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Alteração 75
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Determinadas características 
específicas dos dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro, nomeadamente em 
termos de classificação de risco, 
procedimentos de avaliação da 
conformidade e provas clínicas, e do setor 
dos dispositivos médicos para diagnóstico 
in vitro tornam necessária a adoção de 
legislação específica, distinta da legislação 
relativa a outros dispositivos médicos, ao 
passo que os aspetos horizontais comuns a 
ambos os setores devem ser alinhados.

(5) Determinadas características 
específicas dos dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro, nomeadamente em 
termos de classificação de risco, 
procedimentos de avaliação da 
conformidade e provas clínicas, e do setor 
dos dispositivos médicos para diagnóstico 
in vitro tornam necessária a adoção de 
legislação específica, distinta da legislação 
relativa a outros dispositivos médicos, ao 
passo que os aspetos horizontais comuns a 
ambos os setores devem ser alinhados, sem 
comprometer a necessidade de inovação 
na União.

Or. en

Alteração 76
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Nos casos em que um produto não 
seja concebido pelo fabricante para ser 
utilizado para fins médicos, não pode ser 
solicitada a sua certificação como 
dispositivo médico para diagnóstico in 
vitro; da mesma forma, um produto não 
pode ser um acessório de um determinado 
dispositivo médico para diagnóstico in 
vitro se não tiver sido concebido pelo 
fabricante especificamente para permitir 
ou coadjuvar a finalidade desse 
dispositivo.
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Or. en

Alteração 77
Margrete Auken

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Deve ser da responsabilidade dos 
Estados-Membros decidir, caso a caso, se 
um produto está ou não abrangido pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento. Se necessário, a Comissão 
pode decidir, caso a caso, se um produto 
está ou não abrangido pela definição de 
dispositivo médico para diagnóstico in 
vitro ou de acessório de um dispositivo 
médico para diagnóstico in vitro.

(8) Deve ser da responsabilidade da 
Comissão decidir, caso a caso, se um 
produto está ou não abrangido pelo âmbito 
de aplicação do presente regulamento. Se 
necessário, a Comissão pode decidir, caso 
a caso, se um produto está ou não 
abrangido pela definição de dispositivo 
médico para diagnóstico in vitro ou de 
acessório de um dispositivo médico para 
diagnóstico in vitro.

Or. en

Justificação

Alteração necessária para garantir a aplicação uniforme do regulamento nos diferentes 
Estados-Membros.

Alteração 78
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Deve ser da responsabilidade dos 
Estados-Membros decidir, caso a caso, se 
um produto está ou não abrangido pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento. Se necessário, a Comissão 
pode decidir, caso a caso, se um produto 
está ou não abrangido pela definição de 
dispositivo médico para diagnóstico in 

(8) A fim de assegurar uma classificação 
coerente em todos os Estados-Membros, 
deve ser da responsabilidade da Comissão
decidir, caso a caso, se um produto ou 
grupo de produtos estão ou não 
abrangidos pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento e pela definição de 
dispositivo médico para diagnóstico in 
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vitro ou de acessório de um dispositivo 
médico para diagnóstico in vitro.

vitro ou de acessório de um dispositivo 
médico para diagnóstico in vitro.

Or. en

Alteração 79
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Deve ser criado um comité 
consultivo multidisciplinar constituído por 
peritos e representantes de organizações 
de partes interessadas e da sociedade civil, 
em conformidade com as condições e 
modalidades definidas no artigo 78.º-A do 
Regulamento (UE) [ref. do futuro 
regulamento relativo aos dispositivos 
médicos], a fim de prestar 
aconselhamento científico à Comissão, ao 
Grupo de Coordenação dos Dispositivos 
Médicos (GCDM) e aos 
Estados-Membros, relativamente a 
questões relacionadas com tecnologia 
médica para diagnóstico in vitro, 
classificação e outros aspetos sobre a 
aplicação do presente regulamento, 
conforme necessário.

Or. en

Alteração 80
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de garantir o mais elevado nível 
de proteção da saúde, devem ser 

(9) A fim de garantir o mais elevado nível 
de proteção da saúde, devem ser 
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clarificadas e reforçadas as regras 
aplicáveis aos dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro fabricados e utilizados 
numa só instituição de saúde, incluindo 
no que diz respeito à medição e 
apresentação de resultados.

clarificadas e reforçadas as regras 
aplicáveis aos dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro fabricados e utilizados 
num só local.

Or. en

Justificação

Os termos «instituição de saúde» foram eliminados – visto que as instituições de saúde 
estarão isentas do presente regulamento, o alvo deste considerando são, na verdade, os 
laboratórios comerciais, que não estão dispensados do seu cumprimento.

Alteração 81
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Atendendo ao princípio da 
subsidiariedade, os dispositivos 
produzidos nos laboratórios das 
instituições de saúde para serem 
utilizados neste mesmo ambiente e não 
envolvidos em transações comerciais não 
são abrangidos pelo presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 82
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) É da maior importância que os 
doentes recebam informações claras no 
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caso de incidentes graves com dispositivos 
médicos. Por conseguinte, os 
Estados-Membros não devem dar 
conselhos contraditórios aos seus 
cidadãos acerca das medidas a tomar em 
caso de incidentes graves, por forma a 
evitar que sejam dadas informações 
divergentes em diferentes 
Estados-Membros, o que pode causar 
alguma confusão aos doentes.

Or. en

Alteração 83
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Em caso de necessidade médica 
urgente ou para a qual continue a não 
existir resposta, como a emergência de 
agentes patogénicos e doenças raras, uma 
instituição de saúde deve ter a 
possibilidade de fabricar, modificar e 
utilizar dispositivos internamente e, por 
conseguinte, responder, no âmbito de um 
quadro flexível e para fins não 
comerciais, a necessidades específicas que 
não podem ser satisfeitas por um 
dispositivo disponível com marcação CE.

Or. en

Justificação

A proposta elimina a possibilidade de as instituições de saúde produzirem ou modificarem 
dispositivos da classe D. Contudo, há necessidades de doentes para as quais não existem 
dispositivos DIV disponíveis no mercado, tais como o diagnóstico de doenças extremamente 
raras ou a identificação da emergência de agentes patogénicos. Por conseguinte, as 
instituições de saúde desempenham um papel essencial na proteção da saúde pública, ao 
fabricarem estes dispositivos internamente. Estas alterações visam manter esta função de 
saúde pública, garantindo simultaneamente que a segurança dos doentes é de extrema 
importância.
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Alteração 84
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) Contudo, os dispositivos fabricados 
por laboratórios fora de instituições de 
saúde e colocados em serviço sem serem 
introduzidos no mercado ficam sujeitos ao 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 85
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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 e de 
gestão de existências dos hospitais, 
farmácias e grossistas. O sistema IUD 
deverá ser compatível com outros sistemas 
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já disponíveis no mercado.

Or. de

Alteração 86
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

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 e de 
gestão de existências dos hospitais, 
comerciantes grossistas e farmacêuticos, 
assim como será compatível com outros 
sistemas de autenticação já aplicados 
nesses locais.

Or. en

Justificação

É provável que seja implementado um sistema de autenticação eletrónica de medicamentos 
nos termos da Diretiva relativa a medicamentos falsificados. Nesse sentido, é importante que 
os sistemas para medicamentos e dispositivos médicos para diagnóstico in vitro sejam 
compatíveis. Caso contrário, constituirá um encargo significativo e possivelmente impossível 
de gerir para os agentes da cadeia de abastecimento que trabalham com ambos os tipos de 
produtos.
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Alteração 87
Dagmar Roth-Behrendt

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 o acesso adequado 
à informação, apresentada de forma 
apropriada para o utilizador previsto, 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.

Or. en

Alteração 88
Dagmar Roth-Behrendt

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 

(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, autorizações de introdução 
no mercado, 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, através de um 
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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).

melhor acesso à informação por parte do 
público e dos profissionais de saúde,
racionalizar e facilitar o fluxo de 
informação entre operadores económicos, a 
Agência, 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).

Or. en

Alteração 89
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os sistemas eletrónicos do Eudamed 
relativos aos dispositivos presentes no 
mercado, aos operadores económicos e aos 
certificados devem permitir que o público 
esteja adequadamente informado acerca 
dos dispositivos no mercado da União. O 
sistema eletrónico sobre os estudos de 
desempenho clínico destina-se a ser um 
instrumento de cooperação entre 
Estados-Membros e que permita aos 
promotores apresentar, voluntariamente, 
um único pedido a vários Estados-
Membros e, neste caso, notificar 
acontecimentos adversos graves. O sistema 
eletrónico sobre a vigilância deve permitir 

(30) Os sistemas eletrónicos do Eudamed 
relativos aos dispositivos presentes no 
mercado, aos operadores económicos e aos 
certificados devem permitir que o público 
esteja adequadamente informado acerca 
dos dispositivos no mercado da União. O 
sistema eletrónico sobre os estudos de 
desempenho clínico destina-se a ser um 
instrumento de cooperação entre 
Estados-Membros e que permita aos 
promotores apresentar, voluntariamente, 
um único pedido a vários Estados-
Membros e, neste caso, notificar 
acontecimentos adversos graves. O sistema 
eletrónico sobre a vigilância deve permitir 
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que os fabricantes notifiquem incidentes 
graves e outros acontecimentos notificáveis 
e dar apoio à coordenação da sua avaliação 
pelas autoridades nacionais competentes. O 
sistema eletrónico relativo à fiscalização do 
mercado será uma ferramenta para o 
intercâmbio de informações entre 
autoridades competentes.

que os fabricantes notifiquem incidentes 
graves e outros acontecimentos notificáveis 
e dar apoio à coordenação da sua avaliação 
pelas autoridades nacionais competentes. O 
sistema eletrónico relativo à fiscalização do 
mercado será uma ferramenta para o 
intercâmbio de informações entre 
autoridades competentes. Deve ser 
disponibilizada aos profissionais de saúde 
e ao público uma análise regular das 
informações sobre a vigilância e 
fiscalização do mercado.

Or. en

Justificação

Os profissionais de saúde e o público irão beneficiar de uma análise das informações sobre a 
vigilância e fiscalização do mercado. Na medida em que estas informações necessitarão de 
um tratamento cuidadoso, o GCDM é o fórum adequado para as fornecer ao Banco de Dados 
Europeu.

Alteração 90
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os sistemas eletrónicos do Eudamed 
relativos aos dispositivos presentes no 
mercado, aos operadores económicos e aos 
certificados devem permitir que o público 
esteja adequadamente informado acerca 
dos dispositivos no mercado da União. O 
sistema eletrónico sobre os estudos de 
desempenho clínico destina-se a ser um 
instrumento de cooperação entre 
Estados-Membros e que permita aos 
promotores apresentar, voluntariamente, 
um único pedido a vários Estados-
Membros e, neste caso, notificar 
acontecimentos adversos graves. O sistema 
eletrónico sobre a vigilância deve permitir 
que os fabricantes notifiquem incidentes 

(30) Os sistemas eletrónicos do Eudamed 
relativos aos dispositivos presentes no 
mercado, aos operadores económicos e aos 
certificados devem permitir que o público e 
os profissionais de saúde estejam
adequadamente informados acerca dos 
dispositivos no mercado da União. É 
essencial haver níveis adequados de 
acesso para o público e os profissionais de 
saúde àquelas partes dos sistemas 
eletrónicos do Eudamed que fornecem 
informações importantes sobre os 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro que podem constituir um risco para 
a saúde pública e para a segurança. 
Quando esse acesso é restrito, deve ser
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graves e outros acontecimentos notificáveis 
e dar apoio à coordenação da sua avaliação 
pelas autoridades nacionais competentes. O 
sistema eletrónico relativo à fiscalização do 
mercado será uma ferramenta para o 
intercâmbio de informações entre 
autoridades competentes.

possível, mediante um pedido 
fundamentado, revelar informações 
existentes sobre dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro, salvo se a restrição de 
acesso for justificada com base na 
confidencialidade. O sistema eletrónico 
sobre os estudos de desempenho clínico 
destina-se a ser um instrumento de 
cooperação entre Estados-Membros e que 
permita aos promotores apresentar, 
voluntariamente, um único pedido a vários 
Estados-Membros e, neste caso, notificar 
acontecimentos adversos graves. O sistema 
eletrónico sobre a vigilância deve permitir 
que os fabricantes notifiquem incidentes 
graves e outros acontecimentos notificáveis 
e dar apoio à coordenação da sua avaliação 
pelas autoridades nacionais competentes. O 
sistema eletrónico relativo à fiscalização do 
mercado será uma ferramenta para o 
intercâmbio de informações entre 
autoridades competentes.

Or. en

Alteração 91
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

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

(32) Relativamente aos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro das 
classes C e D, os fabricantes devem 
resumir os principais aspetos de segurança
e desempenho do dispositivo bem como o 
resultado da avaliação clínica num 
documento que deve ser disponibilizado 
publicamente.

Or. en
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Justificação

Torna o considerando coerente com o artigo 24.º.

Alteração 92
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

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

(32) Relativamente aos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro de alto 
risco, os fabricantes devem apresentar à 
autoridade nacional ou à Agência, 
consoante o caso, envolvida no 
procedimento de autorização de 
introdução no mercado um relatório 
completo sobre a segurança e o 
desempenho clínico do referido 
dispositivo. Deve ser disponibilizado 
publicamente um resumo desse relatório
através do Eudamed.

Or. en

Alteração 93
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) No que se refere aos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro de alto 
risco, as autoridades devem ser
informadas numa fase precoce acerca dos 
dispositivos que estão sujeitos a uma 
avaliação da conformidade e devem ter o 
direito, por motivos cientificamente 
válidos, de verificar a avaliação 
preliminar efetuada pelos organismos 

Suprimido
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notificados, em especial quando se tratar 
de dispositivos para os quais não existem 
especificações técnicas comuns, de 
dispositivos inovadores ou que usam uma 
tecnologia inovadora, de dispositivos 
pertencentes a uma categoria com taxas 
elevadas de incidentes graves, ou de 
dispositivos em que tenham sido 
identificadas discrepâncias significativas 
relativamente a dispositivos 
substancialmente semelhantes nas 
avaliações da conformidade efetuadas por 
organismos notificados diferentes. O 
procedimento previsto no presente 
regulamento não obsta a que os 
fabricantes informem voluntariamente 
uma autoridade competente da sua 
intenção de apresentar um pedido de 
avaliação da conformidade de um 
dispositivo médico para diagnóstico in 
vitro de alto risco antes da apresentação 
do pedido ao organismo notificado.

Or. en

Alteração 94
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) No que se refere aos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro de alto 
risco, as autoridades devem ser informadas 
numa fase precoce acerca dos dispositivos 
que estão sujeitos a uma avaliação da 
conformidade e devem ter o direito, por 
motivos cientificamente válidos, de 
verificar a avaliação preliminar efetuada 
pelos organismos notificados, em especial 
quando se tratar de dispositivos para os 
quais não existem especificações técnicas 
comuns, de dispositivos inovadores ou que 

(35) No que se refere aos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro de alto 
risco, as autoridades pertinentes a nível 
nacional e da União devem ser informadas 
numa fase precoce acerca dos dispositivos 
que estão sujeitos a uma avaliação da 
conformidade e devem ter o direito, por 
motivos cientificamente válidos, de 
verificar a avaliação preliminar efetuada 
pelos organismos notificados, em especial 
quando se tratar de dispositivos para os 
quais não existem especificações técnicas 
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usam uma tecnologia inovadora, de 
dispositivos pertencentes a uma categoria 
com taxas elevadas de incidentes graves, 
ou de dispositivos em que tenham sido 
identificadas discrepâncias significativas 
relativamente a dispositivos 
substancialmente semelhantes nas 
avaliações da conformidade efetuadas por 
organismos notificados diferentes. O 
procedimento previsto no presente 
regulamento não obsta a que os fabricantes 
informem voluntariamente uma autoridade 
competente da sua intenção de apresentar 
um pedido de avaliação da conformidade 
de um dispositivo médico para diagnóstico 
in vitro de alto risco antes da apresentação 
do pedido ao organismo notificado.

comuns, de dispositivos inovadores ou que 
usam uma tecnologia inovadora, de 
dispositivos pertencentes a uma categoria 
com taxas elevadas de incidentes graves, 
ou de dispositivos em que tenham sido 
identificadas discrepâncias significativas 
relativamente a dispositivos 
substancialmente semelhantes nas 
avaliações da conformidade efetuadas por 
organismos notificados diferentes. O 
procedimento previsto no presente 
regulamento não obsta a que os fabricantes 
informem voluntariamente uma autoridade 
competente da sua intenção de apresentar 
um pedido de avaliação da conformidade 
de um dispositivo médico para diagnóstico 
in vitro de alto risco antes da apresentação 
do pedido ao organismo notificado.

Or. en

Justificação

Necessário para clarificar quais as autoridades a que se refere o considerando.

