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Alteração 15
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, 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 
médicos 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 TFUE, o presente 
regulamento harmoniza as normas relativas 
à colocação no mercado e à entrada em 
serviço de dispositivos médicos 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 TFUE, o presente 
regulamento estabelece normas elevadas de 
qualidade e segurança desses dispositivos 
médicos ao garantir, nomeadamente, a 
robustez e fiabilidade dos dados 
produzidos nas investigações clínicas, 
assim como a proteção da segurança dos 
sujeitos que participam numa investigação 
clínica.

(2) O presente regulamento tem por 
objetivo garantir o funcionamento do 
mercado interno no que diz respeito aos 
dispositivos médicos, tendo por base um 
elevado nível de proteção da saúde 
humana, tanto para os profissionais de 
saúde e os doentes, como para os 
utilizadores e os manipuladores. Ao 
mesmo tempo, o presente regulamento 
define normas elevadas de qualidade e de 
segurança dos dispositivos médicos 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 TFUE, o presente 
regulamento harmoniza as normas relativas 
à colocação no mercado e à entrada em 
serviço de dispositivos médicos 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 TFUE, o presente 
regulamento estabelece normas elevadas de 
qualidade e segurança desses dispositivos 
médicos ao garantir, nomeadamente, a 
robustez e fiabilidade dos dados 
produzidos nas investigações clínicas, 
assim como a proteção da segurança dos 
sujeitos que participam numa investigação 
clínica.

Or. fr
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Alteração 16
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, os 
procedimentos de avaliação da 
conformidade, as investigações clínicas e a 
avaliação clínica, 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.

(3) Devem reforçar-se significativamente 
os elementos fundamentais da abordagem 
regulamentar em vigor, como a supervisão 
dos organismos notificados, os 
procedimentos de avaliação da 
conformidade, as investigações clínicas e a 
avaliação clínica, 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.

Or. fr

Alteração 17
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Existe uma incerteza científica quanto 
aos riscos e benefícios dos nanomateriais 
usados em dispositivos médicos. A fim de 
garantir um elevado nível de proteção da 
saúde, a livre circulação de mercadorias e a 
segurança jurídica dos fabricantes, é 
necessário introduzir uma definição 
uniforme para os nanomateriais, com base 
na Recomendação 2011/696/UE da 
Comissão, de 18 de outubro de 2011, sobre 
a definição de nanomaterial, com a 
necessária flexibilidade para adaptar essa 

(13) Existe uma incerteza científica quanto 
aos riscos e benefícios dos nanomateriais 
usados em dispositivos médicos. A fim de 
garantir um elevado nível de proteção da 
saúde e da segurança profissionais de 
saúde, dos manipuladores e dos doentes, a 
livre circulação de mercadorias, bem como 
a responsabilidade e a segurança jurídica 
dos fabricantes, é necessário introduzir 
uma definição uniforme para os 
nanomateriais, com base na Recomendação 
2011/696/UE da Comissão, de 18 de 
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definição ao progresso científico e técnico 
e ao subsequente desenvolvimento 
regulamentar a nível da União e 
internacional. Na conceção e fabrico de 
dispositivos médicos, os fabricantes devem 
ter um cuidado especial sempre que usarem 
nanopartículas que se possam libertar para 
o corpo humano, devendo esses 
dispositivos ser sujeitos ao procedimento 
de avaliação da conformidade mais 
exigente.

outubro de 2011, sobre a definição de 
nanomaterial, com a necessária 
flexibilidade para adaptar essa definição ao 
progresso científico e técnico e ao 
subsequente desenvolvimento 
regulamentar a nível da União e 
internacional. Na conceção e fabrico de 
dispositivos médicos, os fabricantes devem 
ter um cuidado especial sempre que usarem 
nanopartículas que se possam libertar para 
o corpo humano, devendo esses 
dispositivos ser sujeitos ao procedimento 
de avaliação da conformidade mais 
exigente.

Or. fr

Alteração 18
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) O presente regulamento inclui 
requisitos em matéria de características de 
conceção, segurança e desempenho dos 
dispositivos médicos, tendo em vista evitar 
acidentes de trabalho, tal como estipulado 
na Diretiva 2010/32/UE do Conselho, de 
10 de maio de 2010, que executa o 
Acordo-Quadro relativo à prevenção de 
ferimentos provocados por objetos 
cortantes nos setores hospitalar e da 
saúde celebrado pela HOSPEEM e pela 
EPSU1. Cumpre reconhecer que estes 
requisitos só se aplicam em contextos de 
saúde especificamente reconhecidos no 
Acordo-Quadro celebrado entre a 
HOSPEEM e a EPSU, devendo o presente 
regulamento permitir discussões 
separadas noutros contextos, como as 
clínicas dentárias, por exemplo, que não 
se encontram abrangidas por esse 
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Acordo-Quadro.
________________
1JO L 134 de 1.6.2010, p. 66.

Or. en

Alteração 19
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de reconhecer o importante 
papel da normalização no domínio dos 
dispositivos médicos, o cumprimento de 
normas harmonizadas, tal como definidas 
no Regulamento (UE) n.º [../..] relativo à 
normalização europeia, deve constituir um 
meio através do qual os fabricantes 
demonstram a conformidade com os 
requisitos gerais de segurança e 
desempenho e com outros requisitos legais, 
tais como a gestão da qualidade e a gestão 
dos riscos.

(19) A fim de reconhecer o importante 
papel da normalização e da rastreabilidade 
no domínio dos dispositivos médicos, o 
cumprimento de normas harmonizadas, tal 
como definidas no Regulamento (UE) n.º 
[../..] relativo à normalização europeia, 
deve constituir um meio através do qual os 
fabricantes demonstram a conformidade 
com os requisitos gerais de segurança e 
desempenho e com outros requisitos legais, 
tais como a gestão da qualidade e a gestão 
dos riscos.

