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Pergunta com pedido de resposta oral O-000085/2018 

à Comissão 
Artigo 128.º do Regimento 

Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, 

Margrete Auken, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin 
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Assunto: Aplicação dos regulamentos relativos aos dispositivos médicos e aos dispositivos 
médicos de diagnóstico in vitro 

Os novos regulamentos relativos aos dispositivos médicos e aos dispositivos médicos de diagnóstico 
in vitro irão reforçar o acesso dos doentes da UE a dispositivos médicos seguros e eficazes e 
melhorar a reputação da UE em temos de inovação médica. Ambos os regulamentos entraram em 
vigor em 25 de maio de 2017, com um período de transição de três e cinco anos, respetivamente. 

Um ano mais tarde, está a ser difícil preparar todos os elementos necessários do sistema e, em 
especial, designar atempadamente os organismos notificados necessários. No interesse da saúde 
pública, devem ser envidados esforços para garantir que não se verificam perturbações no 
aprovisionamento de dispositivos médicos. 

Em maio de 2018, dos 59 organismos notificados existentes, apenas entre 20 e 30 apresentaram 
pedidos de redesignação e a avaliação conjunta de um processo de designação de um organismo 
notificado tem uma duração aproximada de 18 meses. O número reduzido de organismos notificados 
e o desafio de ter todos os organismos notificados prontos em maio de 2020 podem resultar em 
problemas de capacidade de certificação. Três direções-gerais distintas da Comissão participam no 
apoio e na coordenação do quadro regulamentar: DG GROW, DG SANTE e DG JRC. Não é claro o 
modo como estas DG irão trabalhar em conjunto. Os novos regulamentos exigem um maior nível de 
conhecimentos e competências, em especial para os avaliadores dos organismos notificados, 
conduzindo a uma escassez de conhecimentos internos e especializados. Uma complicação adicional 
diz respeito aos organismos notificados do Reino Unido, uma vez que estes são responsáveis pela 
certificação de um número considerável de dispositivos médicos. No dia do Brexit, todos os 
organismos notificados sediados no Reino Unido vão deixar de poder realizar avaliações de 
conformidade em consonância com a legislação da UE. 

1. Como irá a Comissão evitar qualquer futura perturbação na cadeia de abastecimento de 
dispositivos médicos e de dispositivos médicos de diagnóstico in vitro? 

2. Pode a Comissão indicar que medidas está a adotar para assegurar a coordenação entre as três 
DG? Existem recursos humanos suficientes para prestar o apoio necessário ao novo sistema? 

3. Que medidas tomou a Comissão para garantir que todos os aspetos dos regulamentos estarão 
prontos no final do período de transição, como os atos de execução e os atos delegados, a base 
de dados Eudamed e a comunicação dos organismos notificados? 

4. A Comissão teve em conta o impacto do Brexit? Os certificados CE emitidos pelos organismos 
notificados do Reino Unido ainda serão reconhecidos após março de 2019? 

5. Será que os Estados-Membros dispõem dos recursos necessários para garantir a aplicação e a 
coordenação do quadro regulamentar? 
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