Alteração 95
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) No que se refere aos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro de alto 
risco, as autoridades devem ser informadas 
numa fase precoce acerca dos dispositivos 
que estão sujeitos a uma avaliação da 
conformidade e devem ter o direito, por 
motivos cientificamente válidos, de 
verificar a avaliação preliminar efetuada 
pelos organismos notificados, em especial 
quando se tratar de dispositivos para os 
quais não existem especificações técnicas 
comuns, de dispositivos inovadores ou que

(35) No que se refere aos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro de alto 
risco, as autoridades devem ser informadas 
numa fase precoce acerca dos dispositivos 
que estão sujeitos a uma avaliação da 
conformidade e devem ter o direito, por 
motivos cientificamente válidos, de 
verificar a avaliação preliminar efetuada 
pelos organismos notificados, em especial 
quando se tratar de dispositivos para os 
quais não existem especificações técnicas 
comuns, de dispositivos inovadores ou que 
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usam uma tecnologia inovadora, de 
dispositivos pertencentes a uma categoria 
com taxas elevadas de incidentes graves, 
ou de dispositivos em que tenham sido 
identificadas discrepâncias significativas 
relativamente a dispositivos 
substancialmente semelhantes nas 
avaliações da conformidade efetuadas por 
organismos notificados diferentes. O 
procedimento previsto no presente 
regulamento não obsta a que os fabricantes 
informem voluntariamente uma autoridade 
competente da sua intenção de apresentar 
um pedido de avaliação da conformidade 
de um dispositivo médico para diagnóstico 
in vitro de alto risco antes da apresentação 
do pedido ao organismo notificado.

usam uma tecnologia inovadora, de 
dispositivos pertencentes a uma categoria 
com taxas elevadas de incidentes graves, 
ou de dispositivos em que tenham sido 
identificadas discrepâncias significativas 
relativamente a dispositivos 
substancialmente semelhantes nas 
avaliações da conformidade efetuadas por 
organismos notificados diferentes. O 
procedimento previsto no presente 
regulamento não obsta a que os fabricantes 
informem voluntariamente uma autoridade 
competente da sua intenção de apresentar 
um pedido de avaliação da conformidade 
de um dispositivo médico para diagnóstico 
in vitro de alto risco antes da apresentação 
do pedido ao organismo notificado. 
Relativamente a dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro de alto risco da 
classe D, é criado um procedimento de 
autorização de introdução no mercado.

Or. en

Alteração 96
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Considerando 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-A) O procedimento de avaliação da 
conformidade não deve ser aplicável a 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro da classe D. Deve ser introduzido um 
procedimento rápido e centralizado de 
autorização de introdução no mercado 
para dispositivos inovadores da classe D. 
Deve ser igualmente introduzido um 
procedimento rápido e descentralizado de 
autorização de introdução no mercado 
para todos os outros dispositivos da 
classe D, com a possibilidade de os 
fabricantes destes tipos de dispositivos 
aplicarem o procedimento centralizado de 
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autorização de introdução no mercado.

Or. en

Alteração 97
Margrete Auken

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) O procedimento de avaliação da 
conformidade respeitante aos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro da 
classe A deve efetuar-se, por via de regra, 
sob a responsabilidade exclusiva dos 
fabricantes, dado o baixo risco para os
doentes decorrente destes dispositivos. No 
caso dos dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro das classes B, C e D, a 
intervenção de um organismo notificado, 
ao nível adequado, deve ser obrigatória.

(38) O procedimento de avaliação da 
conformidade respeitante aos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro da 
classe A deve efetuar-se, por via de regra, 
sob a responsabilidade exclusiva dos 
fabricantes, dado o baixo risco para os 
doentes decorrente destes dispositivos. No 
caso dos dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro das classes B e C, a 
intervenção de um organismo notificado, 
ao nível adequado, deve ser obrigatória. 
Para dispositivos da classe D, deve ser 
obrigatório um procedimento de 
autorização de introdução no mercado.

Or. en

Alteração 98
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) O procedimento de avaliação da 
conformidade respeitante aos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro da 
classe A deve efetuar-se, por via de regra, 
sob a responsabilidade exclusiva dos 
fabricantes, dado o baixo risco para os 

(38) O procedimento de avaliação da 
conformidade respeitante aos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro da 
classe A deve efetuar-se, por via de regra, 
sob a responsabilidade exclusiva dos 
fabricantes, dado o baixo risco para os 
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doentes decorrente destes dispositivos. No 
caso dos dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro das classes B, C e D, a 
intervenção de um organismo notificado, 
ao nível adequado, deve ser obrigatória.

doentes decorrente destes dispositivos. No 
caso dos dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro das classes B e C, a 
intervenção de um organismo notificado, 
ao nível adequado, deve ser obrigatória. 
Relativamente a dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro da classe D, deve ser 
obrigatório o envolvimento da Agência ou 
dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 99
Margrete Auken

Proposta de regulamento
Considerando 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(42-A) No intuito de garantir a segurança 
geral do mercado, todas as pessoas 
singulares ou coletivas têm o direito de 
tornar pública ou divulgar de boa-fé uma 
informação relativa a um facto, um dado 
ou uma ação, na medida em que o 
desconhecimento desse facto, desse dado 
ou dessa ação lhe pareça perigosa para a 
saúde ou para o ambiente.

Or. en

Justificação

O presente considerando visa proteger os informadores.

Alteração 100
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Considerando 44-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(44-A) Um estudo intervencional de 
desempenho clínico ou qualquer outro 
estudo de desempenho clínico deve 
iniciar-se apenas depois de ter sido 
atribuída uma avaliação positiva por um 
comité de ética independente. Os 
Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para criar comités de 
ética caso estes não existam.

Or. en

Alteração 101
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Os promotores de estudos 
intervencionais de desempenho clínico, e 
outros estudos de desempenho clínico que 
implicam riscos para os sujeitos, a realizar 
em mais do que um Estado-Membro 
devem ter a possibilidade de apresentar um 
único pedido a fim de reduzir os encargos 
administrativos. Para permitir a partilha de 
recursos e assegurar a coerência na 
avaliação dos aspetos ligados à saúde e à 
segurança do dispositivo para avaliação do 
desempenho e da conceção científica do 
estudo de desempenho clínico a realizar em 
vários Estados-Membros, esse pedido 
único deve facilitar a coordenação entre 
Estados-Membros sob a direção de um 
Estado-Membro coordenador. A avaliação 
coordenada não deve abranger aspetos de 
natureza intrinsecamente nacional ou 
local, nem os aspetos éticos de um estudo 
de desempenho clínico, como o 
consentimento esclarecido. Deve caber a 
cada Estado-Membro a responsabilidade de 

(45) Os promotores de estudos 
intervencionais de desempenho clínico, e 
outros estudos de desempenho clínico que 
implicam riscos para os sujeitos, a realizar 
em mais do que um Estado-Membro 
devem ter a possibilidade de apresentar um 
único pedido a fim de reduzir os encargos 
administrativos. Para permitir a partilha de 
recursos e assegurar a coerência na 
avaliação dos aspetos ligados à saúde e à 
segurança do dispositivo para avaliação do 
desempenho e da conceção científica do 
estudo de desempenho clínico a realizar em 
vários Estados-Membros, esse pedido 
único deve facilitar a coordenação entre 
Estados-Membros sob a direção de um 
Estado-Membro coordenador. Deve caber a 
cada Estado-Membro a responsabilidade de 
tomar a decisão final quanto à realização 
de um estudo de desempenho clínico no 
seu território.
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tomar a decisão final quanto à realização 
de um estudo de desempenho clínico no 
seu território.

Or. en

Alteração 102
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) 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.

(49) Os profissionais de saúde e os doentes 
devem ser dotados de capacidade para 
notificar, a nível nacional, suspeitas de 
incidentes graves, usando formatos 
harmonizados e garantindo o anonimato, 
se for caso disso. 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

Justificação

Os procedimentos de vigilância previstos no capítulo VII só funcionarão corretamente se os 
profissionais de saúde sentirem que existem condições para notificarem ocorrências sem 
receio de retaliação. Em algumas circunstâncias, pode ser necessária a proteção de 
informadores anónimos, a fim de assegurar a notificação completa e franca de incidentes.

Alteração 103
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) Os profissionais de saúde e os doentes (49) Os Estados-Membros devem tomar 
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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.

todas as medidas necessárias para 
sensibilizar mais os profissionais de 
saúde, os utilizadores e os doentes para a 
importância de notificar suspeitas de 
incidentes graves. Os profissionais de 
saúde e os doentes devem ser dotados de 
capacidade para notificar, a nível nacional, 
suspeitas de incidentes graves, usando 
formatos harmonizados. No intuito de 
minimizar a repetição destes incidentes,
sempre que confirmem a ocorrência de um 
incidente grave, as autoridades nacionais 
competentes devem informar os fabricantes 
e notificar essa informação através do 
respetivo sistema eletrónico no Eudamed, 
a fim de minimizar a repetição desses 
incidentes.

Or. en

Alteração 104
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) Para garantir a sustentabilidade da 
monitorização dos organismos notificados 
e para criar condições de concorrência 
equitativas entre esses organismos, os 
Estados-Membros devem cobrar taxas pela 
designação e monitorização dos mesmos.

(53) Para garantir a sustentabilidade da 
monitorização dos organismos notificados 
e para criar condições de concorrência 
equitativas entre esses organismos, os 
Estados-Membros devem cobrar taxas pela 
designação e monitorização dos mesmos. 
Estas taxas devem ser comparáveis em 
todos os Estados-Membros e devem ser 
tornadas públicas.

Or. en

Alteração 105
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) Embora o presente regulamento não 
deva obstar a que os Estados-Membros 
cobrem uma taxa pelas atividades 
desenvolvidas a nível nacional, os Estados-
Membros devem informar a Comissão e os 
demais Estados-Membros antes de fixarem 
o nível e a estrutura das taxas, a fim de 
garantir a transparência.

(54) Embora o presente regulamento não 
deva obstar a que os Estados-Membros 
cobrem uma taxa pelas atividades 
desenvolvidas a nível nacional, os Estados-
Membros devem informar a Comissão e os 
demais Estados-Membros antes de fixarem 
o nível e a estrutura comparáveis das taxas, 
a fim de garantir a transparência.

Or. en

Alteração 106
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Considerando 54-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(54-A) Os Estados-Membros devem 
adotar regulamentos relativos a taxas 
normalizadas para os organismos 
notificados, taxas essas que devem ser 
comparáveis em todos os 
Estados-Membros. A Comissão deve 
apresentar diretrizes para facilitar a 
comparabilidade destas taxas. Os 
Estados-Membros devem transmitir as 
respetivas listas de taxas normalizadas à 
Comissão e garantir que os organismos 
notificados registados nos seus territórios 
disponibilizam ao público as suas listas de 
taxas normalizadas referentes às 
atividades de avaliação da conformidade.

Or. en

Alteração 107
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) Em conformidade com as condições e 
modalidades estabelecidas no artigo 78.º do 
(UE) [referência do futuro regulamento 
relativo aos dispositivos médicos] relativo 
aos dispositivos médicos, deve ser criado 
um comité de peritos, o Grupo de 
Coordenação dos Dispositivos Médicos 
(GCDM), composto por pessoas 
designadas pelos Estados-Membros com 
base nas suas atividades e conhecimentos 
no domínio dos dispositivos médicos e dos 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro, para desempenhar as tarefas que lhe 
forem atribuídas pelo presente regulamento 
e pelo Regulamento (UE) n.º [referência do 
futuro regulamento relativo aos 
dispositivos médicos] relativo aos 
dispositivos médicos, prestar 
aconselhamento à Comissão e coadjuvar a
Comissão e os Estados-Membros na 
garantia de uma implementação 
harmonizada do presente regulamento.

(55) Em conformidade com as condições e 
modalidades estabelecidas no artigo 78.º do 
Regulamento (UE) [referência do futuro 
regulamento relativo aos dispositivos 
médicos] relativo aos dispositivos médicos, 
deve ser criado um Grupo de Coordenação 
dos Dispositivos Médicos (GCDM), 
composto por pessoas designadas pelos 
Estados-Membros com base nas suas 
atividades e conhecimentos no domínio dos 
dispositivos médicos e dos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro, para 
desempenhar as tarefas que lhe forem 
atribuídas pelo presente regulamento e pelo 
Regulamento (UE) n.º [referência do futuro 
regulamento relativo aos dispositivos 
médicos] relativo aos dispositivos médicos, 
prestar aconselhamento à Comissão e 
coadjuvar a Comissão e os Estados-
Membros na garantia de uma 
implementação harmonizada do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 108
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) Em conformidade com as condições e 
modalidades estabelecidas no artigo 78.º do 
(UE) [referência do futuro regulamento 
relativo aos dispositivos médicos] relativo 
aos dispositivos médicos, deve ser criado 
um comité de peritos, o Grupo de 

(55) Em conformidade com as condições e 
modalidades estabelecidas no artigo 78.º do 
Regulamento (UE) [referência do futuro 
regulamento relativo aos dispositivos 
médicos] relativo aos dispositivos médicos, 
deve ser criado um comité de peritos, o 
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Coordenação dos Dispositivos Médicos 
(GCDM), composto por pessoas 
designadas pelos Estados-Membros com 
base nas suas atividades e conhecimentos 
no domínio dos dispositivos médicos e dos 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro, para desempenhar as tarefas que lhe 
forem atribuídas pelo presente regulamento 
e pelo Regulamento (UE) n.º [referência do 
futuro regulamento relativo aos 
dispositivos médicos] relativo aos 
dispositivos médicos, prestar 
aconselhamento à Comissão e coadjuvar a 
Comissão e os Estados-Membros na 
garantia de uma implementação 
harmonizada do presente regulamento.

Grupo de Coordenação dos Dispositivos 
Médicos (GCDM), composto por pessoas 
designadas pelos Estados-Membros com 
base nas suas atividades e conhecimentos 
no domínio dos dispositivos médicos e dos 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro, para desempenhar as tarefas que lhe 
forem atribuídas pelo presente regulamento 
e pelo Regulamento (UE) n.º [referência do 
futuro regulamento relativo aos 
dispositivos médicos] relativo aos 
dispositivos médicos, prestar 
aconselhamento à Comissão e coadjuvar a 
Comissão e os Estados-Membros na 
garantia de uma implementação 
harmonizada do presente regulamento. 
Antes de entrarem em funções, os 
membros do GCDM devem publicar uma 
declaração de compromisso e uma 
declaração de interesses, indicando quer a 
ausência de qualquer interesse que possa 
ser considerado prejudicial à sua 
independência, quer a existência de 
qualquer interesse direto ou indireto que 
possa ser prejudicial à sua independência. 
Estas declarações devem ser verificadas 
pela Comissão.

Or. en

Alteração 109
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

(65) A fim de assegurar uma transição 
suave para o registo dos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro, dos 
operadores económicos relevantes e dos 
certificados, a obrigação de apresentar as 
informações pertinentes através dos 
sistemas eletrónicos criados pelo 

(65) A fim de assegurar uma transição 
suave para o registo dos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro, dos 
operadores económicos relevantes e dos 
certificados, a obrigação de apresentar as 
informações pertinentes através dos 
sistemas eletrónicos criados pelo 
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regulamento ao nível da União só deve 
tornar-se plenamente efetiva decorridos 
18 meses a contar da data de aplicação do 
presente regulamento. Durante este período 
transitório, devem permanecer em vigor o 
artigo 10.º e o artigo 12.º, n.º 1, alíneas a) e 
b), da Diretiva 98/79/CE. Todavia, a fim de 
evitar registos múltiplos, os operadores 
económicos e os organismos notificados 
que efetuem registos nos sistemas 
eletrónicos relevantes estabelecidos a nível 
da União devem ser considerados 
conformes com os requisitos de registo 
adotados pelos Estados-Membros nos 
termos do disposto nessa diretiva.

regulamento ao nível da União deve tornar-
se plenamente efetiva decorridos 12 meses
a contar da data de aplicação do presente 
regulamento. Durante este período 
transitório, devem permanecer em vigor o 
artigo 10.º e o artigo 12.º, n.º 1, alíneas a) e 
b), da Diretiva 98/79/CE. Todavia, a fim de 
evitar registos múltiplos, os operadores 
económicos e os organismos notificados 
que efetuem registos nos sistemas 
eletrónicos relevantes estabelecidos a nível 
da União devem ser considerados 
conformes com os requisitos de registo 
adotados pelos Estados-Membros nos 
termos do disposto nessa diretiva.

Or. en

Justificação

O sistema eletrónico desempenha um papel essencial no presente regulamento e deve ser 
implementado e tornar-se plenamente efetivo passados 12 meses.

Alteração 110
Margrete Auken

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O presente regulamento não condiciona 
as legislações nacionais que exigem que 
determinados dispositivos só possam ser 
dispensados mediante prescrição médica.

6. O presente regulamento não condiciona 
as legislações nacionais que exigem que 
determinados dispositivos só possam ser 
dispensados mediante prescrição médica. A 
publicidade direta junto do consumidor a 
dispositivos classificados como sujeitos a 
prescrição pelo presente regulamento é 
ilegal.
Os dispositivos que se seguem só podem 
ser dispensados mediante prescrição 
médica:
1) Dispositivos da classe D;
2) Dispositivos da classe C nas seguintes 
categorias:
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a) dispositivos para testes genéticos;
b) testes para seleção terapêutica.
São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 85.º, para 
tomar decisões sobre dispositivos de 
autodiagnóstico e outros testes da 
categoria C, após consulta junto das 
partes interessadas.