Or. fr

Alteração 20
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-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 
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Europeu e do Conselho relativa às 
prescrições mínimas de segurança e saúde 
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 21
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os doentes que tenham um dispositivo 
implantado devem receber informações 
essenciais relativas a esse dispositivo, que 
permitam a sua identificação e contenham 
as advertências necessárias ou as 
precauções a tomar, por exemplo, 
indicações sobre a sua eventual 
incompatibilidade com determinados 
dispositivos de diagnóstico ou com 
scanners usados em controlos de 
segurança.

(32) Os doentes que tenham um dispositivo 
implantado devem receber informações 
essenciais, claras e de fácil acesso
relativas a esse dispositivo, que permitam a 
sua identificação e contenham as 
advertências necessárias ou as precauções a 
tomar, por exemplo, indicações sobre a sua 
eventual incompatibilidade com 
determinados dispositivos de diagnóstico 
ou com scanners usados em controlos de 
segurança.

Or. fr

Alteração 22
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Um aspeto fundamental é a criação de (36) Um aspeto fundamental é a criação de 
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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 presentes no mercado e aos 
relevantes operadores económicos, 
certificados, investigações clínicas, 
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 
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).

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 presentes no mercado e aos 
relevantes operadores económicos, 
certificados, investigações clínicas, 
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 
melhorar a coordenação entre os 
Estados-Membros. Esta base de dados 
permitirá, de igual modo, garantir a 
rastreabilidade dos dons ou das 
exportações de dispositivos 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 23
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Relativamente aos dispositivos 
médicos de alto risco, os fabricantes devem 
resumir os principais aspetos de segurança 

(39) Relativamente aos dispositivos 
médicos de alto risco, os fabricantes devem 
resumir os principais aspetos de segurança 
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e desempenho do dispositivo bem como o 
resultado da avaliação clínica num 
documento que deve ser disponibilizado 
publicamente.

e o desempenho do dispositivo, bem como 
o resultado da avaliação clínica num 
documento que deve ser disponibilizado 
publicamente e facilmente acessível.

Or. fr

Alteração 24
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) O funcionamento adequado dos 
organismos notificados é crucial para 
assegurar um elevado nível de proteção da 
saúde e da segurança bem como a 
confiança dos cidadãos no sistema. Por 
conseguinte, a designação e a 
monitorização dos organismos notificados 
pelos Estados-Membros, segundo critérios 
circunstanciados e rigorosos, devem ser 
objeto de controlos a nível da União.

(40) O funcionamento adequado dos 
organismos notificados é crucial para 
assegurar um elevado nível de proteção da 
saúde e da segurança dos profissionais de 
saúde, dos doentes, dos utilizadores e dos 
manipuladores, nomeadamente na cadeia 
de eliminação de resíduos, bem como a 
confiança dos cidadãos no sistema. Por 
conseguinte, a designação e a 
monitorização dos organismos notificados 
pelos Estados-Membros, segundo critérios 
circunstanciados e rigorosos, devem ser 
objeto de controlos a nível da União.

Or. fr

Alteração 25
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A fim de proteger melhor a saúde e a 
segurança no tocante aos dispositivos 
presentes no mercado, o sistema de 
vigilância dos dispositivos médicos deve 
tornar-se mais eficaz com a criação de um 

(52) A fim de proteger melhor a saúde dos 
profissionais de saúde, dos doentes, dos 
utilizadores e dos manipuladores, 
nomeadamente na cadeia de eliminação 
de resíduos, e a segurança no tocante aos 
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portal central ao nível da União para a 
notificação de incidentes graves e de ações 
corretivas de segurança.

dispositivos presentes no mercado, o 
sistema de vigilância dos dispositivos 
médicos 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.

Or. fr

Alteração 26
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) Os profissionais de saúde e os doentes 
devem ser dotados de capacidade para 
notificar, a nível nacional, suspeitas de 
incidentes graves, usando formatos 
harmonizados. Sempre que confirmem a 
ocorrência de um incidente grave, as 
autoridades nacionais competentes devem 
informar os fabricantes e partilhar as 
informações com as suas homólogas, a fim 
de minimizar a repetição desses incidentes.

(53) Os profissionais de saúde e os doentes 
devem ser dotados de capacidade para 
notificar, a nível nacional, suspeitas de 
incidentes graves, usando formatos 
harmonizados. Sempre que confirmem a 
ocorrência de um incidente grave, as 
autoridades nacionais competentes devem 
informar os fabricantes e partilhar as 
informações com as suas homólogas, a fim 
de minimizar a repetição desses incidentes 
e possibilitar a respetiva difusão aos
países destinatários dos equipamentos 
médicos doados ou da exportação.

Or. fr

Alteração 27
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) Os profissionais de saúde e os doentes 
devem ser dotados de capacidade para 
notificar, a nível nacional, suspeitas de 

(53) Os profissionais de saúde e os doentes 
devem ser dotados de capacidade para 
notificar, a nível nacional, suspeitas de 
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incidentes graves, usando formatos 
harmonizados. Sempre que confirmem a 
ocorrência de um incidente grave, as 
autoridades nacionais competentes devem 
informar os fabricantes e partilhar as 
informações com as suas homólogas, a fim 
de minimizar a repetição desses incidentes.

incidentes graves que afetem a segurança 
dos doentes, dos cuidadores, dos 
profissionais de saúde ou de outras 
pessoas usando formatos harmonizados.
Sempre que confirmem a ocorrência de um 
incidente grave, as autoridades nacionais 
competentes devem informar os fabricantes 
e partilhar as informações com as suas 
homólogas, a fim de minimizar a repetição 
desses incidentes.

