Os critérios de seleção visam 

evitar conflitos de interesses. 

 

Alteração  63 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Um representante qualificado do 

Parlamento Europeu deve fazer parte da 

rede de partes interessadas. Esse 

representante informa regularmente o 

Parlamento Europeu sobre os 

desenvolvimentos recentes na rede de 

partes interessadas. 

 

Alteração  64 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 3 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. A Comissão deve organizar 3. A Comissão deve organizar 
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reuniões ad hoc entre a rede de partes 

interessadas e o Grupo de Coordenação, a 

fim de: 

reuniões numa base regular entre a rede 

de partes interessadas e o Grupo de 

Coordenação, a fim de: 

 

Alteração  65 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 3 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) Prestar informações atualizadas às 

partes interessadas sobre o trabalho 

realizado pelo grupo; 

a) Prestar informações atualizadas às 

partes interessadas sobre o trabalho 

realizado pelo grupo; todos os membros da 

rede de partes interessadas devem ter 

acesso a todos os dados e informações 

pertinentes; 

 

Alteração  66 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 3 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Assegurar um intercâmbio de 

informações sobre o trabalho do Grupo de 

Coordenação. 

b) Assegurar um intercâmbio de 

informações entre o Grupo de 

Coordenação e a rede de partes 

interessadas. 

 

Alteração  67 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Após o termo do período de 

transição referido no artigo 33.º, n.º 1, e 

no que respeita aos medicamentos, a 

identificação de novas tecnologias da 

saúde deve respeitar a notificação prévia 

de medicamentos à EMA antes da 

apresentação de pedidos de autorização de 

introdução no mercado. 
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Justificação 

Esta alteração reflete o facto de que não haverá necessidade de um tal estudo após o termo 

do período transitório, porque a ligação com o procedimento centralizado de autorização de 

introdução no mercado assegurará que o Grupo de Coordenação seja informado em tempo 

útil sobre as tecnologias de saúde emergentes. 

 

Alteração  68 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 2-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Todos os dados confidenciais 

fornecidos por um fabricante devem ser 

abrangidos por um acordo de 

confidencialidade redigido em termos 

claros. A Comissão deve também 

assegurar a proteção dos dados 

confidenciais do acesso ou divulgação 

não autorizados, e garantir a integridade 

dos dados armazenados contra qualquer 

destruição fortuita ou não autorizada, 

perda ou alteração acidental. 

 

Alteração  69 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 27-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 27.º-A 

 Regras comuns em matéria de dados 

 1. A Comissão fica habilitada a 

adotar atos delegados em conformidade 

com o artigo 31.º no que diz respeito à 

recolha, interoperabilidade e 

comparabilidade dos dados.  

 2. Os avaliadores e coavaliadores 

devem ter pleno acesso aos dados 

utilizados pelas autoridades responsáveis 

pela concessão da autorização de 
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introdução no mercado de um 

medicamento, assim como a possibilidade 

de usar ou gerar dados relevantes 

adicionais para efeitos da avaliação de 

um medicamento no contexto de uma 

ATS conjunta.  

 3. O tratamento confidencial dos 

dados sensíveis do ponto de vista 

comercial deve ser salvaguardado em 

todas as circunstâncias.  

Alteração  70 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. O mais tardar cinco anos após a 

publicação do relatório referido no artigo 

28.º, a Comissão deve proceder a uma 

avaliação do presente regulamento e 

apresentar um relatório sobre as suas 

conclusões. 

1. O mais tardar quatro anos após a 

publicação do relatório referido no artigo 

28.º, a Comissão deve proceder a uma 

avaliação do presente regulamento e 

apresentar um relatório sobre as suas 

conclusões. 

 

Alteração  71 

Proposta de regulamento 

Artigo 31 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A delegação de poderes referida 

nos artigos 17.º e 23.º pode ser revogada 

em qualquer momento pelo Parlamento 

Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 

revogação põe termo à delegação dos 

poderes nela especificados. A decisão de 

revogação produz efeitos a partir do dia 

seguinte ao da sua publicação no Jornal 

Oficial da União Europeia ou numa data 

posterior nela especificada. Não afeta a 

validade dos atos delegados já em vigor. 

3. A delegação de poderes referida 

nos artigos 17.º, 22.º, 23.º e 27.º-A pode ser 

revogada em qualquer momento pelo 

Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 

decisão de revogação põe termo à 

delegação dos poderes nela especificados. 

A decisão de revogação produz efeitos a 

partir do dia seguinte ao da sua publicação 

no Jornal Oficial da União Europeia ou 

numa data posterior nela especificada. Não 

afeta a validade dos atos delegados já em 

vigor. 
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Alteração  72 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Ao elaborar esses atos de execução 

e atos delegados, a Comissão deve ter em 

conta as características específicas dos 

setores dos medicamentos e dos 

dispositivos médicos. 

2. Ao elaborar esses atos de execução 

e atos delegados, a Comissão deve ter em 

conta as características específicas dos 

setores dos medicamentos e dos 

dispositivos médicos, bem como ter em 

conta o trabalho já desenvolvido nas 

Ações Conjuntas da rede EUnetHTA. 

Justificação 

A alteração proposta visa aplicar o disposto nos considerandos 3 e 25. 

 

Alteração  73 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 2-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Ao elaborar os atos de execução e 

os atos delegados, a Comissão deve 

procurar obter contributos da rede de 

partes interessadas e do público em geral. 

 

Alteração  74 

Proposta de regulamento 

Artigo 34 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros podem 

efetuar uma avaliação clínica através de 

meios que não as regras previstas no 

capítulo III do presente regulamento, por 

motivos relacionados com a necessidade de 

1. Os Estados-Membros podem, como 

medida provisória, efetuar uma avaliação 

clínica através de meios que não as regras 

previstas no capítulo III do presente 

regulamento, nomeadamente por motivos 
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proteger a saúde pública no Estado-

Membro em causa e desde que a medida 

seja justificada, necessária e proporcionada 

no que respeita à realização desse objetivo. 

relacionados com a necessidade de 

proteger a saúde pública no Estado-

Membro em causa e desde que a medida 

seja justificada, necessária e proporcionada 

no que respeita à realização desse objetivo. 

Justificação 

Esta proposta de alteração reflete o artigo 114.º, n.º 10, do TFUE, aplicável à proposta de 

ATS, que tem como base jurídica o artigo 114.º do TFUE. O artigo 114.°, n.º 10, do TFUE 

dispõe o seguinte: "10. As medidas de harmonização acima referidas compreenderão, nos 

casos adequados, uma cláusula de salvaguarda que autorize os Estados-Membros a 

tomarem, por uma ou mais razões não económicas previstas no artigo 36.º, medidas 

provisórias sujeitas a um processo de controlo da União”. 
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