Or. en

Alteração 111
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Mairead 
McGuinness, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O presente regulamento não condiciona 
as legislações nacionais que exigem que 
determinados dispositivos só possam ser 
dispensados mediante prescrição médica.

6. O presente regulamento exige que 
determinados dispositivos apenas possam 
ser dispensados mediante prescrição 
médica, mas não condiciona as legislações 
nacionais que exigem que outros
dispositivos só possam ser dispensados 
mediante prescrição médica. A publicidade 
direta junto do consumidor a dispositivos 
classificados como sujeitos a prescrição 
pelo presente regulamento é ilegal.
Os dispositivos que se seguem só podem 
ser dispensados mediante prescrição 
médica:
1) Dispositivos da classe D;
2) Dispositivos da classe C nas seguintes 
categorias:
a) dispositivos para testes genéticos;
b) testes para seleção terapêutica.
São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 85.º, para 
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tomar decisões sobre outros testes da 
categoria C, após consulta junto das 
partes interessadas.

Or. en

Alteração 112
Rebecca Taylor

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

Texto da Comissão Alteração

– diagnóstico, prevenção, monitorização, 
tratamento ou atenuação de uma doença,

– diagnóstico, prevenção, monitorização, 
previsão, prognóstico, tratamento ou 
atenuação de uma doença,

Or. en

Justificação

A previsão e o prognóstico de doenças são funções essenciais dos dispositivos.

Alteração 113
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º°1 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Acessório de um dispositivo médico 
para diagnóstico in vitro», um artigo que, 
embora não sendo um dispositivo médico 
para diagnóstico in vitro, esteja destinado 
pelo seu fabricante a ser utilizado em 
conjunto com um ou vários dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro 
específicos, por forma a permitir ou 
coadjuvar especificamente a utilização dos 
dispositivos de acordo com a sua 
finalidade;

3) «Acessório de um dispositivo médico 
para diagnóstico in vitro», um artigo que, 
embora não sendo um dispositivo médico 
para diagnóstico in vitro, esteja destinado 
pelo seu fabricante a ser utilizado em 
conjunto com um ou vários dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro 
específicos, por forma a permitir 
especificamente a utilização dos 
dispositivos de acordo com a sua finalidade 
ou a coadjuvar especificamente a 
funcionalidade médica dos dispositivos 
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tendo em conta a sua finalidade;

Or. en

Alteração 114
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Acessório de um dispositivo médico 
para diagnóstico in vitro», um artigo que, 
embora não sendo um dispositivo médico 
para diagnóstico in vitro, esteja destinado 
pelo seu fabricante a ser utilizado em 
conjunto com um ou vários dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro
específicos, por forma a permitir ou 
coadjuvar especificamente a utilização dos 
dispositivos de acordo com a sua 
finalidade;

(4) «Acessório de um dispositivo médico 
para diagnóstico in vitro», um artigo que, 
embora não sendo um dispositivo médico 
para diagnóstico in vitro, esteja destinado 
pelo seu fabricante a ser utilizado em 
conjunto com um ou vários dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro
específicos, por forma a permitir 
especificamente a utilização dos 
dispositivos de acordo com a sua finalidade 
ou a coadjuvar especificamente as 
funções médicas do dispositivo, tendo em 
conta a sua finalidade;

Or. cs

Alteração 115
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Nora Berra, Miroslav 
Mikolášik

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º°1 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Dispositivo de autodiagnóstico», 
qualquer dispositivo destinado pelo 
fabricante a ser utilizado por leigos;

4) «Dispositivo de autodiagnóstico», 
qualquer dispositivo destinado pelo 
fabricante a ser utilizado por leigos, 
incluindo serviços de testes 
disponibilizados a leigos através de 
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serviços da sociedade de informação;

Or. en

Justificação

Os dispositivos de autodiagnóstico possuem requisitos específicos de avaliação da 
conformidade (por exemplo, estudos com utilizadores e instruções, etc., na língua dos 
utilizadores previstos), que são concebidos para atenuar os riscos específicos desses 
dispositivos, ou seja, a falta de formação médica/técnica/científica do utilizador leigo. Este 
tipo específico de risco é idêntico, quer o teste seja adquirido como um kit num 
estabelecimento comercial ou como um serviço através da internet.

Alteração 116
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º°1 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Teste para seleção terapêutica», um 
dispositivo destinado especificamente a 
selecionar doentes com uma condição 
clínica ou predisposição previamente 
diagnosticadas como elegíveis para uma 
terapêutica direcionada;

6) «Teste para seleção terapêutica», um 
dispositivo destinado especificamente a 
selecionar doentes com uma condição 
clínica ou predisposição previamente
diagnosticadas como elegíveis para uma 
terapêutica específica;

Or. en

Alteração 117
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º°1 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Teste para seleção terapêutica», um 
dispositivo destinado especificamente a 
selecionar doentes com uma condição 
clínica ou predisposição previamente 
diagnosticadas como elegíveis para uma 
terapêutica direcionada;

6) «Teste para seleção terapêutica», um 
dispositivo destinado a fornecer 
informação essencial para a utilização 
segura e eficaz de um produto terapêutico 
correspondente. A realização de um teste 
para seleção terapêutica num produto 
terapêutico específico está indicada como 
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aconselhável nas instruções de utilização 
presentes no rótulo do dispositivo de 
diagnóstico e do produto terapêutico 
correspondente, bem como na rotulagem
de eventuais equivalentes genéricos do 
produto terapêutico, ou constitui a 
finalidade pretendida declarada do 
dispositivo de diagnóstico.
Um dispositivo DIV de teste para seleção 
terapêutica pode ser essencial para a 
segurança e utilização eficaz de um 
produto terapêutico correspondente, no 
sentido de:
– identificar os doentes que com maior 
probabilidade beneficiarão de um 
determinado produto terapêutico;

– identificar os doentes que 
provavelmente correm maior risco de 
reações adversas graves em resultado do 
tratamento com um determinado produto 
terapêutico;

– acompanhar a resposta ao tratamento 
com o objetivo de o ajustar (por exemplo, 
período de tratamento, dose, interrupção), 
por forma a obter-se uma maior 
segurança e eficácia.

Or. en

Justificação

A atual definição é demasiado restrita; por exemplo, não inclui testes para seleção 
terapêutica utilizados no sentido de orientar decisões em termos de dosagem (por exemplo, 
testes farmacogenéticos para tratamento com warfarina), que podem desempenhar um papel 
importante na garantia da segurança e eficácia de um medicamento específico.

Alteração 118
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º°1 – parágrafo 1 – ponto 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) «Rótulo», as informações escritas, 
impressas ou gráficas que constam quer do 
próprio dispositivo, quer da embalagem de 
cada unidade, quer da embalagem de vários 
dispositivos;

10) «Rótulo», as informações escritas, 
impressas ou gráficas que constam quer do 
próprio dispositivo, quer da embalagem de 
cada unidade, quer da embalagem de vários 
dispositivos ou do sítio Web do fabricante;

Or. en

Justificação

A definição atual de rótulo não abrange testes desenvolvidos em laboratório. Os 
destinatários dos resultados gerados por esses dispositivos devem ter o mesmo acesso a 
informação contida no rótulo que os utilizadores de outros dispositivos DIV.

Alteração 119
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 –  ponto 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

12-A) «Novo dispositivo»:
– um dispositivo que incorpora tecnologia 
(o analito, a tecnologia ou plataforma de 
ensaio) não anteriormente utilizada em 
testes, ou;
– um dispositivo existente que está a ser 
utilizado pela primeira vez com uma nova 
finalidade;

Or. en

Alteração 120
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 
Mairead McGuinness, Richard Seeber, Nora Berra, Miroslav Mikolášik

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 –  ponto 12-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

12-A) «Dispositivo para testes genéticos», 
um dispositivo médico para diagnóstico in 
vitro, cuja finalidade consiste em 
identificar determinada característica 
genética de uma pessoa, herdada ou 
adquirida durante o desenvolvimento pré-
natal.

Or. en

Justificação

Outra definição comparada com a alteração 18 no projeto de relatório.

Alteração 121
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º°1 – parágrafo 3 – ponto 21

Texto da Comissão Alteração

(21) «Instituição de saúde», uma 
organização cujo objetivo principal seja a 
prestação de cuidados ou tratamentos a 
doentes ou a promoção da saúde pública;

21) «Instituição de saúde», uma 
organização cujo objetivo principal seja a 
prestação de cuidados ou tratamentos a 
doentes;

Or. en

Justificação

É pouco claro o que poderia incluir-se na categoria de uma organização cuja finalidade 
principal é «a promoção da saúde pública», uma vez que não surge definida no regulamento.  
Nesse sentido, para evitar confusão e incertezas, a expressão deve ser suprimida.

Alteração 122
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º°1 – parágrafo 3 – ponto 21
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Texto da Comissão Alteração

(21) «Instituição de saúde», uma 
organização cujo objetivo principal seja a 
prestação de cuidados ou tratamentos a 
doentes ou a promoção da saúde pública;

21) «Instituição de saúde», uma 
organização, incluída no sistema de saúde 
público de um Estado-Membro, cujo 
objetivo principal seja a prestação de 
cuidados ou tratamentos a doentes ou a 
promoção da saúde pública; laboratórios 
comerciais que prestam serviços de 
diagnóstico e não são instituições de 
saúde.

Or. en

Alteração 123
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º°1 – parágrafo 3 – ponto 21

Texto da Comissão Alteração

(21) «Instituição de saúde», uma 
organização cujo objetivo principal seja a 
prestação de cuidados ou tratamentos a 
doentes ou a promoção da saúde pública;

21) «Instituição de saúde», uma 
organização cujo objetivo principal seja a 
prestação de cuidados ou tratamentos a 
doentes ou a promoção da saúde pública, 
exceto laboratórios que prestem serviços 
clínicos comerciais;

Or. en

Alteração 124
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 3 – ponto 22

Texto da Comissão Alteração

(22) «Instituição de saúde», uma 
organização cujo objetivo principal seja a 
prestação de cuidados ou tratamentos a 
doentes ou a promoção da saúde pública;

(22) «Instituição de saúde», uma 
organização cujo objetivo principal seja a 
prestação de cuidados ou tratamentos a 
doentes ou a promoção da saúde pública e 
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que possui capacidade jurídica para estas 
atividades;

Or. cs

Alteração 125
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º°1 – parágrafo 5 – ponto 32

Texto da Comissão Alteração

(32) «Desempenho clínico», a capacidade 
de um dispositivo para produzir resultados 
correlacionados com uma condição
clínica ou um estado fisiológico 
específicos, em função da população alvo 
e do utilizador previsto;

32) «Desempenho clínico», a validade 
clínica e, se for caso disso, a utilidade
clínica do dispositivo em relação à 
finalidade pretendida;

Or. en

Alteração 126
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 5 –  ponto 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

32-A) «Validade clínica», a capacidade de 
um dispositivo para detetar ou prever uma 
determinada condição clínica ou estado 
psicológico em relação à finalidade 
pretendida (por exemplo, rastreio, 
diagnóstico, prognóstico);

Or. en

Alteração 127
Alda Sousa
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 5 – ponto 32-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

32-B) «Utilidade clínica», o(s) efeito(s) 
previsto(s) decorrente(s) da utilização 
clínica do resultado do teste, incluindo as 
consequências em termos de saúde, nos 
casos em que a finalidade pretendida de 
um dispositivo, conforme declarado pelo 
fabricante, inclua uma utilização clínica, 
como a escolha de uma terapia (por 
exemplo, teste para seleção terapêutica);

Or. en

Alteração 128
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º°1 – parágrafo 5 – ponto 38

Texto da Comissão Alteração

(38) «Especificidade de diagnóstico», a 
capacidade de um dispositivo para 
reconhecer a ausência de um marcador 
alvo associado a uma doença ou condição 
clínica específicas;

38) «Especificidade de diagnóstico», a 
proporção de sujeitos que não têm um 
distúrbio clínico especificado, cujos 
resultados são negativos ou se encontram 
dentro do limite de decisão definido;

Or. en

Alteração 129
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º°1 – parágrafo 5 – ponto 39

Texto da Comissão Alteração

(39) «Sensibilidade de diagnóstico», a 
capacidade de um dispositivo para 
identificar a presença de um marcador 

39) «Sensibilidade de diagnóstico», a 
proporção de sujeitos com um distúrbio 
clínico bem definido, cujos valores do 
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alvo associado a uma doença ou condição 
clínica específicas;

teste são positivos ou excedem um limite 
de decisão definido (ou seja, um resultado 
positivo e identificação dos sujeitos que 
têm o distúrbio);

Or. en

Alteração 130
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º°1 – parágrafo 5 – ponto 45

Texto da Comissão Alteração

(45) «Promotor», uma pessoa, empresa, 
instituto ou organismo responsável pela 
iniciação e gestão de um estudo de 
desempenho clínico;

45) «Promotor», uma pessoa, empresa, 
instituto ou organismo responsável pela 
iniciação, gestão ou financiamento de um 
estudo de desempenho clínico;

Or. en

Alteração 131
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 5 – ponto 47 – travessão 2 – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) hospitalização ou prolongamento da 
hospitalização,

iii) hospitalização ou prolongamento da 
hospitalização do doente,

Or. en

Justificação

Esta redação coloca o texto em conformidade com a norma ISO 14155:2011 Investigação 
clínica de dispositivos médicos em seres humanos – Boa prática clínica.

Alteração 132
Peter Liese, Nora Berra
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º°1 – parágrafo 5 – ponto 48

Texto da Comissão Alteração

(48) «Defeito num dispositivo», qualquer 
inadequação na identidade, qualidade, 
durabilidade, fiabilidade, segurança ou 
desempenho de um dispositivo para 
avaliação do desempenho, incluindo o mau 
funcionamento, os erros de utilização ou a 
inadequação das informações fornecidas 
pelo fabricante;

48) «Defeito num dispositivo», qualquer 
inadequação na identidade, qualidade, 
estabilidade, fiabilidade, segurança ou 
desempenho de um dispositivo para 
avaliação do desempenho, incluindo o mau 
funcionamento, os erros de utilização ou a 
inadequação das informações fornecidas 
pelo fabricante;

Or. en

Justificação

O significado do termo «durabilidade» não é totalmente claro e pode conduzir a 
interpretações incorretas.

Alteração 133
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 7 –  ponto 58-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

58-A) «Teste desenvolvido em 
laboratório», um dispositivo que é 
fabricado e utilizado apenas num só local. 
Inclui dispositivos que um laboratório 
cria de novo, desenvolve ou modifica a 
partir de uma fonte publicada, desenvolve 
ou modifica a partir de qualquer outra 
fonte e dispositivos para os quais um 
laboratório:
– altera a finalidade de um dispositivo já 
colocado no mercado ou colocado em 
serviço;
– altera um dispositivo já colocado no 
mercado ou colocado em serviço de tal 
modo que a conformidade com os 
requisitos aplicáveis possa ser afetada.



AM\935941PT.doc 39/103 PE510.740v01-00

PT

Or. en

Justificação

Os considerandos 9 e 15, bem como os artigos 4.º e 5.º, refletem o desejo de assegurar que os 
dispositivos DIV desenvolvidos e utilizados num único local (sujeitos, como é óbvio, à isenção 
da instituição de saúde, ver infra) estão sujeitos aos requisitos do regulamento. Contudo, o 
regulamento não contém uma definição clara desses dispositivos, sendo essa definição 
necessária para evitar confusão.

Alteração 134
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 7 –  ponto 58-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

58-A) «Comité de ética», um organismo 
independente num Estado-Membro que 
assegura que estão protegidos os direitos, 
a segurança e o bem-estar dos sujeitos. 
Deve deliberar de acordo com as leis e os 
regulamentos dos Estados-Membros em 
que a investigação for realizada e cumprir 
todas as normas e padrões internacionais 
relevantes. O Comité de Ética deve ser 
constituído por um número razoável de 
membros que detenham coletivamente as 
qualificações e a experiência relevantes 
para poderem analisar e avaliar os 
aspetos científicos, médicos e éticos do 
teste proposto.

Or. en

Justificação

Para se alcançar a melhor proteção possível do sujeito, é necessário condicionar a 
autorização dos Estados-Membros à decisão do comité de ética interdisciplinar e 
independente.

Alteração 135
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposta de regulamento
Capítulo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Capítulo II Capítulo VI

 Disponibilização de dispositivos, 
obrigações dos operadores económicos, 
marcação CE, livre circulação

Disponibilização de dispositivos, 
obrigações dos operadores económicos, 
marcação CE, livre circulação

Or. en

Alteração 136
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os requisitos do presente regulamento, à 
exceção do artigo 59.º, n.º 4, não se 
aplicam aos dispositivos classificados nas 
classes A, B e C, em conformidade com as 
regras previstas no anexo VII, e fabricados 
e utilizados numa só instituição de saúde, 
desde que o seu fabrico e utilização 
ocorram exclusivamente no âmbito do 
sistema único de gestão da qualidade da 
instituição de saúde e esta instituição esteja 
em conformidade com a norma 
EN ISO 15189 ou qualquer outra norma 
reconhecida equivalente. Os Estados-
Membros podem exigir que as instituições 
de saúde apresentem à autoridade 
competente uma lista dos referidos 
dispositivos que tenham sido fabricados e 
utilizados no seu território e podem
subordinar o fabrico e a utilização dos 
dispositivos em causa a requisitos de 
segurança complementares.