Or. en

Alteração 28
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 45

Texto da Comissão Alteração

(45) «Ação corretiva», uma ação tomada 
para eliminar a causa de uma não 
conformidade potencial ou real ou de 
outra situação indesejável;

(45) Ação corretiva», uma ação tomada 
para eliminar a causa de
não-conformidades, de modo a prevenir a 
sua recorrência;

Or. en

Alteração 29
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 45

Texto da Comissão Alteração

(45) «Ação corretiva», uma ação tomada 
para eliminar a causa de uma não 
conformidade potencial ou real ou de 
outra situação indesejável;

(45) Ação corretiva», uma ação tomada 
para eliminar a causa de
não-conformidades, de modo a prevenir a 
sua recorrência;

Or. en
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Justificação

Alinhamento com a norma EN ISO 13485:2012 (Dispositivos médicos - Sistemas de gestão da 
qualidade - Requisitos para fins regulamentares)–  mundialmente reconhecida e aplicada –
que inclui a definição de "ação corretiva".

Alteração 30
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 46

Texto da Comissão Alteração

(46) «Ação corretiva de segurança», uma 
ação corretiva tomada pelo fabricante por 
razões técnicas ou médicas para prevenir 
ou reduzir o risco de ocorrência de um
incidente grave relativamente a um
dispositivo que foi disponibilizado no 
mercado;

(46) «Ação corretiva de segurança»,  uma 
ação corretiva empreendida pelo fabricante 
para reduzir o risco de morte ou de grave 
deterioração do estado de saúde 
associados ao uso de um dispositivo
médico;

Or. en

Alteração 31
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 46

Texto da Comissão Alteração

(46) «Ação corretiva de segurança», uma 
ação corretiva tomada pelo fabricante por 
razões técnicas ou médicas para prevenir 
ou reduzir o risco de ocorrência de um
incidente grave relativamente a um
dispositivo que foi disponibilizado no 
mercado;

(46) uma ação corretiva empreendida pelo 
fabricante para reduzir o risco de morte ou
de grave deterioração do estado de saúde 
associados ao uso de um dispositivo
médico;

Or. en
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Justificação

Por razões de coerência e de continuidade, deve ser adotada a definição de «ação corretiva 
de segurança»do Grupo de Trabalho de Harmonização Mundial

Alteração 32
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 47

Texto da Comissão Alteração

(47) «Aviso de segurança», a comunicação 
enviada pelo fabricante aos utilizadores ou 
aos clientes em relação a uma ação 
corretiva de segurança;

(47) «Aviso de segurança»,  uma
comunicação enviada pelo fabricante ou 
seus mandatários aos utilizadores do 
dispositivo em relação a uma ação 
corretiva de segurança;

Or. en

Alteração 33
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 47

Texto da Comissão Alteração

(47) «Aviso de segurança», a comunicação 
enviada pelo fabricante aos utilizadores ou 
aos clientes em relação a uma ação 
corretiva de segurança;

(47) «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 34
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 47
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Texto da Comissão Alteração

(47) «Aviso de segurança», a comunicação 
enviada pelo fabricante aos utilizadores ou 
aos clientes em relação a uma ação 
corretiva de segurança;

(47) «Aviso de segurança», uma
comunicação enviada pelo fabricante ou 
seus mandatários aos utilizadores do 
dispositivo em relação a uma ação 
corretiva de segurança;

Or. en

Justificação

Por razões de coerência e de continuidade, deve ser adotada a definição do Grupo de 
Trabalho de Harmonização Mundial (definição GHTF/SG2/N57R8:2006).

Alteração 35
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 89.º a fim de alterar ou completar, 
à luz do progresso técnico e tendo em 
conta os utilizadores ou doentes previstos, 
os requisitos gerais de segurança e 
desempenho estabelecidos no anexo I, 
incluindo as informações a fornecer pelo 
fabricante.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este texto deve ser suprimido, dado que a Comissão só pode alterar ou complementar um 
texto legal através de atos delegados no que toca a elementos não essenciais. Os requisitos 
em matéria de segurança e desempenho são alguns dos elementos mais essenciais da 
proposta de regulamento, não devendo, portanto, ser alterados através de atos delegados.

Alteração 36
Marian Harkin
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
89.º a fim de alterar ou completar, à luz 
do progresso técnico, os elementos da 
documentação técnica estabelecidos no 
anexo II.

Suprimido

Or. en

Justificação

A segunda parte do artigo deve ser suprimida, dado que a Comissão só pode alterar ou 
complementar um texto legal através de atos delegados no que toca a elementos não 
essenciais. Os elementos que devem constar da documentação técnica são alguns dos mais 
essenciais da proposta de regulamento.

Alteração 37
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Que o fabricante aplicou o 
procedimento de avaliação da 
conformidade adequado;

Suprimido

Or. en

Alteração 38
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Que o fabricante designou um 
mandatário de acordo com o artigo 9.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 39
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Que o fabricante elaborou a 
declaração UE de conformidade e a 
documentação técnica;

Suprimido

Or. en

Alteração 40
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Que o dispositivo ostenta a marcação 
CE de conformidade exigida;

Suprimido

Or. en

Alteração 41
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) Que o dispositivo está rotulado de 
acordo com o disposto no presente 
regulamento e que vem acompanhado das 
instruções de utilização necessárias e da 
declaração UE de conformidade;

Suprimido

Or. en

Alteração 42
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Que, se for caso disso, foi atribuída 
pelo fabricante uma identificação única 
do dispositivo, de acordo com o artigo 24.º

Suprimido

Or. en

Alteração 43
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os importadores devem indicar, no 
dispositivo ou na respetiva embalagem ou 
documento que o acompanhe, o seu 
nome, nome comercial registado ou 
marca registada e o endereço da sua sede 
social, onde possam ser contactados e a 
sua localização possa ser estabelecida. 
Devem garantir que nenhum rótulo 
adicional oculte quaisquer informações aí 
postas pelo fabricante.

Suprimido
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Or. en

Justificação

As obrigações para os importadores que têm uma ligação direta com o fabricante e para 
aqueles que agem de forma independente devem ser diferentes: a parte suprimida deve ser 
específica para os importadores independentes (cf. artigo 11.º b(2)).

