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Alteração 9
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O presente regulamento tem por 
objetivo garantir o funcionamento do 
mercado interno no que diz respeito aos 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro, tendo por base um elevado nível de 
proteção da saúde humana. Ao mesmo 
tempo, o presente regulamento define 
normas elevadas de qualidade e de 
segurança dos dispositivos para responder 
às preocupações comuns de segurança 
relativas a esses produtos. Ambos os 
objetivos são visados em simultâneo e 
estão ligados de forma indissociável, não 
sendo nenhum deles secundário em relação 
ao outro. No que se refere ao artigo 114.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, o presente regulamento 
harmoniza as normas relativas à colocação 
no mercado e à entrada em serviço de 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro e respetivos acessórios no mercado da 
União, os quais podem posteriormente 
beneficiar do princípio da livre circulação 
de mercadorias. Em relação ao artigo 168.º, 
n.º 4, alínea c), do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, o 
presente regulamento estabelece normas 
elevadas de qualidade e segurança desses 
dispositivos ao garantir, nomeadamente, a 
robustez e fiabilidade dos dados 
produzidos nos estudos de desempenho 
clínico, assim como a proteção da
segurança dos sujeitos que participam em 
estudos de desempenho clínico.

(2) O presente regulamento tem por 
objetivo garantir o funcionamento do 
mercado interno no que diz respeito aos 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro, tendo por base um elevado nível de 
proteção da saúde humana, tanto dos 
profissionais de saúde, dos doentes, como 
dos utilizadores e dos manipuladores. Ao 
mesmo tempo, o presente regulamento 
define normas elevadas de qualidade e de 
segurança dos dispositivos para responder 
às preocupações comuns de segurança 
relativas a esses produtos. Ambos os 
objetivos são visados em simultâneo e 
estão ligados de forma indissociável, não 
sendo nenhum deles secundário em relação 
ao outro. No que se refere ao artigo 114.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, o presente regulamento 
harmoniza as normas relativas à colocação 
no mercado e à entrada em serviço de 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro e respetivos acessórios no mercado da 
União, os quais podem posteriormente 
beneficiar do princípio da livre circulação 
de mercadorias. Em relação ao artigo 168.º, 
n.º 4, alínea c), do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, o 
presente regulamento estabelece normas 
elevadas de qualidade e segurança desses 
dispositivos ao garantir, nomeadamente, a 
robustez e fiabilidade dos dados 
produzidos nos estudos de desempenho 
clínico, assim como a proteção da 
segurança dos sujeitos que participam em 
estudos de desempenho clínico.
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Or. fr

Alteração 10
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Devem reforçar-se significativamente 
os elementos fundamentais da abordagem 
regulamentar em vigor, como a supervisão 
dos organismos notificados, a classificação 
de risco, os procedimentos de avaliação da 
conformidade, as provas clínicas, a 
vigilância e a fiscalização do mercado, e 
devem introduzir-se, no intuito de melhorar 
a saúde e a segurança, disposições que 
garantam a transparência e a 
rastreabilidade no tocante aos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro.

(3) Devem reforçar-se significativamente 
os elementos fundamentais da abordagem 
regulamentar em vigor, como a supervisão 
dos organismos notificados, a classificação 
de risco, os procedimentos de avaliação da 
conformidade, as provas clínicas, a 
vigilância e a fiscalização do mercado, e 
devem introduzir-se, no intuito de melhorar 
a saúde e a segurança dos profissionais de 
saúde, dos doentes, dos utilizadores e dos 
manipuladores, nomeadamente na cadeia 
de eliminação de resíduos, disposições que 
garantam a transparência e a 
rastreabilidade no tocante aos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro.

Or. fr

Alteração 11
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Para  garantir uma proteção 
adequada àqueles que trabalham na 
proximidade de um equipamento de 
imagiologia por ressonância magnética 
(IRM) em funcionamento, cumpre 
remeter para a diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa às 
prescrições mínimas de segurança e saúde 
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em matéria de exposição dos 
trabalhadores aos riscos devidos aos 
agentes físicos (campos eletromagnéticos) 
(XX diretiva especial, na aceção do artigo 
16 º , n.º 1 º da Diretiva 89/391/CEE)1. 
______________
1 COM(2011)0348.