Os requisitos do presente regulamento, à 
exceção do artigo 59.º, n.º 4, não se 
aplicam aos dispositivos classificados nas 
classes A, B e C, em conformidade com as 
regras previstas no anexo VII, e fabricados 
e utilizados numa só instituição de saúde, 
desde que o seu fabrico e utilização 
ocorram exclusivamente no âmbito do 
sistema único de gestão da qualidade da 
instituição de saúde e esta instituição esteja 
em conformidade com a norma 
EN ISO 15189 ou qualquer outra norma 
reconhecida equivalente. Os Estados-
Membros têm de exigir que as instituições 
de saúde apresentem à autoridade 
competente uma lista dos referidos 
dispositivos que tenham sido fabricados e 
utilizados no seu território e devem
subordinar o fabrico e a utilização dos 
dispositivos em causa a requisitos de 
segurança complementares.

Or. en
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Justificação

Os dispositivos in vitro fabricados numa só instituição de saúde e utilizados em doentes têm 
de ser do conhecimento público, permitindo assim aos Estados-Membros assegurar os 
requisitos de segurança adequados para esses dispositivos.

Alteração 137
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os requisitos do presente regulamento, à 
exceção do artigo 59.º, n.º 4, não se 
aplicam aos dispositivos classificados nas 
classes A, B e C, em conformidade com as 
regras previstas no anexo VII, e 
fabricados e utilizados numa só instituição 
de saúde, desde que o seu fabrico e
utilização ocorram exclusivamente no 
âmbito do sistema único de gestão da 
qualidade da instituição de saúde e esta 
instituição esteja em conformidade com a
norma EN ISO 15189 ou qualquer outra 
norma reconhecida equivalente. Os 
Estados-Membros podem exigir que as 
instituições de saúde apresentem à 
autoridade competente uma lista dos 
referidos dispositivos que tenham sido 
fabricados e utilizados no seu território e 
podem subordinar o fabrico e a utilização 
dos dispositivos em causa a requisitos de 
segurança complementares.

Os requisitos do presente regulamento, à 
exceção do artigo 59.º, n.º 4, não se 
aplicam aos testes desenvolvidos em 
laboratório e fabricados e utilizados numa 
só instituição de saúde, desde que o seu 
fabrico e utilização ocorram 
exclusivamente no âmbito do sistema único 
de gestão da qualidade da instituição de 
saúde e esta instituição esteja acreditada 
pela norma EN ISO 15189 ou qualquer 
outra norma reconhecida equivalente. Os 
Estados-Membros podem exigir que as 
instituições de saúde apresentem à 
autoridade competente uma lista dos 
referidos dispositivos que tenham sido 
fabricados e utilizados no seu território e 
podem subordinar o fabrico e a utilização 
dos dispositivos em causa a requisitos de 
segurança complementares.

Or. en

Alteração 138
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os requisitos do presente regulamento, à 
exceção do artigo 59.º, n.º 4, não se 
aplicam aos dispositivos classificados nas 
classes A, B e C, em conformidade com as 
regras previstas no anexo VII, e fabricados 
e utilizados numa só instituição de saúde, 
desde que o seu fabrico e utilização 
ocorram exclusivamente no âmbito do 
sistema único de gestão da qualidade da 
instituição de saúde e esta instituição esteja 
em conformidade com a norma 
EN ISO 15189 ou qualquer outra norma 
reconhecida equivalente. Os Estados-
Membros podem exigir que as instituições 
de saúde apresentem à autoridade 
competente uma lista dos referidos 
dispositivos que tenham sido fabricados e 
utilizados no seu território e podem 
subordinar o fabrico e a utilização dos 
dispositivos em causa a requisitos de 
segurança complementares.

Os requisitos do presente regulamento, à 
exceção do artigo 59.º, n.º 4, não se 
aplicam aos dispositivos classificados nas 
classes A, B e C, em conformidade com as 
regras previstas no anexo VII, e fabricados 
e utilizados numa só instituição de saúde, 
desde que o seu fabrico e utilização 
ocorram exclusivamente no âmbito do 
sistema único de gestão da qualidade da 
instituição de saúde e esta instituição esteja 
acreditada pela norma EN ISO 15189 ou 
qualquer outra norma reconhecida 
equivalente. Os Estados-Membros podem 
exigir que as instituições de saúde 
apresentem à autoridade competente uma 
lista dos referidos dispositivos que tenham 
sido fabricados e utilizados no seu 
território e podem subordinar o fabrico e a 
utilização dos dispositivos em causa a 
requisitos de segurança complementares.

Or. en

Justificação

A terminologia correta é «acreditada pela».

Alteração 139
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os dispositivos classificados na classe D 
em conformidade com as regras previstas 
no anexo VII, mesmo que fabricados e 
utilizados numa só instituição de saúde, 
devem cumprir os requisitos do presente 
regulamento. No entanto, as disposições 
relativas à marcação CE previstas no 

Suprimido
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artigo 16.º e as obrigações referidas nos 
artigos 21.º a 25.º não se aplicam a esses 
dispositivos.

Or. en

Alteração 140
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os dispositivos classificados na classe D 
em conformidade com as regras previstas 
no anexo VII, mesmo que fabricados e 
utilizados numa só instituição de saúde, 
devem cumprir os requisitos do presente 
regulamento. No entanto, as disposições 
relativas à marcação CE previstas no 
artigo 16.º e as obrigações referidas nos 
artigos 21.º a 25.º não se aplicam a esses 
dispositivos.

Os dispositivos classificados na classe D 
em conformidade com as regras previstas 
no anexo VII, se fabricados e utilizados 
numa só instituição de saúde, ficam isentos 
do cumprimento dos requisitos do presente 
regulamento, com exceção do artigo 59.º, 
n.º 4, e dos requisitos gerais de segurança 
e desempenho previstos no anexo I, nos 
casos em que se verifiquem as seguintes 
condições:
a) As necessidades específicas do doente 
ou grupo de doentes recetores não podem 
ser satisfeitas através de um dispositivo 
disponível com marcação CE;
b) A instituição de saúde está acreditada 
pela norma ISO 15189 em termos do 
sistema de gestão da qualidade ou por 
qualquer outra norma reconhecida 
equivalente;
c) A instituição de saúde faculta à 
autoridade competente referida no 
artigo 26.º uma lista desses dispositivos, 
que deve incluir uma justificação para o 
seu fabrico, modificação ou utilização, 
nomeadamente quando tiverem sido 
disponibilizados no mercado dispositivos 
semelhantes. Esta informação é tornada 
pública. 
Os Estados-Membros conservam o direito 
de restringir o fabrico e utilização 
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internos de qualquer tipo específico de 
dispositivo para diagnóstico in vitro 
relativamente a aspetos não abrangidos 
pelo presente regulamento, podendo 
igualmente subordinar o fabrico e 
utilização dos dispositivos em causa a 
requisitos de segurança complementares.

Or. en

Alteração 141
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Os dispositivos classificados na classe D 
em conformidade com as regras previstas 
no anexo VII, mesmo que fabricados e 
utilizados numa só instituição de saúde, 
devem cumprir os requisitos do presente 
regulamento. No entanto, as disposições 
relativas à marcação CE previstas no 
artigo 16.º e as obrigações referidas nos 
artigos 21.º a 25.º não se aplicam a esses 
dispositivos.

Os dispositivos classificados na classe D 
em conformidade com as regras previstas 
no anexo VII, se fabricados e utilizados 
numa só instituição de saúde, ficam isentos 
do cumprimento dos requisitos do presente 
regulamento, com exceção do artigo 59.º, 
n.º 4, nos casos em que se verifiquem as 
seguintes condições:

a) As necessidades específicas do doente 
ou grupo de doentes recetores não podem 
ser satisfeitas através de um dispositivo 
disponível com marcação CE;
b) A instituição de saúde está acreditada 
pela norma EN ISO 15189 em termos do 
sistema de gestão da qualidade ou por 
qualquer outra norma reconhecida 
equivalente;
c) A instituição de saúde faculta à 
autoridade competente referida no 
artigo 26.º uma lista desses dispositivos, 
que deve incluir uma justificação para o 
seu fabrico ou modificação, 
nomeadamente quando tiverem sido 
disponibilizados no mercado dispositivos
semelhantes. Esta informação deve ser 
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atualizada anualmente e tornada pública.

Or. en

Justificação

A proposta elimina a possibilidade de as instituições de saúde produzirem ou modificarem 
dispositivos da classe D. Contudo, há necessidades de doentes para as quais não existem 
dispositivos DIV disponíveis no mercado, tais como o diagnóstico de doenças extremamente 
raras ou a identificação da emergência de agentes patogénicos. Por conseguinte, as 
instituições de saúde desempenham um papel essencial na proteção da saúde pública, ao 
fabricarem estes dispositivos internamente. Estas alterações visam manter esta função de 
saúde pública, garantindo simultaneamente que a segurança dos doentes é primordial.

Alteração 142
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros conservam o 
direito de restringir o fabrico e utilização 
internos de qualquer tipo específico de 
dispositivo para diagnóstico in vitro 
relativamente a aspetos não abrangidos 
pelo presente regulamento, podendo 
igualmente subordinar o fabrico e 
utilização dos dispositivos em causa a 
requisitos de segurança complementares.

Or. en

Justificação

A proposta elimina a possibilidade de as instituições de saúde produzirem ou modificarem 
dispositivos da classe D. Contudo, há necessidades de doentes para as quais não existem 
dispositivos DIV disponíveis no mercado, tais como o diagnóstico de doenças extremamente 
raras ou a identificação da emergência de agentes patogénico.. Por conseguinte, as 
instituições de saúde desempenham um papel essencial na proteção da saúde pública, ao 
fabricarem estes dispositivos internamente. Estas alterações visam manter esta função de 
saúde pública, garantindo simultaneamente que a segurança dos doentes é primordial.
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Alteração 143
Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Informação genética, aconselhamento e 
consentimento esclarecido
1. Um dispositivo pode ser utilizado 
apenas para fins de teste genético se este
for realizado por médicos ao abrigo da 
legislação nacional aplicável.
2. Um produto pode ser utilizado apenas 
para fins de teste genético se os direitos, 
segurança e bem-estar dos sujeitos do 
ensaio estiverem protegidos e se for 
esperado que os dados clínicos gerados 
durante a realização do teste sejam fiáveis 
e robustos.
3. Antes de utilizar um dispositivo para 
fins de teste genético a pessoa referida no 
n.º 1 deve fornecer ao sujeito do ensaio 
informação apropriada sobre a natureza, 
o significado e as implicações do teste 
genético.
4. Antes de utilizar um dispositivo para 
fins de teste genético, a pessoa referida no 
n.º 1 deve fornecer ao sujeito do ensaio 
aconselhamento genético apropriado e 
compreensível sem prejudicar o resultado. 
O aconselhamento genético deve incluir 
aspetos médicos, éticos, sociais, 
psicológicos e jurídicos.
A forma e a extensão do aconselhamento 
genético devem ser definidas de acordo 
com as implicações dos resultados do teste 
e do respetivo significado para a pessoa 
ou para os membros da família dessa 
pessoa, incluindo possíveis implicações 
relativas às escolhas em matéria de 
procriação.
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5. Um dispositivo pode ser utilizado 
apenas para fins de teste genético após o 
sujeito do ensaio facultar o seu 
consentimento livre e esclarecido. O 
consentimento deve ser facultado 
explicitamente por escrito. O 
consentimento pode ser revogado em 
qualquer momento verbalmente ou por 
escrito.
6. No caso dos menores, deve obter-se o 
consentimento esclarecido dos pais ou do 
representante legal. O consentimento deve 
refletir a vontade presumível do menor e 
poderá ser revogado a qualquer momento, 
sem detrimento para este último. No caso 
dos adultos incapacitados que não estejam
em condições de dar o seu consentimento 
legal esclarecido, deve obter-se o 
consentimento esclarecido do 
representante legal. O consentimento 
deverá refletir a vontade presumível da 
pessoa em causa e poderá ser revogado 
em qualquer momento, sem detrimento 
para essa pessoa.
Dispositivos que ofereçam indicações de 
uma doença genética que surja em 
adultos ou tenha efeitos sobre o 
planeamento familiar não podem ser 
utilizados em menores de idade, exceto 
caso estejam disponíveis opções de 
tratamento preventivo antes da 
maioridade do sujeito testado.
7. Um teste genético pré-natal destinado a 
detetar no embrião ou no feto 
características genéticas de uma doença 
que, de acordo com o conhecimento 
clínico à data, só ocorra após os 18 anos 
de idade não poderá ser realizado.
8. Um dispositivo só pode ser utilizado 
para a determinação do sexo no âmbito do 
diagnóstico pré-natal se a determinação 
preencher um requisito médico e caso 
exista um risco de doenças de género 
hereditárias graves. Em derrogação do 
artigo 2.º, n.º 1 e n.º 2 é aplicável a mesma 
restrição de utilização a produtos que não 
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se destinam a preencher um requisito 
médico específico.
9. As disposições do presente artigo 
relativas à utilização de dispositivos para 
fins de testes genéticos não impedirão os 
Estados-Membros de manter ou 
introduzir, por motivos de proteção da 
saúde ou ordem pública, legislação 
nacional mais restritiva neste domínio.

Or. de

Justificação

Este capítulo novo diz respeito a pedidos de longa data do Parlamento Europeu e de outras 
instituições internacionais, como o Conselho da Europa e a OCDE. Os testes genéticos 
devem ser realizados por um profissional de saúde após aconselhamento genético adequado. 
O consentimento esclarecido é uma prerrogativa da Carta dos Direitos Fundamentais e deve, 
assim, ser introduzido na legislação.

Alteração 144
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 
Mairead McGuinness, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
1. Um dispositivo só pode ser utilizado 
para fins de teste genético se a indicação 
for dada por médicos ao abrigo da 
legislação nacional aplicável, após uma 
consulta pessoal.
2. Um dispositivo pode ser utilizado para 
fins de teste genético apenas de uma 
forma que proteja os direitos, segurança e 
bem-estar dos sujeitos do ensaio e se for 
esperado que os dados clínicos gerados 
durante a realização do teste genético 
sejam fiáveis e sólidos.
3. Informação. Antes de utilizar um 
dispositivo para fins de teste genético, a 



AM\935941PT.doc 49/103 PE510.740v01-00

PT

pessoa referida no n.º 1 deve fornecer ao 
sujeito em causa informação apropriada 
sobre a natureza, o significado e as 
implicações do teste genético.
4. Aconselhamento genético. É 
obrigatória a realização de 
aconselhamento genético adequado antes 
da utilização de um dispositivo para fins 
de testes preditivos ou pré-natais e após 
ter sido diagnosticada uma condição 
genética. Inclui aspetos médicos, éticos, 
sociais, psicológicos e jurídicos e tem de 
ser realizado por médicos qualificados em 
aconselhamento genético.
A forma e a extensão do aconselhamento 
genético devem ser definidas de acordo 
com as implicações dos resultados do teste 
e do respetivo significado para a pessoa 
ou para os membros da sua família, 
incluindo possíveis implicações relativas 
às escolhas em matéria de procriação.
5. Consentimento. Um dispositivo só pode 
ser utilizado para fins de teste genético 
após a pessoa em causa facultar o seu 
consentimento livre e esclarecido. Esse 
consentimento tem de ser dado de forma 
explícita e por escrito, podendo ser 
revogado em qualquer momento 
verbalmente ou por escrito.
6. Testes a menores. No caso de menores, 
deve obter-se o consentimento esclarecido 
dos pais ou do representante legal; o 
consentimento deverá refletir a vontade 
presumível do menor e poderá ser 
revogado a qualquer momento, sem 
detrimento para este último. No caso de 
adultos incapacitados que não estejam em 
condições de dar o seu consentimento 
legal esclarecido, deve obter-se o 
consentimento esclarecido do 
representante legal; o consentimento 
deverá refletir a vontade presumível e 
poderá ser revogado a qualquer momento, 
sem detrimento para a pessoa.
Os dispositivos que prevejam uma 
condição genética com implicações para 
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doenças em idade adulta ou para o 
planeamento familiar não devem ser 
utilizados em menores, salvo se estiverem 
disponíveis meios preventivos antes de a 
pessoa testada atingir a idade de poder 
dar o seu consentimento.
7. Um dispositivo só pode ser utilizado 
para a determinação do sexo no âmbito do 
diagnóstico pré-natal se a determinação 
preencher um requisito médico e caso 
exista um risco de doenças de género 
hereditárias graves. Em derrogação do 
artigo 2.º, n.º 1 e n.º 2, é aplicável a 
mesma restrição a produtos que não se 
destinam a preencher um requisito 
médico específico.
8. As disposições do presente artigo 
relativas à utilização de dispositivos para 
fins de testes genéticos não impedem os 
Estados-Membros de manter ou 
introduzir, por motivos de proteção da 
saúde ou ordem pública, legislação 
nacional mais restritiva neste domínio.

Or. en

Justificação

Novo elemento no n.º 5 comparado com a redação do projeto de relatório (alteração 30). A 
presente alteração clarifica igualmente a finalidade do artigo 4.º-A, n.º 4, após consulta a 
relatores-sombra e peritos. É necessário clarificar que o aconselhamento genético não é 
obrigatório quando apenas confirma um diagnóstico específico e que não é necessário para 
testes para seleção terapêutica ou quando o teste genético revela uma descoberta normal.