Alteração 44
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os importadores devem garantir que o 
dispositivo se encontra registado no 
sistema eletrónico de acordo com o 
disposto no artigo 25.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Justificação

As obrigações para os importadores que têm uma ligação direta com o fabricante e para 
aqueles que agem de forma independente devem ser diferentes: a parte suprimida deve ser 
específica para os importadores independentes (cf. artigo 11b),3).

Alteração 45
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Sempre que considerado apropriado no 
que se refere aos riscos apresentados por 
um dispositivo, os importadores devem, a 
fim de proteger a saúde e a segurança dos 
doentes e dos utilizadores, efetuar 
análises de amostras de dispositivos 
comercializados, investigar as queixas e 
conservar um registo das queixas, dos 

Suprimido
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produtos não conformes e de todas as 
recolhas e retiradas de produtos, 
mantendo informados desta 
monitorização o fabricante, o mandatário 
e os distribuidores.

Or. en

Justificação

As obrigações para os importadores que têm uma ligação direta com o fabricante e para 
aqueles que agem de forma independente devem ser diferentes: a parte suprimida deve ser 
específica para os importadores independentes (cf. artigo 11.º, b), 4).

Alteração 46
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os importadores que considerem ou 
tenham motivos para crer que 
determinado dispositivo que colocaram no 
mercado não está conforme com o 
presente regulamento devem informar 
imediatamente o fabricante e o seu 
mandatário e, se adequado, tomar a ação 
corretiva necessária para assegurar a 
conformidade do dispositivo em questão 
ou proceder à respetiva retirada ou 
recolha. Se o dispositivo apresentar um 
risco, os importadores devem também 
informar imediatamente deste facto as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros em que 
disponibilizaram o dispositivo e, se for 
caso disso, o organismo notificado que 
emitiu, para o dispositivo em questão, um 
certificado de acordo com o artigo 45.º, 
fornecendo-lhes as informações 
relevantes, sobretudo no que se refere à 
não conformidade e à eventual ação 
corretiva adotada.

Suprimido
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Or. en

Justificação

As obrigações para os importadores que têm uma ligação direta com o fabricante e para 
aqueles que agem de forma independente devem ser diferentes: a parte suprimida deve ser 
específica para os importadores independentes (cf. artigo 11.º,b), 5).

Alteração 47
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Durante o período referido no artigo 
8.º, n.º 4, os importadores devem manter 
uma cópia da declaração UE de 
conformidade à disposição das 
autoridades de fiscalização do mercado e 
assegurar que a documentação técnica e, 
se aplicável, uma cópia do certificado 
relevante, incluindo qualquer aditamento, 
emitido de acordo com o artigo 45.º, pode 
ser facultada a essas autoridades, a 
pedido. O importador e o mandatário para 
o dispositivo em questão podem acordar, 
por mandato escrito, que esta obrigação 
seja delegada no mandatário.

Suprimido

Or. en

Justificação

As obrigações para os importadores que têm uma ligação direta com o fabricante e para 
aqueles que agem de forma independente devem ser diferentes: a parte suprimida deve ser 
específica para os importadores independentes (cf. artigo 11.º, b), 6).

Alteração 48
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 10
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Texto da Comissão Alteração

10. Em resposta a um pedido da 
autoridade nacional competente, os 
importadores devem facultar toda a 
informação e a documentação necessárias 
para demonstrar a conformidade do 
produto. Considera-se esta obrigação 
cumprida quando o mandatário para o 
dispositivo em questão fornecer a 
informação solicitada. Os importadores 
devem cooperar com a autoridade 
nacional competente, a pedido desta, em 
qualquer ação de eliminação dos riscos 
decorrentes de produtos que tenham 
colocado no mercado.

Suprimido

Or. en

Justificação

As obrigações para os importadores que têm uma ligação direta com o fabricante e para 
aqueles que agem de forma independente devem ser diferentes: a parte suprimida deve ser 
específica para os importadores independentes (cf. artigo 11.º, b), 7).

Alteração 49
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 10 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1) Importadores que operam com 
mandato do fabricante
1. Um fabricante de um dispositivo 
colocado no mercado da União, ou que 
ostente a marcação CE sem estar 
colocado no mercado da União, que não 
disponha de sede social em nenhum 
Estado-Membro ou não desenvolva 
atividades significativas numa sede social 
num Estado-Membro, deve designar um 
ou mais importadores.