Or. fr

Alteração 12
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A rastreabilidade dos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro através 
de um sistema de identificação única dos 
dispositivos (IUD) baseado em orientações 
internacionais deve melhorar 
significativamente a efetiva segurança dos
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro após a sua comercialização, devido a 
uma melhor notificação de incidentes, à 
adoção de ações corretivas de segurança 
bem direcionadas e a uma melhor 
monitorização pelas autoridades 
competentes. Deve também ajudar a 
reduzir os erros médicos e a lutar contra a 
contrafação de dispositivos. O recurso ao 
sistema IUD também contribuirá para a 
melhoria da política de compras e de 
gestão de existências dos hospitais.

(27) A rastreabilidade dos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro através 
de um sistema de identificação única dos 
dispositivos (IUD) baseado em orientações 
internacionais deve melhorar 
significativamente a efetiva segurança dos 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro após a sua comercialização, devido a 
uma melhor notificação de incidentes, à 
adoção de ações corretivas de segurança 
bem direcionadas e a uma melhor 
monitorização pelas autoridades 
competentes. Deve também ajudar a 
reduzir os erros médicos e a lutar contra a 
contrafação de dispositivos. O recurso ao 
sistema IUD também contribuirá para a 
melhoria da política de compras, de 
eliminação dos resíduos e de gestão de 
existências dos hospitais.

Or. fr

Alteração 13
Philippe Boulland
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Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A transparência e a informação de 
qualidade são essenciais para 
responsabilizar os doentes e os 
profissionais, permitindo-lhes tomar 
decisões com conhecimento de causa, 
proporcionar uma base sólida para a 
tomada de decisões a nível regulamentar e 
criar um clima de confiança no sistema 
legislativo.

(28) A transparência e a informação de 
qualidade são essenciais para 
responsabilizar os doentes e os 
profissionais, bem como qualquer outra 
pessoa envolvida, permitindo-lhes tomar 
decisões com conhecimento de causa, 
proporcionar uma base sólida para a 
tomada de decisões a nível regulamentar e 
criar um clima de confiança no sistema 
legislativo.

Or. fr

Alteração 14
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Um aspeto fundamental é a criação de 
uma base de dados central constituída por 
vários sistemas eletrónicos, sendo a IUD 
uma parte integrante, para coligir e tratar 
informações relativas aos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro presentes 
no mercado e aos relevantes operadores 
económicos, certificados, estudos 
intervencionais de desempenho clínico e 
outros estudos de desempenho clínico que 
implicam riscos para os sujeitos, bem como 
à vigilância e fiscalização do mercado. Esta 
base de dados tem por objetivo aumentar a 
transparência global, racionalizar e facilitar 
o fluxo de informação entre operadores 
económicos, organismos notificados ou 
promotores e os Estados-Membros, bem 
como entre os Estados-Membros e entre 
estes e a Comissão, a fim de evitar 
múltiplos requisitos de notificação e 

(29) Um aspeto fundamental é a criação de 
uma base de dados central constituída por 
vários sistemas eletrónicos, sendo a IUD 
uma parte integrante, para coligir e tratar 
informações relativas aos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro presentes 
no mercado e aos relevantes operadores 
económicos, certificados, estudos 
intervencionais de desempenho clínico e 
outros estudos de desempenho clínico que 
implicam riscos para os sujeitos, bem como 
à vigilância e fiscalização do mercado. Esta 
base de dados tem por objetivo aumentar a 
transparência global, racionalizar e facilitar 
o fluxo de informação entre operadores 
económicos, organismos notificados ou 
promotores e os Estados-Membros, bem 
como entre os Estados-Membros e entre 
estes e a Comissão, a fim de evitar 
múltiplos requisitos de notificação e 
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melhorar a coordenação entre os 
Estados-Membros. No seio de um mercado 
interno, tal só pode ser garantido com 
eficácia ao nível da União, pelo que a 
Comissão deveria continuar a desenvolver 
e gerir o Banco de Dados Europeu sobre 
Dispositivos Médicos (Eudamed) criado 
pela Decisão 2010/227/UE da Comissão, 
de 19 de abril de 2010, relativa ao Banco 
de Dados Europeu sobre Dispositivos 
Médicos (Eudamed).