Alteração 145
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo da legislação nacional 
relativa ao exercício da profissão médica,
um dispositivo que não é colocado no 

2. Um dispositivo que não é colocado no 
mercado mas que é usado no contexto de 
uma atividade comercial para o 
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mercado mas que é usado no contexto de 
uma atividade comercial para o 
fornecimento de um diagnóstico ou de um 
serviço terapêutico e que é oferecido 
através de serviços da sociedade da 
informação, tal como definidos no 
artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva 98/34/CE, ou 
por outros meios de comunicação, a uma 
pessoa singular ou coletiva estabelecida na 
União, deve cumprir o disposto no presente 
regulamento.

fornecimento de um diagnóstico ou de um 
serviço terapêutico e que é oferecido 
através de quaisquer meios de 
comunicação (incluindo serviços da 
sociedade da informação), a uma pessoa 
singular ou coletiva estabelecida na União, 
deve cumprir o disposto no presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 146
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-A (novo

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os prestadores de serviços que 
fornecem técnicas de comunicação à 
distância são obrigados a disponibilizar 
imediatamente, a pedido do órgão 
competente, dados dos sujeitos que 
efetuam venda por correspondência de 
dispositivos.

Or. pl

Justificação

Zapisy, które zostały zaproponowane przez Komisję w projektach rozporządzeń nie są 
wystarczające i tym samym nie zabezpieczają w przedmiotowym zakresie interesów państw 
członkowskich. Utrzymanie propozycji komisyjnej, która została już ugruntowana w praktyce 
organów kompetentnych spowoduje, że w internecie będą obecne reklamy wprowadzające w 
błąd potencjalnego nabywcę wyrobów, gdyż będzie można oferować produkty, dla których nie 
przeprowadzono procedury oceny zgodności, a dopiero w momencie ich sprzedaży, będzie 
trzeba zapewnić, że taki wyrób spełnia wymagania. Jest to niepokojące i dlatego należy 
umożliwić organom kompetentnym, możliwość zdobycia wiedzy, kto zamieszczał takie 
ogłoszenia w przypadku otrzymania sygnału z rynku, że właśnie wyrób niespełniający
wymagań, w tym nawet niebezpieczny dla zdrowia lub życia użytkownika, został w taki sposób 
sprzedany i aby dostarczyciele usług internetowych udostępniali dane o podmiotach 
zamieszczających reklamy wyrobów w internecie.
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Alteração 147
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. É proibida a colocação no mercado, 
entrada em serviço, distribuição, 
fornecimento e disponibilização de 
dispositivos cujos nomes, rótulos ou 
instruções de utilização possam induzir 
em erro quanto às características e ao 
funcionamento do dispositivo ao:
a) Atribuírem ao dispositivo de 
características, funções e funcionamentos 
de que este não dispõe; 
b) Criarem a impressão errónea de que o 
tratamento ou o diagnóstico feito com o 
dispositivo será bem-sucedido; não 
informarem sobre o risco esperado ligado 
com a utilização do dispositivo para 
alcançar o efeito pretendido ou durante 
um período superior ao previsto;
c) Sugerirem utilizações ou características 
do dispositivo diferentes das declaradas 
durante a execução da avaliação da 
conformidade.
Os materiais de promoção, apresentações 
e informações sobre os dispositivos não 
podem induzir em erro da forma referida 
na primeira frase.

Or. pl

Justificação

Kwestie podnoszone w powyższej poprawce, w ogóle nie znalazły się w propozycjach nowych 
przepisów. Należy wprowadzić zakaz reklamy wprowadzającej w błąd, co do właściwości i 
przeznaczenia wyrobów, gdyż  wpłynie to pozytywnie na ochronę europejczyków przed 
nieetycznym postępowaniem, które może doprowadzić nawet do zaniechania właściwego 
leczenia medycznego przy zastosowaniu wyrobu, który obiecywał dużo, ale w zasadzie nie 
leczy lub nie udowodniono wskazania zawartego w instrukcjach o dane kliniczne. W obszarze 
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produktów leczniczych regulacja idzie nawet dalej, gdyż każda reklama, powinna być 
zaopatrzona w stosowne zdanie informujące, że przed skorzystaniem z leku należy skorzystać 
z konsultacji lekarza lub farmaceuty, jednakże dla wyrobów medycznych wydaje się na razie 
wystarczające, aby zawrzeć zaproponowane powyżej przepisy.

Alteração 148
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando não existirem normas 
harmonizadas ou quando as normas 
harmonizadas relevantes não forem 
suficientes, a Comissão fica habilitada a 
adotar especificações técnicas comuns 
(ETC) no que diz respeito aos requisitos 
gerais de segurança e desempenho 
estabelecidos no anexo I, à documentação 
técnica estabelecida no anexo II ou às 
provas clínicas e ao acompanhamento pós-
comercialização estabelecidos no 
anexo XII. As ETC devem ser adotadas por 
meio de atos de execução em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 84.º, n.º 3.

1. Para os dispositivos da classe D e 
conforme necessário para os testes para 
seleção terapêutica, quando não existirem 
normas harmonizadas ou quando for 
necessário tratar questões de saúde 
pública, a Comissão fica habilitada a 
adotar especificações técnicas comuns 
(ETC) no que diz respeito aos requisitos 
gerais de segurança e desempenho 
estabelecidos no anexo I, à documentação 
técnica estabelecida no anexo II ou às 
provas clínicas e ao acompanhamento pós-
comercialização estabelecidos no 
anexo XII. As ETC devem ser adotadas por 
meio de atos de execução em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 84.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

This is shifting the consultation process to the development of Common Technical 
Specifications for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for 
those tests. Those minimal performance requirements would also be available to the users 
ensuring a better transparency of the system. In addition, the consultation of EMA or 
competent authorities for medicinal products would not be appropriate in regard to the 
performance of the IVD tests to be used together with the personalized medicine. None of 
them have the necessary competences and mandate regarding the assessment of the safety and 
performance of those tests.
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Alteração 149
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Serão envolvidos na elaboração de 
especificações técnicas comuns os peritos 
científicos pertinentes das diversas partes 
interessadas.

Or. en

Justificação

No contexto da passagem do processo de consulta para o desenvolvimento de Especificações 
Técnicas Comuns para testes para seleção terapêutica, deve garantir-se o envolvimento de 
peritos de todas as partes interessadas. Nomeadamente no que se refere ao desenvolvimento 
de ETC sobre testes para seleção terapêutica, devem ser envolvidos peritos do setor dos DIV, 
bem como de autoridades competentes para os medicamentos e/ou da EMA.

Alteração 150
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os fabricantes devem elaborar a 
documentação técnica, que deve permitir a 
avaliação da conformidade do dispositivo 
com os requisitos do presente regulamento. 
A documentação técnica deve incluir os 
elementos que constam do anexo II.

2. Os fabricantes devem elaborar a 
documentação técnica, que deve permitir a 
avaliação da conformidade do dispositivo 
com os requisitos do presente regulamento. 
A documentação técnica deve incluir os 
elementos que constam do anexo II e ser 
disponibilizada ao público.

Or. en

Justificação

Os dados técnicos e as provas clínicas apresentados pelos fabricantes têm de ser 
disponibilizados ao público, por forma a garantir ao consumidor produtos seguros e de 
qualidade.
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Alteração 151
Milan Cabrnoch

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 
85.º a fim de alterar ou completar, à luz 
do progresso técnico, os elementos da 
documentação técnica estabelecidos no 
anexo II.

Suprimido

Or. cs

Alteração 152
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito aos dispositivos de 
autodiagnóstico ou aos testes a realizar na 
presença do doente, as informações a 
fornecer de acordo com o anexo I, 
secção 17, devem ser facultadas na língua 
ou línguas do Estado-Membro onde o 
dispositivo é posto à disposição do 
utilizador previsível.

No que diz respeito aos dispositivos de 
autodiagnóstico ou aos testes a realizar na 
presença do doente, as informações a 
fornecer de acordo com o anexo I, 
secção 17, devem ser facilmente 
compreensíveis e facultadas na língua ou 
línguas do Estado-Membro onde o 
dispositivo é posto à disposição do 
utilizador previsível.

Or. en

Alteração 153
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 8



PE510.740v01-00 56/103 AM\935941PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

8. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
dispositivo que colocaram no mercado não 
está conforme ao presente regulamento 
devem tomar imediatamente a ação 
corretiva necessária para assegurar a 
conformidade do dispositivo em questão ou 
proceder à respetiva retirada ou recolha, se 
for esse o caso. Devem informar desse 
facto os distribuidores e, se for esse o caso, 
o mandatário.

8. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
dispositivo que colocaram no mercado não 
está conforme ao presente regulamento 
devem tomar imediatamente a ação 
corretiva necessária para assegurar a 
conformidade do dispositivo em questão ou 
proceder à respetiva retirada ou recolha, se 
for esse o caso. Devem informar desse 
facto os distribuidores, os importadores e, 
se for esse o caso, o mandatário.

Or. cs

Alteração 154
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
dispositivo que colocaram no mercado não 
está conforme ao presente regulamento 
devem tomar imediatamente a ação 
corretiva necessária para assegurar a 
conformidade do dispositivo em questão ou 
proceder à respetiva retirada ou recolha, se 
for esse o caso. Devem informar desse 
facto os distribuidores e, se for esse o caso, 
o mandatário.

8. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
dispositivo que colocaram no mercado não 
está conforme ao presente regulamento 
devem tomar imediatamente a ação 
corretiva necessária para assegurar a 
conformidade do dispositivo em questão ou 
proceder à respetiva retirada ou recolha, se 
for esse o caso. Devem informar desse 
facto a autoridade nacional competente,
os distribuidores e, se for esse o caso, o 
mandatário.

Or. en

Alteração 155
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Em resposta a um pedido fundamentado 
de uma autoridade competente, os 
fabricantes devem facultar toda a 
informação e a documentação necessárias, 
numa língua oficial da União facilmente 
compreendida por essa autoridade, para 
demonstrar a conformidade do dispositivo. 
Devem ainda cooperar com a referida 
autoridade, a pedido desta, em qualquer 
ação corretiva de eliminação dos riscos 
decorrentes de dispositivos que tenham 
colocado no mercado ou em serviço.

9. Em resposta a um pedido fundamentado 
de uma autoridade competente, os 
fabricantes devem facultar toda a 
informação e a documentação necessárias, 
numa língua oficial da União facilmente 
compreendida por essa autoridade, para 
demonstrar a conformidade do dispositivo. 
Devem ainda cooperar com a referida 
autoridade, a pedido desta, em qualquer 
ação corretiva de eliminação dos riscos 
decorrentes de dispositivos que tenham 
colocado no mercado ou em serviço.

Caso existam factos que levem a crer que 
um dispositivo médico in vitro provocou 
danos, o utilizador potencialmente lesado, 
o seu sucessor, o seu seguro de saúde 
obrigatório ou terceiros afetados pelos 
danos podem igualmente exigir ao 
fabricante ou ao seu representante 
autorizado as informações mencionadas 
na primeira frase.
Este direito a informação existe
igualmente, sujeito às condições 
determinadas na primeira frase, perante 
as autoridades competentes dos 
Estados-Membros responsáveis pela 
supervisão do respetivo dispositivo 
médico, bem como perante qualquer 
organismo notificado que emitiu um 
certificado nos termos do artigo 45.º ou 
esteve de qualquer outro modo envolvido 
no procedimento de avaliação da 
conformidade do dispositivo médico em 
questão.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar que os utilizadores não ficarão sem acesso a informações que 
demonstram a existência de defeito nos dispositivos médicos in vitro que lesaram os 
utilizadores, este novo direito a informação restabelece o equilíbrio em benefício dos 
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utilizadores.

Alteração 156
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Em resposta a um pedido fundamentado 
de uma autoridade competente, os 
fabricantes devem facultar toda a 
informação e a documentação necessárias, 
numa língua oficial da União facilmente 
compreendida por essa autoridade, para 
demonstrar a conformidade do dispositivo. 
Devem ainda cooperar com a referida
autoridade, a pedido desta, em qualquer 
ação corretiva de eliminação dos riscos 
decorrentes de dispositivos que tenham 
colocado no mercado ou em serviço.

9. Em resposta a um pedido fundamentado 
de uma autoridade competente ou de uma 
associação ou instituição médica, os 
fabricantes devem facultar toda a 
informação e a documentação necessárias, 
numa língua oficial da União facilmente 
compreendida pelo requerente, para 
demonstrar a conformidade do dispositivo. 
Devem ainda cooperar com a autoridade 
competente, a pedido desta, em qualquer 
ação corretiva de eliminação dos riscos 
decorrentes de dispositivos que tenham 
colocado no mercado ou em serviço.

Or. es

Alteração 157
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. O produtor do dispositivo é 
responsável pelo dispositivo, pela 
avaliação da conformidade do dispositivo 
antes da sua colocação no mercado e pela 
sua colocação no mercado. Se o produtor 
não tiver residência nem estabelecimento
no Estado-Membro, essa responsabilidade 
cabe ao representante autorizado para o 
dispositivo em causa. Se o produtor não 
tiver nomeado um representante 
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autorizado ou se a responsabilidade pela 
colocação no mercado do dispositivo não 
couber ao produtor ou ao representante 
autorizado, essa responsabilidade cabe à 
entidade que colocou o dispositivo no 
mercado.

Or. pl

Justificação

Obecnie stosowana jest koncepcja, że za wyrób odpowiada wytwórca. W przypadku wytwórcy 
mającego swoją siedzibę w państwie trzecim, dalej jest on odpowiadzialny za wyrób, bo 
autoryzowany przedstawiciel zajmuje się tylko przekazywaniem informacji wytwórcy. W tej 
sytuacji bardzo ciężko prowadzi się postępowania wyjaśniające,  nie mówiąc już o 
ewentualnych roszczeniach europejczyków za ewentualne szkody wyrządzone przez wyroby. 
Brak podmiotu odpowiedzialnego za wyrób wprowadzony do obrotu na rynku europejskim 
sprawia, że osoby które ucierpiały w skutek wadliwego wyrobu, nie mogą dochodzić 
naprawienia szkody.

Alteração 158
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. Os fabricantes de dispositivos 
médicos devem possuir um seguro ou 
garantia financeira equivalente para fazer 
face a danos à saúde devidos a problemas 
de segurança dos dispositivos médicos.
Os fabricantes devem assumir os custos 
causados ao sistema de saúde pelos 
tratamentos, intervenções e 
procedimentos de diagnóstico praticados 
nos pacientes em consequência de um 
defeito ou mal funcionamento dos 
dispositivos médicos, determinados pelas 
autoridades de saúde ou pelos próprios 
fabricantes.
Devem assumir, de igual forma, a 
retirada, reparação ou substituição dos 
produtos decorrentes destas situações
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Or. es

Justificação

Os acontecimentos recentes ocorridos com próteses mamárias fraudulentas, implantadas em 
pacientes que tinham requisitado cirurgias de revisão e outros procedimentos custosos de 
seguimento ou diagnósticos, demonstraram a necessidade de existência de uma previsão 
legal que permita exigir aos fabricantes a posse de um seguro que cubra os danos causados 
aos pacientes e assuma os custos originados aos sistemas de saúde.

Alteração 159
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. Os fabricantes de dispositivos 
médicos devem possuir um seguro ou 
garantia financeira equivalente para fazer 
face a danos à saúde devidos a problemas 
de segurança dos dispositivos médicos.

Or. es

Justificação

Os acontecimentos recentes ocorridos com próteses mamárias fraudulentas, implantadas em 
pacientes que tinham requisitado cirurgias de revisão e outros procedimentos custosos de 
seguimento ou diagnósticos, demonstraram a necessidade de existência de uma previsão 
legal que permita exigir aos fabricantes a posse de um seguro que cubra os danos causados 
aos pacientes e assuma os custos originados aos sistemas de saúde.

Alteração 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-B. Os fabricantes devem assumir os 
custos causados ao sistema de saúde pelos 
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tratamentos, intervenções e 
procedimentos de diagnóstico praticados 
aos pacientes em consequência de um 
defeito ou mal funcionamento dos 
dispositivos médicos, determinados pelas 
autoridades de saúde ou pelos próprios 
fabricantes.
Devem assumir, de igual forma, a 
retirada, reparação ou substituição dos 
produtos decorrentes destas situações

Or. es

Justificação

Os acontecimentos recentes ocorridos com próteses mamárias fraudulentas, implantadas em 
pacientes que tinham requisitado cirurgias de revisão e outros procedimentos custosos de 
seguimento ou diagnósticos, demonstraram a necessidade de existência de uma previsão 
legal que permita exigir aos fabricantes a posse de um seguro que cubra os danos causados 
aos pacientes e assuma os custos originados aos sistemas de saúde.

Alteração 161
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
A fim de assegurar que os doentes lesados 
serão compensados por eventuais danos e 
de evitar a insolvência do fabricante, os 
fabricantes estão obrigados a fazer um 
seguro de responsabilidade civil com 
cobertura mínima suficiente.