PE510.536v01-00 22/37 AM\934293PT.doc

PT

2. A designação só é válida se aceite por 
escrito pelo importador.
3. O importador deve efetuar as tarefas 
especificadas no mandato e que foram 
objeto de acordo entre ele próprio e o 
fabricante.
O mandato deve identificar quais as 
tarefas desempenhadas por qual dos 
operadores económicos (fabricante, 
mandatário, importador) relativamente 
aos dispositivos que cobre:
(a) Manter à disposição das autoridades 
competentes pelo período referido no 
artigo 8.º, n.º 4, a documentação técnica, 
a declaração de conformidade UE e, se 
aplicável, uma cópia do certificado 
relevante, inclusive qualquer aditamento 
emitido de acordo com o artigo 45.º;
(b) Em resposta a um pedido 
fundamentado de uma autoridade 
competente, facultar-lhe toda a 
informação e a documentação necessárias 
para demonstrar a conformidade de um 
dispositivo;
(c) Cooperar com as autoridades 
competentes em qualquer ação corretiva 
de eliminação dos riscos decorrentes dos 
dispositivos;
(d) Informar imediatamente o fabricante 
de quaisquer queixas e notificações 
provenientes dos profissionais de saúde, 
dos doentes ou dos utilizadores sobre 
suspeitas de incidentes relacionados com 
um dispositivo relativamente ao qual 
foram mandatados;
(e) Cessar o mandato se o fabricante 
atuar de modo contrário às suas 
obrigações ao abrigo do presente 
regulamento.
(f) Verificar se foi efetuado o 
procedimento adequado de avaliação da
conformidade;
(g) Verificar se o dispositivo ostenta a 
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marcação de conformidade CE exigida;
(h) Verificar se o dispositivo está rotulado 
de acordo com o disposto no presente 
regulamento e se vem acompanhado das 
instruções de utilização necessárias e da 
declaração UE de conformidade;
(i) Verificar, caso seja aplicável, se foi 
atribuída pelo fabricante uma 
identificação única do dispositivo, de 
acordo com o artigo 24.º
(j) Registar o dispositivo, o fabricante, o 
mandatário e o importador no sistema 
eletrónico, de acordo com o artigo 25.º;
(k) Analisar amostras dos dispositivos 
comercializados, investigar as queixas e 
conservar o respetivo registo, dos 
produtos não conformes e de todas as 
recolhas e retiradas de produtos;
(l) Se o importador ou o fabricante 
entender que um dispositivo colocado no 
mercado não está em conformidade com o 
presente regulamento deve comunicar 
este facto de imediato às autoridades 
competentes dos Estados-Membros em 
que o dispositivo foi disponibilizado e, se 
for caso disso, ao organismo notificado 
que emitiu, para o dispositivo em causa, 
um certificado de acordo com o artigo 
45.º, prestando-lhes as informações 
pertinentes, sobretudo no que se refere à 
não conformidade e à eventual ação 
corretiva adotada.
(m) Responsabilizar os importadores, em 
resposta a um pedido da autoridade 
nacional competente, pela 
disponibilização de toda a informação e 
documentação necessárias para 
demonstrar a conformidade do produto.
(n) Entrar em contacto com o fabricante e 
o mandatário sempre que os 
importadores, a pedido de uma autoridade 
competente,  sejam chamados a cooperar 
em qualquer ação de eliminação dos 
riscos decorrentes de produtos que 
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tenham colocado no mercado.
4. O mandato referido no n.º 3 não deve 
incluir a delegação das obrigações do 
fabricante estabelecidas no artigo 8.º, n.ºs 
1, 2, 5, 6, 7 e 8.
5. Um importador que ponha termo ao 
mandato pelas razões referidas no n.º 3, 
alínea e), deve informar imediatamente o 
fabricante e o mandatário da cessação do 
mandato e dos motivos que a causaram.

Or. en

Justificação

As obrigações para os importadores que têm uma ligação direta com o fabricante e para 
aqueles que agem de forma independente devem ser diferentes.

Alteração 50
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 10 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2) Importadores que operam sem um 
mandato do fabricante
1. Antes de colocarem um dispositivo no 
mercado, os importadores devem garantir:
(a) que o fabricante aplicou o 
procedimento adequado de avaliação de 
conformidade;
(b) que o fabricante designou um 
mandatário de acordo com o artigo 9.º;
(c) que o fabricante elaborou a 
declaração UE de conformidade e a 
documentação técnica;
(d) que o dispositivo ostenta a marcação 
de conformidade CE exigida;
(e) que o dispositivo está rotulado de 
acordo com o disposto no presente 
regulamento e que vem acompanhado das 
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instruções de utilização necessárias e da 
declaração de conformidade UE;
(f) que, se for caso disso, foi atribuída 
pelo fabricante uma identificação única 
do dispositivo, de acordo com o artigo 24.º
2. Os importadores devem indicar, no 
dispositivo ou na respetiva embalagem ou 
documento que o acompanhe, o seu 
nome, nome comercial registado ou 
marca registada e o endereço da sua sede 
social onde possam ser contactados e a 
sua localização possa ser estabelecida. 
Devem garantir que nenhum rótulo 
adicional oculte quaisquer informações aí 
postas pelo fabricante.
3. Os importadores devem garantir que o 
dispositivo se encontra registado no 
sistema eletrónico de acordo com o 
disposto no artigo 25.º, n.º 2.
4. Sempre que considerado apropriado no 
que se refere aos riscos apresentados por 
um dispositivo, os importadores devem, a 
fim de proteger a saúde e a segurança dos 
doentes e dos utilizadores, efetuar 
análises de amostras de dispositivos 
comercializados, investigar as queixas e 
conservar o respetivo registo, dos 
produtos não conformes e de todas as 
recolhas e retiradas de produtos, 
mantendo o fabricante, o mandatário e os 
distribuidores informados acerca desta 
monitorização.
5. Os importadores que considerem ou 
tenham motivos para crer que 
determinado dispositivo que colocaram no 
mercado não está conforme com o 
presente regulamento devem informar de 
imediato o fabricante e o seu mandatário 
e, se adequado, tomar a ação corretiva 
necessária para assegurar a 
conformidade do dispositivo em questão 
ou proceder à respetiva retirada ou 
recolha. Se o dispositivo apresentar um 
risco, os importadores devem também 
informar imediatamente deste facto as 
autoridades competentes dos 
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Estados-Membros em que 
disponibilizaram o dispositivo e, se for
caso disso, o organismo notificado que 
emitiu, para o dispositivo em causa, um 
certificado de acordo com o artigo 45.º, 
prestando-lhes as informações relevantes, 
sobretudo no que se refere à não 
conformidade e à eventual ação corretiva 
adotada.
6. Durante o período referido no artigo 
8.º, n.º 4, os importadores devem manter 
uma cópia da declaração UE de 
conformidade à disposição das 
autoridades de fiscalização do mercado e 
assegurar que a documentação técnica e, 
se aplicável, uma cópia do certificado 
relevante, inclusive qualquer aditamento 
emitido de acordo com o artigo 45.º, pode 
ser facultada a essas autoridades, a 
pedido. O importador e o mandatário para 
o dispositivo em questão podem acordar, 
por mandato escrito, que esta obrigação 
seja delegada ao mandatário.
7. Em resposta a um pedido da autoridade 
nacional competente, os importadores 
devem facultar toda a informação e a 
documentação necessárias para 
demonstrar a conformidade do produto. 
Considera-se esta obrigação cumprida 
logo que o mandatário para o dispositivo 
em causa faculte a informação solicitada. 
Os importadores devem cooperar com a 
autoridade nacional competente, a pedido 
desta, em qualquer ação de eliminação 
dos riscos decorrentes de produtos que 
tenham colocado no mercado.
8. Os importadores devem dispor, na sua 
organização, de pelo menos uma pessoa 
qualificada que possua conhecimentos 
especializados no domínio dos requisitos 
regulamentares relativos aos dispositivos 
médicos na União. Os conhecimentos 
especializados devem ser demonstrados 
mediante uma das seguintes 
qualificações:
(a) um diploma, certificado ou outro título 
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comprovativo de um ciclo de formação 
universitária, ou de um ciclo de formação 
equivalente, em Direito, Ciências 
Naturais, Medicina, Farmácia, 
Engenharia ou outra disciplina relevante 
e pelo menos dois anos de experiência 
profissional no domínio das questões 
regulamentares ou dos sistemas de gestão 
da qualidade relacionados com 
dispositivos médicos;
(b) cinco anos de experiência profissional 
no domínio das questões regulamentares 
ou dos sistemas de gestão da qualidade 
relacionados com dispositivos médicos.