melhorar a coordenação entre os 
Estados-Membros. Esta base de dados 
permitirá de igual modo garantir a 
rastreabilidade dos dons ou das 
exportações de equipamentos médicos 
para fora da UE. No seio de um mercado 
interno, tal só pode ser garantido com 
eficácia ao nível da União, pelo que a 
Comissão deveria continuar a desenvolver 
e gerir o Banco de Dados Europeu sobre 
Dispositivos Médicos (Eudamed) criado 
pela Decisão 2010/227/UE da Comissão, 
de 19 de abril de 2010, relativa ao Banco 
de Dados Europeu sobre Dispositivos 
Médicos (Eudamed).

Or. fr

Alteração 15
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) A fim de proteger melhor a saúde e a 
segurança no tocante aos dispositivos 
presentes no mercado, o sistema de 
vigilância dos dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro deve tornar-se mais 
eficaz com a criação de um portal central 
ao nível da União para a notificação de 
incidentes graves e de ações corretivas de 
segurança.

(48) A fim de proteger melhor a saúde e a 
segurança no tocante aos dispositivos 
presentes no mercado, o sistema de 
vigilância dos dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro deve tornar-se mais 
eficaz com a criação de um portal central 
na Europa e fora da UE para a notificação 
de incidentes graves e de ações corretivas 
de segurança.

Or. fr

Alteração 16
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 55
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Texto da Comissão Alteração

(55) «Aviso de segurança», a comunicação 
enviada pelo fabricante aos utilizadores ou 
aos clientes em relação a uma ação 
corretiva de segurança no terreno;

(55) «Aviso de segurança», a comunicação 
enviada pelo fabricante aos utilizadores, 
manipuladores de resíduos ou aos clientes 
em relação a uma ação corretiva de 
segurança no terreno;

Or. fr

Alteração 17
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 4 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
85.º, à luz do progresso técnico e das 
informações que fiquem disponíveis no 
decurso das atividades de vigilância e 
fiscalização do mercado descritas nos 
artigos 59.º a 73.º, a fim de:

4. A Comissão, após consulta das partes 
interessadas pertinentes, designadamente  
as organizações de profissionais de saúde 
e as federações de fabricantes, fica 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 85.º, à luz do 
progresso técnico e das informações que 
fiquem disponíveis no decurso das 
atividades de vigilância e fiscalização do 
mercado descritas nos artigos 59.º a 73.º, a 
fim de:

Or. cs

Alteração 18
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
N.º 42 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Durante todo o processo de 
verificação, são tidas em conta as opiniões 
das partes interessadas pertinentes, 
nomeadamente dos doentes, das 
organizações dos profissionais de saúde e 
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das federações de fabricantes.

Or. cs

Alteração 19
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
todas as informações relativas a um 
incidente grave ocorrido no seu território 
ou a uma ação corretiva de segurança 
realizada ou prevista no seu território, que 
cheguem ao seu conhecimento em 
conformidade com o artigo 59.º, são 
avaliadas de modo centralizado, a nível 
nacional, pela respetiva autoridade 
competente, se possível juntamente com o 
fabricante.

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
todas as informações relativas a um 
incidente grave ocorrido no seu território 
ou a uma ação corretiva de segurança 
realizada ou prevista no seu território, que 
cheguem ao seu conhecimento em 
conformidade com o artigo 59.º, são 
avaliadas de modo centralizado, a nível 
nacional, pela respetiva autoridade 
competente, se possível juntamente com o 
fabricante. A autoridade competente deve 
ter em conta as opiniões das partes 
interessadas pertinentes, nomeadamente 
dos doentes, das organizações dos 
profissionais de saúde e das federações de 
fabricantes.

Or. cs

Alteração 20
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 17 – subponto 17.3.2 i-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

i-A) As instruções de utilização devem ser 
acessíveis a todos, incluindo aos leigos, e 
revistas pelos representantes das partes 
interessadas, nomeadamente dos doentes, 
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das organizações dos profissionais de 
saúde e das federações de fabricantes.

Or. cs