Or. en

Justificação

Um seguro de responsabilidade civil com cobertura mínima suficiente assegura que o risco 
de danos bem como o risco de insolvência do fabricante são desviados dos doentes lesados e 
dos pagadores responsáveis pelos custos decorrentes do tratamento.
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Alteração 162
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A designação só é válida quando aceite 
por escrito pelo mandatário e é efetiva pelo 
menos para todos os dispositivos 
pertencentes ao mesmo grupo genérico de 
dispositivos.

2. A designação só é válida quando aceite 
por escrito pelo mandatário.

Or. cs

Alteração 163
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Manter à disposição das autoridades 
competentes pelo período referido no 
artigo 8.º, n.º 4, a documentação técnica, a 
declaração UE de conformidade e, se 
aplicável, uma cópia do certificado 
relevante, incluindo qualquer aditamento, 
emitido de acordo com o artigo 43.º;

(a) Manter à disposição das autoridades 
competentes pelo período referido no 
artigo 8.º, n.º 4, o resumo da
documentação técnica, a declaração UE de 
conformidade e, se aplicável, uma cópia do 
certificado relevante, incluindo qualquer 
aditamento, emitido de acordo com o artigo 
43.º;

Or. cs

Alteração 164
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

(a) A verificação de que o fabricante 
aplicou o procedimento de avaliação da 
conformidade;

Or. cs

Alteração 165
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que considere ou tenha motivos 
para crer que o dispositivo não está 
conforme com os requisitos do presente 
regulamento, o importador não pode 
colocar o dispositivo no mercado até que 
este seja posto em conformidade. Se o 
dispositivo apresentar um risco, o 
importador deve informar desse facto o 
fabricante e o respetivo mandatário, bem 
como a autoridade competente do 
Estado-Membro onde se encontra 
estabelecido.

Sempre que considere que o dispositivo 
não está conforme com os requisitos do 
presente regulamento ou apresenta um 
risco, o importador deve informar desse 
facto o fabricante e o respetivo mandatário, 
bem como a autoridade competente do 
Estado-Membro, e só deve colocar o 
dispositivo no mercado com autorização 
do fabricante.

Or. cs

Alteração 166
Milan Cabrnoch

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 

3. Os importadores devem garantir que o 
dispositivo se encontra registado no 
sistema eletrónico de acordo com o 
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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.

disposto no artigo 23.º, n.º 2.

Or. cs

Alteração 167
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os importadores devem garantir que, 
enquanto um dispositivo estiver sob a sua 
responsabilidade, as condições de 
armazenagem ou transporte não 
prejudicam a sua conformidade com os 
requisitos gerais de segurança e
desempenho estabelecidos no anexo I.

5. Sempre que considerado apropriado no 
que se refere aos riscos apresentados por 
um dispositivo, os importadores devem 
investigar e conservar o registo das 
queixas, dos produtos não conformes e de 
todas as recolhas e retiradas de produtos, 
mantendo informados o fabricante, o 
mandatário e os distribuidores.

Or. cs

Alteração 168
Milan Cabrnoch

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 

6. 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 
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comercializados, investigar as queixas e 
conservar um registo das queixas, dos 
produtos não conformes e de todas as 
recolhas e retiradas de produtos, 
mantendo informados desta 
monitorização o fabricante, o mandatário 
e os distribuidores.

mandatário. 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 43.º, 
fornecendo-lhes as informações 
relevantes, sobretudo no que se refere à 
não conformidade e à eventual ação 
corretiva adotada.

Or. cs

Alteração 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Antes de disponibilizarem um dispositivo 
no mercado, os distribuidores devem 
verificar se estão cumpridos os seguintes 
requisitos:

Antes de disponibilizarem um dispositivo 
no mercado pela primeira vez, os 
distribuidores devem verificar se estão 
cumpridos os seguintes requisitos:

Or. de

Justificação

O distribuidor é responsável pela segurança do dispositivo no circuito comercial. 
A segurança do dispositivo ou a integridade dos documentos são da responsabilidade do 
fabricante ou do importador.

Alteração 170
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) O produto vem acompanhado das 
informações a fornecer pelo fabricante nos 
termos do artigo 8.º, n.º 7;

b) Contanto que não esteja disponível 
uma declaração de conformidade do 
fabricante ou do importador, o produto 
vem acompanhado das informações a 
fornecer pelo fabricante nos termos do 
artigo 8.º, n.º 7;

Or. de

Justificação

O distribuidor é responsável pela segurança do dispositivo no circuito comercial. A 
segurança do dispositivo ou a integridade dos documentos são da responsabilidade do 
fabricante ou do importador.

Alteração 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O fabricante e, se aplicável, o 
importador observaram os requisitos 
indicados no artigo 22.º e no artigo 11.º, 
n.º 3, respetivamente.

c) O fabricante e, se aplicável, o 
importador observaram os requisitos 
indicados no artigo 11.º, n.º 3.

Or. de

Justificação

O distribuidor é responsável pela segurança do dispositivo no circuito comercial. A 
segurança do dispositivo ou a integridade dos documentos são da responsabilidade do 
fabricante ou do importador.

Alteração 172
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

 Sempre que considere ou tenha motivos 
para crer que o dispositivo não está 
conforme com os requisitos do presente 
regulamento, o distribuidor não pode 
disponibilizar o dispositivo no mercado 
até que este seja posto em conformidade. 
Se o dispositivo apresentar um risco, o 
distribuidor deve informar desse facto o 
fabricante e, se aplicável, o respetivo 
mandatário e o importador, bem como a 
autoridade competente do Estado-Membro
onde se encontra estabelecido.

Sempre que considere que o dispositivo 
não está conforme com os requisitos do 
presente regulamento ou apresenta um 
risco, o distribuidor deve informar desse 
facto o fabricante e o respetivo mandatário, 
bem como a autoridade competente do 
Estado-Membro, e só deve colocar o 
dispositivo no mercado com autorização 
do fabricante.

Or. cs

Alteração 173
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
dispositivo que disponibilizaram no 
mercado não está conforme com o presente 
regulamento devem informar 
imediatamente o fabricante e, se aplicável, 
o seu mandatário e o importador, e 
assegurar-se de que é tomada a ação 
corretiva necessária para assegurar a 
conformidade do dispositivo em questão ou 
proceder à respetiva retirada ou recolha, se 
tal for adequado. Se o dispositivo 
apresentar um risco, os distribuidores 
devem também informar imediatamente 
deste facto as autoridades competentes dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o dispositivo, fornecendo-lhes as 
informações relevantes, sobretudo no que 
se refere à não conformidade e à eventual 

4. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
dispositivo que disponibilizaram no 
mercado não está conforme com o presente 
regulamento devem informar 
imediatamente o fabricante e, se aplicável, 
o seu mandatário e o importador, e 
assegurar-se, no âmbito da sua esfera de 
ação, de que é tomada a ação corretiva 
necessária para assegurar a conformidade 
do dispositivo em questão ou proceder à 
respetiva retirada ou recolha, se tal for 
adequado. Se o dispositivo apresentar um 
risco, os distribuidores devem também 
informar imediatamente deste facto as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros em que disponibilizaram o 
dispositivo, fornecendo-lhes as 
informações relevantes, sobretudo no que 
se refere à não conformidade e à eventual 
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ação corretiva adotada. ação corretiva adotada.

Or. de

Justificação

Deve ser estabelecida a distinção entre os diferentes tipos de intervenientes no circuito 
comercial.

Alteração 174
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
dispositivo que disponibilizaram no 
mercado não está conforme com o presente 
regulamento devem informar 
imediatamente o fabricante e, se aplicável, 
o seu mandatário e o importador, e 
assegurar-se de que é tomada a ação 
corretiva necessária para assegurar a 
conformidade do dispositivo em questão ou 
proceder à respetiva retirada ou recolha, se 
tal for adequado. Se o dispositivo 
apresentar um risco, os distribuidores 
devem também informar imediatamente 
deste facto as autoridades competentes dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o dispositivo, fornecendo-lhes as 
informações relevantes, sobretudo no que 
se refere à não conformidade e à eventual 
ação corretiva adotada.

4. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
dispositivo que disponibilizaram no 
mercado não está conforme com o presente 
regulamento devem informar 
imediatamente o fabricante e, se aplicável, 
o seu mandatário e o importador, e 
assegurar-se de que, dentro dos limites das 
respetivas atividades, é tomada a ação 
corretiva necessária para assegurar a 
conformidade do dispositivo em questão ou 
proceder à respetiva retirada ou recolha, se 
tal for adequado. Se o dispositivo 
apresentar um risco, os distribuidores 
devem também informar imediatamente 
deste facto as autoridades competentes dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o dispositivo, fornecendo-lhes as 
informações relevantes, sobretudo no que 
se refere à não conformidade e à eventual 
ação corretiva adotada.

Or. en

Justificação

A proposta não faz distinção entre os diferentes papéis e responsabilidades das partes 
interessadas envolvidas na cadeia de abastecimento dos dispositivos médicos para 
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diagnóstico in vitro. Todos os distribuidores têm as mesmas obrigações, algumas das quais 
são inexequíveis na prática. Esta proposta liga a obrigação à atividade exercida pelo 
distribuidor. A alteração adota a abordagem do artigo 19.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 178/2002 relativo à segurança dos géneros alimentícios.

Alteração 175
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Em resposta a um pedido da autoridade 
competente, os distribuidores devem 
facultar toda a informação e a 
documentação necessárias para 
demonstrar a conformidade do 
dispositivo. Considera-se esta obrigação 
cumprida quando o mandatário para o 
dispositivo em questão, se aplicável, 
fornecer a informação solicitada. Os 
distribuidores devem cooperar com as 
autoridades nacionais competentes, a 
pedido destas, em qualquer ação de 
eliminação dos riscos decorrentes de 
dispositivos que tenham disponibilizado no 
mercado.

6. Os distribuidores devem cooperar com 
as autoridades nacionais competentes, a 
pedido destas, em qualquer ação de 
eliminação dos riscos decorrentes de 
dispositivos que tenham disponibilizado no 
mercado.

Or. cs

Alteração 176
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) um diploma, certificado ou outro título 
comprovativo de um ciclo de formação 
universitária, ou de um ciclo de formação 
reconhecido como equivalente, em ciências 
naturais, medicina, farmácia, engenharia ou 

a) Um diploma, certificado ou outro título 
comprovativo de um ciclo de formação 
universitária, ou de um ciclo de formação 
reconhecido como equivalente a nível 
universitário, em ciências naturais, 
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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 
para diagnóstico in vitro;

medicina, farmácia, engenharia ou outra 
disciplina relevante e pelo menos cinco
anos de experiência profissional no 
domínio das questões regulamentares ou 
dos sistemas de gestão da qualidade 
relacionados com dispositivos médicos 
para diagnóstico in vitro;

Or. en

Justificação

Tem de ser garantido que o diploma ou certificado da pessoa qualificada tem um nível 
suficientemente elevado. Além disso, dois anos de experiência no setor não garantem um 
nível suficiente de «conhecimentos especializados».

Alteração 177
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) um diploma, certificado ou outro título 
comprovativo de um ciclo de formação 
universitária, ou de um ciclo de formação 
reconhecido como equivalente, em 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 
para diagnóstico in vitro;

a) Um diploma, certificado ou outro título 
comprovativo de um ciclo de formação 
universitária, ou de um ciclo de formação 
reconhecido como equivalente, em ciências 
naturais, medicina, farmácia, engenharia ou 
outra disciplina relevante;

Or. en

Justificação

A instituição de uma pessoa qualificada não existe na atual diretiva. Impõe um novo encargo 
sobre as empresas, especialmente as PME. É necessário, mas não devemos ir além da 
situação existente nos Estados-Membros mais avançados.
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Alteração 178
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Cinco anos de experiência profissional 
no domínio das questões regulamentares ou 
dos sistemas de gestão da qualidade 
relacionados com dispositivos médicos 
para diagnóstico in vitro.

b) Dez anos de experiência profissional no 
domínio das questões regulamentares ou 
dos sistemas de gestão da qualidade 
relacionados com dispositivos médicos 
para diagnóstico in vitro, bem como um 
conhecimento profundo comprovado da 
área terapêutica e do(s) tipo(s) de 
produtos em causa.

Or. en

Alteração 179
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Cinco anos de experiência profissional 
no domínio das questões regulamentares ou 
dos sistemas de gestão da qualidade 
relacionados com dispositivos médicos 
para diagnóstico in vitro.

b) Dois anos de experiência profissional no 
domínio das questões regulamentares ou 
dos sistemas de gestão da qualidade 
relacionados com dispositivos médicos 
para diagnóstico in vitro.

Or. en

Justificação

A instituição de uma pessoa qualificada não existe na atual diretiva. Impõe um novo encargo 
sobre as empresas, especialmente as PME. É necessário, mas não devemos ir além da 
situação existente nos Estados-Membros mais avançados.

Alteração 180
Anna Rosbach
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) um diploma, certificado ou outro título 
comprovativo de um ciclo de formação 
universitária, ou de um ciclo de formação 
reconhecido como 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 para diagnóstico in vitro;

a) Um diploma, certificado ou outro título 
comprovativo de um ciclo de formação 
universitária, ou de um ciclo de formação 
reconhecido como equivalente a nível 
universitário, em direito, ciências naturais, 
medicina, farmácia, engenharia ou outra 
disciplina relevante e pelo menos cinco
anos de experiência profissional no 
domínio das questões regulamentares ou 
dos sistemas de gestão da qualidade 
relacionados com dispositivos médicos 
para diagnóstico in vitro;

Or. en

Justificação

Tem de ser garantido que o diploma ou certificado da pessoa qualificada tem um nível 
suficientemente elevado. Além disso, dois anos de experiência no setor não garantem um 
nível suficiente de «conhecimentos especializados».

Alteração 181
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Cinco anos de experiência profissional 
no domínio das questões regulamentares ou 
dos sistemas de gestão da qualidade 
relacionados com dispositivos médicos 
para diagnóstico in vitro.

b) Dez anos de experiência profissional no 
domínio das questões regulamentares ou 
dos sistemas de gestão da qualidade 
relacionados com dispositivos médicos 
para diagnóstico in vitro, bem como um 
conhecimento profundo comprovado da 
área terapêutica e do(s) produto(s) em 
causa.

Or. en
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Alteração 182
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os distribuidores ou associados que, 
em nome do fabricante, exercem uma ou 
várias das atividades referidas no n.º 2, 
alíneas a) e b), estão isentos do 
cumprimento dos requisitos adicionais 
previstos nos n.os 3 e 4.

Or. en

Justificação

Os fabricantes comercializam os seus dispositivos em todos os Estados-Membros através dos 
seus associados ou dos seus distribuidores, que, por sua vez, exercem igualmente, em nome e 
sob consulta do fabricante, as atividades a que se refere o artigo 14.º, n.º 2. Os requisitos 
adicionais sobre uma rotulagem dessas atividades e sobre os procedimentos e notificação ao 
fabricante e autoridades competentes afiguram-se injustificados e implicam custos 
consideráveis.

Alteração 183
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
A concessão da marcação CE é seguida 
da publicação de um resumo que descreve 
a base para essa concessão.

Or. en

Justificação

A concessão da marcação CE por parte de organismos notificados tem de ser justificada num 
resumo explicativo do motivo para a concessão de acesso ao mercado.
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Alteração 184
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Capítulo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Capítulo III Capítulo VII

Identificação e rastreabilidade dos 
dispositivos, registo de dispositivos e 
operadores económicos, resumo da 
segurança e do desempenho, Banco de 
Dados Europeu sobre Dispositivos 
Médicos

Identificação e rastreabilidade dos 
dispositivos, registo de dispositivos e 
operadores económicos, resumo da 
segurança e do desempenho, Banco de 
Dados Europeu sobre Dispositivos 
Médicos

Or. en

Alteração 185
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Relativamente aos dispositivos que não se 
destinem à avaliação do desempenho, e 
durante o período referido no artigo 8.º, 
n.º 4, os operadores económicos devem 
poder identificar os seguintes elementos:

Relativamente aos dispositivos que não se 
destinem à avaliação do desempenho, e 
durante o período de 10 anos, os 
operadores económicos devem poder 
identificar os seguintes elementos:

Or. cs

Alteração 186
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As instituições de saúde ou c) As organizações ou profissionais de 
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profissionais de saúde a quem forneceram 
determinado dispositivo.

saúde a quem forneceram determinado 
dispositivo.

Or. en

Alteração 187
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea e) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) aplicar o seu sistema de atribuição de 
IUD durante o período a determinar 
aquando da designação, que será pelo 
menos de três anos a contar da mesma,

i) aplicar o seu sistema de atribuição de 
IUD durante o período a determinar 
aquando da designação, que será pelo 
menos de cinco anos a contar da mesma,

Or. en

Justificação

O sistema IUD é um componente essencial do novo sistema legislativo e os fornecedores de 
IUD devem assegurar um maior grau de permanência para o seu papel.

Alteração 188
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 8 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) A compatibilidade com sistemas de 
identificação de dispositivos médicos já 
existentes no mercado.

Or. de

Justificação

A fim de garantir o seu perfeito funcionamento, é importante que os sistemas de 
rastreabilidade sejam tecnicamente compatíveis.
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Alteração 189
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 8 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) A compatibilidade com outros 
sistemas de rastreabilidade utilizados 
pelas partes interessadas ligadas a 
dispositivos médicos. 