Or. en

Justificação

As obrigações para os importadores que têm uma ligação direta com o fabricante e para 
aqueles que agem de forma independente devem ser diferentes.

Alteração 51
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º Suprimido
Mecanismo de verificação de 

determinadas avaliações da conformidade
1. Os organismos notificados devem 
notificar a Comissão dos pedidos de 
avaliação da conformidade de dispositivos 
classificados na classe III, à exceção dos 
pedidos relativos ao aditamento ou à 
renovação de certificados existentes. A 
notificação deve ser acompanhada do 
projeto de instruções de utilização 
referido no anexo I, secção 19.3, e do 
projeto de resumo da segurança e do 
desempenho clínico referido no artigo 
26.º. Na sua notificação, o organismo 
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notificado deve indicar a data prevista 
para a conclusão da avaliação da 
conformidade. A Comissão deve 
transmitir imediatamente a notificação e 
os documentos que a acompanham ao 
GCDM. 
2. No prazo de 28 dias a contar da receção 
da informação referida no n.º 1, o GCDM 
pode pedir ao organismo notificado que 
apresente um resumo da avaliação da 
conformidade preliminar antes de emitir 
um certificado. Por sugestão de qualquer 
dos seus membros ou da Comissão, o
GCDM deve tomar uma decisão quando à 
apresentação do referido pedido de acordo 
com o procedimento previsto no artigo 
78.º, n.º 4. No seu pedido, o GCDM deve 
indicar o motivo sanitário cientificamente 
válido que levou à escolha do dossiê 
específico relativamente ao qual se 
solicitou a apresentação de um resumo da 
avaliação da conformidade preliminar. Ao 
selecionar um dossiê específico para esse 
fim, deve tomar-se devidamente em conta 
o princípio da igualdade de tratamento.
No prazo de cinco dias a contar da 
receção do pedido do GCDM o organismo 
notificado deve informar do mesmo o 
fabricante.
3. O GCDM pode apresentar observações 
sobre o resumo da avaliação da 
conformidade preliminar o mais tardar 60 
dias após a apresentação desse resumo. 
No decurso desse período, e o mais tardar 
30 dias após a apresentação, o GCDM 
pode solicitar informações 
complementares que sejam necessárias, 
por razões cientificamente válidas, para a 
análise da avaliação da conformidade 
preliminar feita pelo organismo 
notificado. Esse pedido pode incluir a 
apresentação de amostras ou a realização 
de uma visita às instalações do fabricante. 
O prazo para a apresentação de 
observações referido na primeira frase 
ficará suspenso até à transmissão das 
informações complementares solicitadas. 
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Eventuais pedidos subsequentes de 
informações complementares por parte do 
GCDM não suspenderão o período de 
apresentação de observações.
4. O organismo notificado deve tomar 
devidamente em consideração todas as 
observações recebidas ao abrigo do 
disposto no n.º 3. O referido organismo 
deve transmitir à Comissão uma 
explicação do modo como tais 
observações foram tidas em conta, 
incluindo uma justificação sempre que 
quaisquer observações não tenham sido 
seguidas, e comunicar a sua decisão final 
sobre a avaliação da conformidade em 
questão. A Comissão deve transmitir 
imediatamente esta informação ao 
GCDM.
5. Sempre que for considerado necessário 
para a proteção da segurança dos doentes 
e da saúde pública, a Comissão pode 
determinar, por meio de atos de execução, 
categorias ou grupos de dispositivos 
específicos, exceto os dispositivos da 
classe III, aos quais o disposto nos n.ºs 1 
a 4 se deve aplicar durante um período de 
tempo predefinido. Esses atos de execução 
devem ser adotados pelo procedimento de 
exame a que se refere o artigo 88.º, n.º 3.
As medidas tomadas nos termos do 
presente número podem justificar-se 
unicamente com base num ou vários dos 
seguintes critérios:
(a) A novidade do dispositivo ou da 
tecnologia em que se baseia e o seu 
impacto significativo em termos clínicos 
ou de saúde pública;
(b) Uma alteração desfavorável do perfil 
de risco-benefício de uma categoria ou 
grupo de dispositivos específicos devido a 
preocupações sanitárias cientificamente 
válidas respeitantes aos componentes ou 
material de origem, ou ainda ao impacto 
na saúde em caso de falha;
(c) Um aumento da taxa de incidentes 
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graves comunicados em conformidade 
com o artigo 61.º em relação a uma 
categoria ou um grupo de dispositivos 
específicos;
(d) Discrepâncias significativas nas 
avaliações da conformidade efetuadas por 
organismos notificados diferentes em 
relação a dispositivos substancialmente 
semelhantes;
(e) Preocupações de saúde pública 
relativas a uma categoria ou um grupo de 
dispositivos específicos ou à tecnologia em 
que se baseiam.
6. A Comissão deve facultar ao público 
um resumo das observações apresentadas 
de acordo com o disposto no n.º 3 e o 
resultado do procedimento de avaliação 
da conformidade. Não pode divulgar 
dados pessoais nem informações 
comerciais confidenciais.
7. A Comissão deve criar as 
infraestruturas técnicas para o 
intercâmbio de dados por meios 
eletrónicos entre os organismos 
notificados e o GCDM para efeitos do 
disposto no presente artigo.
8. A Comissão pode adotar, por meio de 
atos de execução, as modalidades e os 
elementos processuais relativos à 
apresentação e à análise do resumo da 
avaliação da conformidade preliminar de 
acordo com o disposto nos n.ºs 2 e 3. 
Esses atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 88.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

There is no scientific evidence to support the need for the scrutiny mechanism proposed by the 
Commission. Such a mechanism will merely prevent the treatment of patients, as they will 
have to wait indefinitely before the needed devices are finally approved. Considering the very 
high number of new devices produced each year, it is highly unlikely that the new authority 
designated by the Commission will manage to handle them in time. The Commission´s intent 
to tackle fraud should neither affect the treatment needs of the patients nor suffocate 
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producers with further administrative burdens.

Alteração 52
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Durante este processo, são tidas em 
conta as opiniões das partes interessadas 
pertinentes, nomeadamente de doentes, de 
cuidadores ou de organizações de 
profissionais de saúde.

Or. en

Alteração 53
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuir para a verificação de 
determinadas avaliações da conformidade 
nos termos do artigo 44.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 54
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação do disposto nas Diretivas 
90/385/CEE e 93/42/CEE, os organismos 

4. Em derrogação do disposto nas Diretivas 
90/385/CEE e 93/42/CEE, os organismos 
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de avaliação da conformidade que 
cumpram o disposto no presente 
regulamento podem ser designados e 
notificados antes da respetiva data de 
aplicação. Os organismos notificados que 
são designados e notificados de acordo 
com o presente regulamento podem aplicar 
os procedimentos de avaliação da 
conformidade estabelecidos no presente 
regulamento e emitir certificados ao abrigo 
do presente regulamento antes da respetiva 
data de aplicação.

de avaliação da conformidade que 
cumpram o disposto no presente 
regulamento podem ser designados e 
notificados antes da respetiva data de 
aplicação. Os organismos notificados que 
são designados e notificados de acordo 
com o presente regulamento podem aplicar 
os procedimentos de avaliação da 
conformidade estabelecidos no presente 
regulamento e emitir certificados ao abrigo 
do presente regulamento antes da respetiva 
data de aplicação, desde que os atos 
delegados e de execução relevantes 
tenham entrado em vigor.

Or. en

Justificação

Os atos delegados e de execução  necessários à correta aplicação do presente regulamento 
devem estar prontos antes de se proceder à aplicação do presente regulamento a qualquer 
dispositivo.

Alteração 55
Jean Lambert

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 7 – ponto 7.4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7.4. Os dispositivos devem ser concebidos 
e fabricados por forma a reduzir, tanto 
quanto possível e adequado, os riscos 
colocados por substâncias suscetíveis de 
escorrer ou libertar-se do dispositivo. Deve 
dedicar-se especial atenção às substâncias 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para 
a reprodução, em conformidade com a 
parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) 
n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de dezembro de 2008, 
relativo à classificação, rotulagem e 
embalagem de substâncias e misturas, que 
altera e revoga as Diretivas 67/548/CEE e 
1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) 

7.4. Os dispositivos devem ser concebidos 
e fabricados por forma a reduzir, tanto 
quanto possível e adequado, os riscos 
colocados por substâncias suscetíveis de 
escorrer ou libertar-se do dispositivo. Deve 
dedicar-se especial atenção às substâncias 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para 
a reprodução, em conformidade com a 
parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) 
n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de dezembro de 2008, 
relativo à classificação, rotulagem e 
embalagem de substâncias e misturas, que 
altera e revoga as Diretivas 67/548/CEE e 
1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) 
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n.º 1907/2006, e às substâncias que 
apresentem propriedades perturbadoras do 
sistema endócrino, com efeitos graves 
prováveis para a saúde humana 
cientificamente provados, identificadas de 
acordo com o procedimento indicado no 
artigo 59.º do Regulamento (CE) n.º 
1907/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de dezembro de 2006, 
relativo ao registo, avaliação, autorização e 
restrição dos produtos químicos (REACH).

n.º 1907/2006, e às substâncias que 
apresentem propriedades perturbadoras do 
sistema endócrino, com efeitos graves 
prováveis para a saúde humana 
cientificamente provados ou identificadas 
de acordo com o procedimento indicado no 
artigo 59.º do Regulamento (CE) n.º 
1907/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de dezembro de 2006, 
relativo ao registo, avaliação, autorização e 
restrição dos produtos químicos (REACH) 
ou relativamente às quais se saiba ou 
presuma que apresentem propriedades 
perturbadoras do sistema endócrino nos 
termos da Recomendação da Comissão 
(2013/.../EU) sobre os critérios para a 
identificação de desreguladores 
endócrinos.

Or. en

Alteração 56
Jean Lambert

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 7 – ponto 7.4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Se os dispositivos, ou partes deles, que se
destinarem a:

Dispositivos, ou partes deles, que se
destinem a:

Or. en

Alteração 57
Jean Lambert

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 7 – ponto 7.4 – parágrafo 1 – travessão 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

contiverem, numa concentração igual ou 
superior a 0,1 % em massa de material

não contiverem numa concentração igual 
ou superior a 0,1 % em massa de material
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plastificado, ftalatos classificados como
cancerígenos, mutagénicos ou tóxicos
para a reprodução das categorias 1A ou 1B, 
em conformidade com a parte 3 do anexo 
VI do Regulamento (CE) n.º 1272/2008,
esses dispositivos devem ser rotulados no 
próprio dispositivo e/ou na embalagem 
individual ou, eventualmente, na 
embalagem comercial como dispositivos 
que contêm ftalatos. Se a utilização 
pretendida desses dispositivos incluir o
tratamento de crianças ou o tratamento de 
mulheres grávidas ou lactantes, o
fabricante deve fornecer uma justificação 
específica para a utilização dessas 
substâncias no que se refere ao 
cumprimento dos requisitos gerais de 
segurança e desempenho, nomeadamente 
dos constantes no presente parágrafo, na 
documentação técnica e, nas instruções de 
utilização, informações sobre os riscos 
residuais para estes grupos de doentes e, se 
for caso disso, sobre as medidas de 
precaução adequadas.