Or. en

Justificação

É provável que seja implementado um sistema de autenticação eletrónica de medicamentos 
nos termos da Diretiva relativa a medicamentos falsificados. É importante que os sistemas 
para dispositivos médicos in vitro e para medicamentos sejam compatíveis, caso contrário 
constituirá um encargo significativo e possivelmente impossível de gerir para os agentes da 
cadeia de abastecimento que trabalham com ambos os tipos de produtos.

Alteração 190
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve estabelecer e gerir, em 
colaboração com os Estados-Membros, um 
sistema eletrónico destinado a coligir e 
tratar as informações que forem necessárias 
e proporcionadas para descrever e 
identificar o dispositivo, bem como para 
identificar o fabricante e, se aplicável, o 
mandatário e o importador. As informações 
a transmitir pelos operadores económicos 
são especificadas na parte A do anexo V.

1. A Comissão deve estabelecer e gerir, em 
colaboração com os Estados-Membros, um 
sistema eletrónico destinado a coligir e 
tratar as informações que forem necessárias 
e proporcionadas para descrever e 
identificar o dispositivo, bem como para 
identificar o fabricante e, se aplicável, o 
mandatário e o importador, assim como 
para assegurar transparência e uma 
utilização segura e eficaz disponibilizando 
aos utilizadores provas atuais relativas à 
validade clínica e, se for caso disso, à 
utilidade do dispositivo. As informações a 
transmitir pelos operadores económicos 
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são especificadas na parte A do anexo V.

Or. en

Justificação

A função principal do sistema eletrónico criado pela Comissão é assegurar um 
esclarecimento do público através do acesso a informação relativa à validade clínica e ao
desempenho seguro dos dispositivos in vitro.

Alteração 191
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No caso dos dispositivos classificados 
nas classes C e D, à exceção dos 
dispositivos para avaliação do 
desempenho, o fabricante deve elaborar um 
resumo da segurança e do desempenho. 
Este resumo deve ser redigido de forma 
clara para o utilizador previsto. O projeto 
do resumo deve fazer parte da 
documentação a apresentar ao organismo 
notificado que participa na avaliação da 
conformidade de acordo com o disposto no 
artigo 40.º e deve ser validado por esse 
organismo.

1. No caso dos dispositivos classificados 
nas classes C e D, à exceção dos 
dispositivos para avaliação do 
desempenho, o fabricante deve elaborar um 
relatório exaustivo da segurança e do 
desempenho. Este relatório deve ser 
redigido de forma clara para o utilizador 
previsto. O projeto do relatório exaustivo 
deve fazer parte da documentação a 
apresentar ao organismo notificado que 
participa na avaliação da conformidade de 
acordo com o disposto no artigo 40.º e 
deve ser validado por esse organismo.

Or. en

Alteração 192
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No caso dos dispositivos classificados 
nas classes C e D, à exceção dos 

1. No caso dos dispositivos classificados 
nas classes C e D, à exceção dos 
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dispositivos para avaliação do 
desempenho, o fabricante deve elaborar um 
resumo da segurança e do desempenho. 
Este resumo deve ser redigido de forma 
clara para o utilizador previsto. O projeto 
do resumo deve fazer parte da 
documentação a apresentar ao organismo 
notificado que participa na avaliação da 
conformidade de acordo com o disposto no 
artigo 40.º e deve ser validado por esse 
organismo.

dispositivos para avaliação do 
desempenho, o fabricante deve elaborar um 
resumo da segurança e do desempenho. 
Este resumo deve ser disponibilizado ao 
público e redigido de forma clara para o 
utilizador previsto. O projeto do resumo 
deve fazer parte da documentação a 
apresentar ao organismo notificado que 
participa na avaliação da conformidade de 
acordo com o disposto no artigo 40.º e 
deve ser validado por esse organismo. 

Or. en

Alteração 193
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve desenvolver e gerir o 
Banco de Dados Europeu sobre 
Dispositivos Médicos (Eudamed) de 
acordo com as condições e modalidades 
estabelecidas no artigo 27.º do 
Regulamento (UE) [referência do futuro 
regulamento sobre dispositivos médicos].

A Comissão deve desenvolver e gerir o 
Banco de Dados Europeu sobre 
Dispositivos Médicos (Eudamed) de 
acordo com as condições e modalidades 
estabelecidas no artigo 27.º do 
Regulamento (UE) [referência do futuro 
regulamento sobre dispositivos médicos] e 
assegurar o acesso do público ao mesmo.

Or. en

Justificação

A fim de permitir total transparência relativamente à qualidade dos produtos e de demonstrar 
a sua utilização segura, todas as informações relevantes relativas à segurança, desempenho e 
incidentes de dispositivos in vitro têm de ser disponibilizados ao público.

Alteração 194
Rebecca Taylor
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Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão deve desenvolver e gerir o 
Banco de Dados Europeu sobre 
Dispositivos Médicos (Eudamed) de 
acordo com as condições e modalidades 
estabelecidas no artigo 27.º do 
Regulamento (UE) [referência do futuro 
regulamento sobre dispositivos médicos].

A Comissão deve desenvolver e gerir o 
Banco de Dados Europeu sobre 
Dispositivos Médicos (Eudamed) de 
acordo com as condições e modalidades 
estabelecidas no artigo 27.º do 
Regulamento (UE) [referência do futuro 
regulamento sobre dispositivos médicos].

A Comissão deve consultar grupos de 
doentes e profissionais de saúde quando 
desenvolver o Banco de Dados Europeu.

Or. en

Justificação

O Banco de Dados Europeu disponibiliza o principal portal através do qual se pode aceder a 
informações essenciais relacionadas com saúde pública. Devem estar disponíveis ao público 
em geral e aos profissionais de saúde informações relativas a dispositivos registados, 
operadores económicos, investigações clínicas, dados de vigilância e atividades de 
fiscalização do mercado.

Alteração 195
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem decidir que a 
avaliação e o controlo referidos no 
primeiro parágrafo são efetuados por um 
organismo de acreditação nacional na 
aceção e nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 765/2008.

Or. en

Justificação

Where a Community harmonization legislation provides that a body for conformity 
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assessment shall be appointed for its implementation,  transparent accreditation, as provided 
for in Regulation (EC) No 765/2008, should be considered the preferred means of 
demonstrating the technical competence of those bodies. However, national authorities may 
consider that they possess the appropriate means of carrying out this evaluation themselves. 
In such cases, in order to ensure the appropriate level of credibility of evaluations carried out 
by other national authorities, they should provide the Commission and the other Member 
States with the necessary documentary evidence demonstrating the compliance of the 
conformity assessment bodies evaluated with the relevant regulatory requirements. A 
transparent accreditation system would strengthen the principle of mutual recognition.

Alteração 196
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 A autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve dispor de 
recursos humanos com competência 
técnica em número suficiente para o 
correto exercício das suas tarefas.

A autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve dispor interna 
e permanentemente de recursos humanos 
com competência técnica em número 
suficiente para o correto exercício das suas 
tarefas. O cumprimento deste requisito 
deve ser avaliado aquando do exame pelos 
pares referido no n.º 8.
Em especial, os recursos humanos da 
autoridade nacional responsável por 
auditar o trabalho dos recursos humanos 
dos organismos notificados encarregues 
de realizar verificações relacionadas com 
os produtos devem ter qualificações 
comprovadas equivalentes às dos recursos 
humanos dos organismos notificados, tal 
como está definido no ponto 3.2.5. do 
anexo VI.
Da mesma forma, os recursos humanos 
da autoridade nacional responsável por 
auditar o trabalho dos recursos humanos 
dos organismos notificados encarregues 
de realizar auditorias ao sistema de gestão 
de qualidade dos fabricantes devem ter 
qualificações comprovadas equivalentes 
às dos recursos humanos dos organismos 
notificados, tal como definido no 



AM\935941PT.doc 81/103 PE510.740v01-00

PT

ponto 3.2.6. do anexo VI.

Or. en

Alteração 197
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no artigo 31.º, 
n.º 3, sempre que uma autoridade nacional 
for responsável pela designação de 
organismos notificados no domínio de 
produtos que não sejam dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro, a 
autoridade competente para os dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro deve ser 
consultada sobre todos os aspetos 
especificamente relacionados com esses 
dispositivos.

Sempre que uma autoridade nacional for 
responsável pela designação de organismos 
notificados no domínio de produtos que 
não sejam dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro, a autoridade 
competente para os dispositivos médicos 
para diagnóstico in vitro deve ser 
consultada sobre todos os aspetos 
especificamente relacionados com esses 
dispositivos.

Or. en

Alteração 198
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros devem fornecer à 
Comissão e aos outros Estados-Membros 
informações sobre os respetivos 
procedimentos de avaliação, designação e 
notificação dos organismos de avaliação da 
conformidade e de monitorização dos 
organismos notificados, e sobre qualquer 
alteração nessa matéria.

7. Os Estados-Membros devem fornecer à 
Comissão, aos outros Estados-Membros e 
ao público todas as informações sobre os 
respetivos procedimentos de avaliação, 
designação e notificação dos organismos 
de avaliação da conformidade e de 
monitorização dos organismos notificados, 
e sobre qualquer alteração nessa matéria.
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Or. en

Alteração 199
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros devem fornecer à 
Comissão e aos outros Estados-Membros 
informações sobre os respetivos 
procedimentos de avaliação, designação e 
notificação dos organismos de avaliação da 
conformidade e de monitorização dos 
organismos notificados, e sobre qualquer 
alteração nessa matéria.

7. Os Estados-Membros devem fornecer à 
Comissão e aos outros Estados-Membros 
todas as informações que sejam solicitadas
sobre os respetivos procedimentos de 
avaliação, designação e notificação dos 
organismos de avaliação da conformidade 
e de monitorização dos organismos 
notificados, e sobre qualquer alteração 
nessa matéria.

Or. en

Alteração 200
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem elaborar o 
plano anual de exame pelos pares, 
garantindo uma rotação adequada das 
autoridades examinadoras e examinadas, e 
apresentá-lo à Comissão. A Comissão pode 
participar no exame. O resultado do exame 
pelos pares deve ser comunicado a todos os 
Estados-Membros e à Comissão, devendo 
ser disponibilizado ao público um resumo 
do mesmo.

Os Estados-Membros devem elaborar o 
plano anual de exame pelos pares, 
garantindo uma rotação adequada das 
autoridades examinadoras e examinadas, e 
apresentá-lo à Comissão para verificação. 
A Comissão pode participar no exame. O 
resultado do exame pelos pares deve ser 
comunicado a todos os Estados-Membros e 
à Comissão, devendo ser disponibilizado 
ao público um resumo do mesmo.

Or. en
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Alteração 201
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem elaborar o 
plano anual de exame pelos pares, 
garantindo uma rotação adequada das 
autoridades examinadoras e examinadas, e 
apresentá-lo à Comissão. A Comissão pode
participar no exame. O resultado do exame 
pelos pares deve ser comunicado a todos os 
Estados-Membros e à Comissão, devendo 
ser disponibilizado ao público um resumo 
do mesmo.

Os Estados-Membros devem elaborar o 
plano anual de exame pelos pares, 
garantindo uma rotação adequada das 
autoridades examinadoras e examinadas, e 
apresentá-lo à Comissão. A Comissão 
participa no exame. O resultado do exame 
pelos pares deve ser comunicado a todos os 
Estados-Membros e à Comissão, devendo 
ser disponibilizado ao público um resumo 
do mesmo.

Or. en

Alteração 202
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os organismos notificados devem 
satisfazer os requisitos organizativos e 
gerais, bem como os requisitos em matéria 
de gestão da qualidade, recursos e 
processos que sejam necessários para 
cumprirem as tarefas para as quais são 
designados em conformidade com o 
presente regulamento. Os requisitos 
mínimos a satisfazer pelos organismos 
notificados são estabelecidos no anexo VI.

1. Os organismos notificados devem 
satisfazer os requisitos organizativos e 
gerais, bem como os requisitos em matéria 
de gestão da qualidade, recursos e 
processos que sejam necessários para 
cumprirem as tarefas para as quais são 
designados em conformidade com o 
presente regulamento. Neste contexto, é 
crucial a existência, a nível interno e em 
permanência, de pessoal administrativo, 
técnico e científico, com conhecimentos 
farmacológicos, médicos e técnicos. Os 
requisitos mínimos a satisfazer pelos 
organismos notificados são estabelecidos 
no anexo VI. Nomeadamente, em 
conformidade com o ponto 1.2. do
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anexo VI, o organismo notificado deve 
estar organizado e funcionar de forma a 
salvaguardar a independência, a 
objetividade e a imparcialidade das suas 
atividades e evitar conflitos de interesse.

Or. en

Alteração 203
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que um organismo notificado 
subcontratar tarefas específicas 
relacionadas com a avaliação da 
conformidade ou recorrer a uma filial 
para tarefas específicas relacionadas com 
a avaliação da conformidade, deve 
verificar se o subcontratante ou a filial 
cumprem os requisitos relevantes 
estabelecidos no anexo VI e deve 
informar do facto a autoridade nacional 
responsável pelos organismos notificados.

1. O organismo notificado deve dispor, a 
nível interno e em permanência, de 
recursos humanos competentes e com 
conhecimentos especializados, tanto nas 
áreas técnicas associadas à avaliação do 
desempenho dos dispositivos, como na 
área médica. Esses recursos devem ter 
capacidade para avaliar a nível interno a 
qualidade dos subcontratantes.

A subcontratação é adjudicada a 
entidades públicas. Os contratos podem 
igualmente ser adjudicados a peritos 
externos no atinente à avaliação de 
tecnologias ou dispositivos médicos 
inovadores quando os conhecimentos 
clínicos especializados são limitados.

Or. en

Alteração 204
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Sempre que um organismo 
notificado subcontratar tarefas específicas 
relacionadas com a avaliação da 
conformidade ou recorrer a uma filial 
para tarefas específicas relacionadas com 
a avaliação da conformidade, deve 
verificar se o subcontratante ou a filial 
cumprem os requisitos relevantes 
estabelecidos no anexo VI e deve 
informar do facto a autoridade nacional 
responsável pelos organismos notificados.

Or. en

Alteração 205
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os organismos notificados devem 
tornar pública a lista de subcontratantes 
ou de subsidiárias, assim como as funções 
específicas pelas quais são responsáveis.

Or. en

Alteração 206
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As atividades de avaliação da 
conformidade só podem ser executadas por 
um subcontratante ou por uma filial com o 
consentimento da pessoa singular ou 

3. As atividades de avaliação da 
conformidade só podem ser executadas por 
um subcontratante ou por uma filial com o 
consentimento explícito da pessoa singular 
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coletiva que solicitou a avaliação da 
conformidade.

ou coletiva que solicitou a avaliação da 
conformidade.

Or. en

Alteração 207
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os organismos notificados devem 
manter à disposição da autoridade 
nacional responsável pelos organismos 
notificados os documentos relevantes no 
que diz respeito à verificação das 
qualificações do subcontratante ou da filial 
e do trabalho efetuado por estes ao abrigo 
do presente regulamento.

4. Pelo menos uma vez por ano, os 
organismos notificados devem entregar à
autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados os documentos 
relevantes no que diz respeito à verificação 
das qualificações do subcontratante ou da 
filial e do trabalho efetuado por estes ao 
abrigo do presente regulamento.

Or. en

Alteração 208
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O pedido deve especificar as atividades de 
avaliação da conformidade, os
procedimentos de avaliação da 
conformidade e os dispositivos em relação 
aos quais os organismos se consideram 
competentes, e incluir documentação que 
comprove o cumprimento de todos os 
requisitos estabelecidos no anexo VI.

O pedido deve vir acompanhado de uma 
descrição das atividades de avaliação da 
conformidade, dos procedimentos de 
avaliação da conformidade e dos
dispositivos em relação aos quais os 
organismos se consideram competentes, 
bem como de um certificado de 
acreditação, caso exista, emitido por um 
organismo de acreditação nacional que 
ateste que o organismo de avaliação da 
conformidade cumpre os requisitos 
previstos no anexo VI, e incluir 
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documentação que comprove o 
cumprimento de todos os requisitos 
estabelecidos no anexo VI.

Or. en

Alteração 209
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 No que diz respeito aos requisitos 
organizativos e gerais e aos requisitos de 
gestão da qualidade estabelecidos 
anexo VI, secções 1 e 2, a documentação 
relevante pode ser apresentada sob a 
forma de um certificado válido e do 
correspondente relatório de avaliação 
emitidos por um organismo nacional de 
acreditação de acordo com o disposto no 
Regulamento (CE) n.º 765/2008. 
Presume-se que o organismo de avaliação 
da conformidade cumpre os requisitos 
abrangidos pelo certificado emitido por 
esse organismo de acreditação.

Suprimido

Or. en

Alteração 210
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de 14 dias a contar do envio 
referido no n.º 2, a Comissão deve designar 
uma equipa de avaliação conjunta, 
constituída por pelo menos dois peritos

3. No prazo de 14 dias a contar do envio 
referido no n.º 2, a Comissão deve designar 
uma equipa de avaliação conjunta, 
constituída por pelo menos três peritos
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escolhidos de uma lista de peritos com 
qualificações no domínio da avaliação de 
organismos de avaliação da conformidade. 
A lista deve ser elaborada pela Comissão 
em cooperação com o GCDM. Pelo menos 
um dos peritos deve ser um representante 
da Comissão, que dirigirá a equipa.

escolhidos de uma lista de peritos com 
qualificações no domínio da avaliação de 
organismos de avaliação da conformidade. 
A lista deve ser elaborada pela Comissão 
em cooperação com o GCDM. Pelo menos 
um dos peritos deve ser um representante 
da Comissão, que dirigirá a equipa.