homogéneo, substâncias classificadas
como cancerígenas, mutagénicas ou 
tóxicas para a reprodução das categorias 
1A ou 1B, em conformidade com a parte 3 
do anexo VI do Regulamento (CE) n.º 
1272/2008, ou substâncias identificadas 
como desreguladores endócrinos nos 
termos do n.º 1, a menos que o fabricante
possa demonstrar que não existem outras
substâncias adequadas mais seguras ou 
dispositivos sem estas substâncias.

Se o  fabricante puder demonstrar que 
não existem outras substâncias adequadas 
mais seguras ou dispositivos sem estas 
substâncias, esses dispositivos devem ser 
rotulados no próprio dispositivo e/ou na 
embalagem individual ou, eventualmente, 
na embalagem comercial como 
dispositivos que contêm substâncias 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a 
reprodução das categorias 1A ou 1B ou 
substâncias que apresentem propriedades 
perturbadoras do sistema endócrino.  O 
fabricante deve fornecer uma justificação 
específica para a utilização dessas 
substâncias no que se refere ao 
cumprimento dos requisitos gerais de 
segurança e desempenho, nomeadamente 
dos constantes no presente parágrafo, na 
documentação técnica e, nas instruções de 
utilização, informações sobre os riscos 
residuais para doentes e, se for caso disso, 
sobre as medidas de precaução adequadas.
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Or. en

Justificação

A utilização de substâncias cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas está proibida nos produtos 
cosméticos e a utilização de ftalatos está proibida nos brinquedos. Restrições análogas 
devem ser aplicadas aos dispositivos médicos sempre que a exposição seja inevitável, a 
menos que não existam alternativas mais seguras. Caso não existam alternativas, os 
fabricantes devem rotular os dispositivos e facultar uma justificação específica quanto ao 
cumprimento das disposições em matéria de segurança previstas no regulamento. O mesmo 
se deve aplicar aos desreguladores endócrinos conhecidos. Como a Comissão está em vias de 
adotar uma recomendação para a identificação de desreguladores endócrinos, cumpre aditar 
uma referência a substâncias que apresentem propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino.

Alteração 58
Jean Lambert

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 7 – ponto 7.6

Texto da Comissão Alteração

7.6. Os dispositivos devem ser concebidos 
e fabricados por forma a reduzir ao mínimo 
os riscos associados à dimensão e às 
propriedades das partículas utilizadas. 
Deve proceder-se com um cuidado especial 
quando os dispositivos contiverem ou 
consistirem em nanomateriais suscetíveis 
de serem libertados para o corpo dos 
doentes ou utilizadores.

7.6. Os dispositivos devem ser concebidos 
e fabricados por forma a reduzir ao mínimo 
os riscos associados à dimensão e às 
propriedades das partículas utilizadas. 
Deve proceder-se com um cuidado especial 
quando os dispositivos contiverem ou 
consistirem em nanomateriais suscetíveis 
de serem libertados para o corpo dos 
doentes ou utilizadores. O fabricante deve 
facultar, na documentação técnica, 
provas concretas de que a utilização de 
nanomateriais cumpre os requisitos gerais 
em matéria de segurança e desempenho, 
e, nas instruções de utilização, 
informações sobre os riscos residuais para 
os doentes e, se for caso disso, sobre as 
medidas de precaução adequadas.

Or. en

Justificação

Sempre que são usados nanomateriais em dispositivos médicos, os fabricantes devem 
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disponibilizar provas concretas de que a respetiva utilização está em conformidade com os 
requisitos gerais em matéria de  desempenho e segurança. Tal facilitaria grandemente a 
aplicação de uma rigorosa avaliação da conformidade, tal como prevista no artigo 19.º e no 
considerando 13.

Alteração 59
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Anexo I –parte II – ponto 10 – ponto 10.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 No caso de substâncias biológicas 
diferentes das referidas nas secções 10.1 e 
10.2, o processamento, a preservação, a 
análise e o manuseamento dessas
substâncias devem efetuar-se de modo a 
proporcionar uma segurança ótima de 
doentes, utilizadores e, eventualmente, 
terceiros. Deve ser garantida, em 
particular, a segurança em relação a vírus e 
outros agentes transmissíveis através da 
aplicação de métodos validados de 
eliminação ou inativação durante o 
processo de fabrico;

No caso de substâncias biológicas 
diferentes das referidas nas secções 10.1 e 
10.2, o processamento, a preservação, a 
análise e o manuseamento dessas 
substâncias devem efetuar-se de modo a 
proporcionar uma segurança ótima de 
doentes, utilizadores e, eventualmente, 
terceiros, nomeadamente na cadeia de 
eliminação de resíduos. Deve ser 
garantida, em particular, a segurança em 
relação a vírus e outros agentes 
transmissíveis através da aplicação de 
métodos validados de eliminação ou 
inativação durante o processo de fabrico;

Or. fr

Alteração 60
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 11 – ponto 11.2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11.2-A. Os dispositivos passíveis de 
transmitir infeções fatais por via 
sanguínea a profissionais de saúde, 
doentes ou terceiros devido a picadas e 
cortes involuntários, como os ferimentos 
com seringas, devem incluir mecanismos 
de proteção concebidos para a segurança, 
nos termos da 2010/32/UE. No entanto, 
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têm de ser respeitadas as especificidades 
relativas à profissão de dentista.

Or. en