Or. en

Justificação

A fim de garantir que os peritos possuem todos os conhecimentos especializados necessários 
e conseguem discutir o assunto exaustivamente, a equipa de avaliação conjunta deve incluir 
pelo menos três peritos.

Alteração 211
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 No prazo de 90 dias a contar da 
designação da equipa de avaliação 
conjunta, a autoridade nacional responsável 
pelos organismos notificados e a equipa de 
avaliação conjunta devem examinar a 
documentação apresentada com o pedido 
de acordo com o artigo 29.º e efetuar uma 
avaliação in loco do organismo de 
avaliação da conformidade requerente, bem 
como, quando relevante, de eventuais 
filiais ou subcontratantes, situados dentro 
ou fora da União, que participarão no 
processo de avaliação da conformidade. A 
avaliação in loco não incidirá sobre os 
requisitos para os quais o organismo de 
avaliação da conformidade requerente 
disponha de um certificado emitido pelo 
organismo nacional de acreditação, como 
referido no artigo 29.º, n.º 2, a menos que o 
representante da Comissão mencionado
no n.º 3 do presente artigo solicite essa 

No prazo de 90 dias a contar da designação 
da equipa de avaliação conjunta, a 
autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados e a equipa de 
avaliação conjunta devem examinar a 
documentação apresentada com o pedido 
de acordo com o artigo 29.º e efetuar uma 
avaliação in loco do organismo de 
avaliação da conformidade requerente, bem 
como, quando relevante, de eventuais 
filiais ou subcontratantes, situados dentro 
ou fora da União, que participarão no 
processo de avaliação da conformidade. A 
avaliação in loco não incidirá sobre os 
requisitos para os quais o organismo de 
avaliação da conformidade requerente 
disponha de um certificado emitido pelo 
organismo nacional de acreditação, como 
referido no artigo 29.º, n.º 2, a menos que 
um membro da equipa de avaliação 
conjunta mencionada no n.º 3 do presente 
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avaliação in loco. artigo solicite essa avaliação in loco.

Or. en

Alteração 212
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 As constatações relativas ao 
incumprimento dos requisitos estabelecidos 
no anexo VI por um organismo devem ser 
abordadas durante o processo de avaliação 
e ser debatidas entre a autoridade nacional 
responsável pelos organismos notificados e 
a equipa de avaliação conjunta, a fim de se 
chegar a acordo no que diz respeito à 
avaliação do pedido. O relatório de
avaliação da autoridade nacional 
responsável deve mencionar os pareceres 
divergentes.

As constatações relativas ao 
incumprimento dos requisitos estabelecidos 
no anexo VI por um organismo de 
avaliação da conformidade requerente
devem ser abordadas durante o processo de 
avaliação e ser debatidas entre a autoridade 
nacional responsável pelos organismos 
notificados e a equipa de avaliação 
conjunta. A autoridade nacional deve 
incluir no relatório de avaliação as 
medidas que irá tomar para garantir o 
cumprimento dos requisitos definidos no 
anexo VI pelo organismo de avaliação da 
conformidade requerente.

Or. en

Alteração 213
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A equipa de avaliação conjunta deve 
emitir o seu parecer sobre o relatório de 
avaliação e o projeto de notificação no 
prazo de 21 dias a contar da receção desses 
documentos, devendo a Comissão 
transmitir imediatamente este parecer ao 

6. A equipa de avaliação conjunta deve 
emitir o seu parecer sobre o relatório de 
avaliação e o projeto de notificação no 
prazo de 21 dias a contar da receção desses 
documentos, devendo a Comissão 
transmitir imediatamente este parecer ao 
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GCDM. No prazo de 21 dias a contar da 
receção do parecer da equipa de avaliação 
conjunta, o GCDM deve emitir uma 
recomendação sobre o projeto de 
notificação, a qual deve ser devidamente 
tomada em consideração pela autoridade 
nacional relevante ao decidir sobre a 
designação do organismo notificado.

GCDM. No prazo de 21 dias a contar da 
receção do parecer da equipa de avaliação 
conjunta, o GCDM deve emitir uma 
recomendação vinculativa sobre o projeto 
de notificação. A autoridade nacional 
relevante deve respeitar totalmente esta 
recomendação vinculativa ao decidir sobre 
a designação do organismo notificado.

Or. en

Alteração 214
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A equipa de avaliação conjunta deve 
emitir o seu parecer sobre o relatório de 
avaliação e o projeto de notificação no 
prazo de 21 dias a contar da receção desses 
documentos, devendo a Comissão 
transmitir imediatamente este parecer ao 
GCDM. No prazo de 21 dias a contar da 
receção do parecer da equipa de avaliação 
conjunta, o GCDM deve emitir uma
recomendação sobre o projeto de 
notificação, a qual deve ser devidamente 
tomada em consideração pela autoridade 
nacional relevante ao decidir sobre a 
designação do organismo notificado.

6. A equipa de avaliação conjunta deve 
emitir o seu parecer sobre o relatório de 
avaliação e o projeto de notificação no 
prazo de 21 dias a contar da receção desses 
documentos, devendo a Comissão 
transmitir imediatamente este parecer ao 
GCDM. No prazo de 21 dias a contar da 
receção do parecer da equipa de avaliação 
conjunta, o GCDM deve emitir uma 
recomendação sobre o projeto de 
notificação. A autoridade nacional 
relevante deve basear a sua decisão sobre 
a designação do organismo notificado 
nesta recomendação do GCDM. Caso a 
sua decisão seja distinta da 
recomendação, a autoridade nacional 
deve apresentar ao GCDM todas as 
justificações necessárias.

Or. en

Alteração 215
Dagmar Roth-Behrendt



AM\935941PT.doc 91/103 PE510.740v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros apenas podem
notificar os organismos de avaliação da 
conformidade que cumpram os requisitos 
estabelecidos no anexo VI.

2. Os Estados-Membros apenas notificam
os organismos de avaliação da 
conformidade que cumpram os requisitos 
estabelecidos no anexo VI.

Or. en

Alteração 216
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que uma autoridade nacional 
responsável pelos organismos notificados 
for responsável pela designação de 
organismos notificados no domínio de 
produtos que não sejam dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro, a 
autoridade competente para os 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro deve fornecer, antes da notificação, 
um parecer positivo sobre a notificação e 
o seu âmbito.

Suprimido

Or. en

Alteração 217
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A notificação deve ser acompanhada do 5. A notificação deve ser acompanhada do 
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relatório de avaliação final da autoridade 
nacional responsável pelos organismos 
notificados, do parecer da equipa de 
avaliação conjunta e da recomendação do 
GCDM. Sempre que o Estado-Membro 
notificador não siga a recomendação do 
GCDM, deve fornecer uma justificação
devidamente fundamentada.

relatório de avaliação final da autoridade 
nacional responsável pelos organismos 
notificados, do parecer da equipa de 
avaliação conjunta e da recomendação 
vinculativa do GCDM. Sempre que o 
Estado-Membro notificador não concorde 
com a recomendação do GCDM, pode
fornecer uma argumentação devidamente 
fundamentada para a sua opinião, que 
será disponibilizada ao público.

Or. en

Alteração 218
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Se um Estado-Membro ou a Comissão 
levantarem objeções de acordo com o n.º 7, 
os efeitos da notificação ficam suspensos. 
Neste caso, a Comissão deve submeter a 
questão à apreciação do GCDM no prazo 
de 15 dias a contar do termo do prazo 
referido no n.º 7. Depois de consultar as 
partes envolvidas, o GCDM deve emitir o 
seu parecer no prazo máximo de 28 dias 
após lhe ter sido apresentada a questão. Se 
o Estado-Membro notificador não 
concordar com o parecer do GCDM, pode 
solicitar o parecer da Comissão.

8. Se um Estado-Membro ou a Comissão 
levantarem objeções de acordo com o n.º 7, 
os efeitos da notificação ficam 
imediatamente suspensos. Neste caso, a 
Comissão deve submeter a questão à 
apreciação do GCDM no prazo de 15 dias 
a contar do termo do prazo referido no 
n.º 7. Depois de consultar as partes 
envolvidas, o GCDM deve emitir o seu 
parecer no prazo máximo de 28 dias após 
lhe ter sido apresentada a questão. Se o 
Estado-Membro notificador não concordar 
com o parecer do GCDM, pode solicitar o 
parecer da Comissão.

Or. en

Alteração 219
Margrete Auken

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve facultar ao público o 
acesso à lista de organismos notificados ao 
abrigo do presente regulamento, incluindo 
os números de identificação que lhes foram 
atribuídos e as atividades para as quais 
foram notificados. A Comissão deve 
assegurar a atualização dessa lista.

2. A Comissão deve facultar ao público o 
acesso à lista de organismos notificados ao 
abrigo do presente regulamento, incluindo 
os números de identificação que lhes foram 
atribuídos, as atividades para as quais 
foram notificados e todos os documentos 
para o procedimento de notificação 
referido no artigo 31.º, n.º 5. A Comissão 
deve assegurar a atualização dessa lista.

Or. en

Alteração 220
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve facultar ao público o
acesso à lista de organismos notificados ao 
abrigo do presente regulamento, incluindo 
os números de identificação que lhes foram 
atribuídos e as atividades para as quais 
foram notificados. A Comissão deve 
assegurar a atualização dessa lista.

2. A Comissão deve facultar ao público 
fácil acesso à lista de organismos 
notificados ao abrigo do presente 
regulamento, incluindo os números de 
identificação que lhes foram atribuídos e as 
atividades para as quais foram notificados. 
A Comissão deve assegurar a atualização 
dessa lista.

Or. en

Alteração 221
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Os organismos notificados devem 
informar sem demora a autoridade nacional 

Os organismos notificados devem informar 
sem demora, e pelo menos no prazo de 
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responsável pelos organismos notificados 
de quaisquer alterações, em especial 
relativas ao seu pessoal, instalações, filiais
ou subcontratantes, que possam afetar o 
cumprimento dos requisitos estabelecidos 
no anexo VI ou a sua capacidade para 
executar os procedimentos de avaliação da 
conformidade relativamente aos 
dispositivos para os quais foram 
designados.

15 dias, a autoridade nacional responsável 
pelos organismos notificados de quaisquer 
alterações, em especial relativas ao seu 
pessoal, instalações, filiais ou 
subcontratantes, que possam afetar o 
cumprimento dos requisitos estabelecidos 
no anexo VI ou a sua capacidade para 
executar os procedimentos de avaliação da 
conformidade relativamente aos 
dispositivos para os quais foram 
designados.

Or. en

Alteração 222
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os organismos notificados devem 
responder sem demora aos pedidos 
apresentados pela autoridade do seu ou de 
outro Estado-Membro ou pela Comissão 
relativos a avaliações da conformidade que 
tenham efetuado. A autoridade nacional 
responsável pelos organismos notificados 
do Estado-Membro em que o organismo 
está estabelecido deve assegurar que é dada 
resposta aos pedidos apresentados por 
autoridades de qualquer outro Estado-
Membro ou pela Comissão, a menos que
existam motivos justificados para o não 
fazer, caso em que ambas as partes podem
consultar o GCDM. O organismo 
notificado ou a respetiva autoridade 
nacional responsável pelos organismos 
notificados pode solicitar que as 
informações transmitidas às autoridades 
de outro Estado-Membro ou à Comissão 
sejam tratadas de forma confidencial.

2. Os organismos notificados devem 
responder sem demora, e pelo menos no 
prazo de 15 dias, aos pedidos apresentados 
pela autoridade do seu ou de outro Estado-
Membro ou pela Comissão relativos a 
avaliações da conformidade que tenham 
efetuado. A autoridade nacional 
responsável pelos organismos notificados 
do Estado-Membro em que o organismo 
está estabelecido deve assegurar que é dada 
resposta aos pedidos apresentados por 
autoridades de qualquer outro Estado-
Membro ou pela Comissão. Sempre que
existam motivos justificados para o não 
fazer, os organismos notificados devem 
explicar estas razões e devem consultar o 
GCDM, que depois emitirá uma 
recomendação. A autoridade nacional 
responsável pelos organismos notificados 
deve cumprir a recomendação do GCDM.

Or. en
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Alteração 223
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem apresentar 
um relatório à Comissão e aos outros 
Estados-Membros, pelo menos uma vez 
por ano, sobre as suas atividades de 
monitorização. Este relatório deve conter 
um resumo, o qual deve ser 
disponibilizado ao público.

5. Os Estados-Membros devem apresentar 
um relatório à Comissão e aos outros 
Estados-Membros, pelo menos uma vez 
por ano, sobre as suas atividades de 
monitorização. Este relatório deve ser 
disponibilizado ao público.

Or. en

Alteração 224
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que verifique que um organismo 
notificado deixou de satisfazer os 
requisitos estabelecidos no anexo VI ou 
não cumpre as suas obrigações, a 
autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve suspender, 
restringir ou retirar, total ou parcialmente, 
a notificação respetiva, consoante a 
gravidade do incumprimento desses 
requisitos ou obrigações. Uma suspensão 
não pode exceder o período de um ano, 
renovável uma vez por igual período. 
Quando o organismo notificado tiver 
cessado a atividade, a autoridade nacional 
responsável pelos organismos notificados 
deve retirar a notificação.

Sempre que verifique que um organismo 
notificado deixou de satisfazer os 
requisitos estabelecidos no anexo VI ou 
não cumpre as suas obrigações, a 
autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve suspender, 
restringir ou retirar, total ou parcialmente, 
a notificação respetiva, consoante a 
gravidade do incumprimento desses 
requisitos ou obrigações. Aplica-se a 
suspensão até que o GCDM decida anulá-
la, sendo que essa decisão se deve seguir a 
uma avaliação por parte de uma equipa 
de avaliação conjunta designada em 
conformidade com o procedimento 
descrito no artigo 30.º, n.os 3 e 4. Quando o 
organismo notificado tiver cessado a 
atividade, a autoridade nacional 
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responsável pelos organismos notificados 
deve retirar a notificação.

Or. en

Justificação

A equipa de avaliação conjunta e o GCDM devem controlar efetivamente o trabalho dos 
organismos notificados. Atribuir ao GCDM a responsabilidade de anular a suspensão de um 
organismo notificado reforçará a sua supervisão.

Alteração 225
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve informar 
imediatamente a Comissão e os outros 
Estados-Membros de qualquer suspensão, 
restrição ou retirada de uma notificação.

A autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve informar 
imediatamente, e pelo menos no prazo de 
10 dias, a Comissão e os outros 
Estados-Membros de qualquer suspensão, 
restrição ou retirada de uma notificação.

Or. en

Alteração 226
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve avaliar se os 
motivos subjacentes à alteração da 
notificação têm impacto nos certificados 
emitidos pelo organismo notificado e, no 
prazo de três meses após ter comunicado as 
alterações à notificação, deve apresentar à 
Comissão e aos outros Estados-Membros 
um relatório sobre as suas conclusões. 

4. A autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve avaliar se os 
motivos subjacentes à alteração da 
notificação têm impacto nos certificados 
emitidos pelo organismo notificado e, no 
prazo de três meses após ter comunicado as 
alterações à notificação, deve apresentar à 
Comissão e aos outros Estados-Membros 
um relatório sobre as suas conclusões. 
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Sempre que tal for necessário para garantir 
a segurança dos dispositivos no mercado, a 
autoridade deve encarregar o organismo 
notificado de suspender ou retirar, num 
prazo razoável determinado pela 
autoridade, quaisquer certificados que 
tenham sido emitidos indevidamente. Caso 
o organismo notificado não o fizer no 
prazo fixado, ou tenha cessado a atividade, 
a própria autoridade nacional responsável 
pelos organismos notificados deve 
suspender ou retirar os certificados 
emitidos indevidamente.

Sempre que tal for necessário para garantir 
a segurança dos dispositivos no mercado, a 
autoridade deve encarregar o organismo 
notificado de suspender ou retirar, num 
prazo razoável determinado pela 
autoridade, e o mais tardar 30 dias a 
contar da data de publicação do relatório,
quaisquer certificados que tenham sido 
emitidos indevidamente. Caso o organismo 
notificado não o fizer no prazo fixado, ou 
tenha cessado a atividade, a própria 
autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve suspender ou 
retirar os certificados emitidos 
indevidamente.

Or. en

Alteração 227
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A autoridade ou o organismo notificado 
que assumirem as funções do organismo 
notificado ao qual se aplica a alteração da 
notificação devem informar imediatamente 
desse facto a Comissão, os outros Estados-
Membros e os outros organismos 
notificados.

A autoridade ou o organismo notificado 
que assumirem as funções do organismo 
notificado ao qual se aplica a alteração da 
notificação devem informar 
imediatamente, e pelo menos no prazo de 
10 dias, desse facto a Comissão, os outros 
Estados-Membros e os outros organismos 
notificados.

Or. en

Alteração 228
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que a Comissão verificar que 
um organismo notificado deixou de 
cumprir os requisitos que permitiram a sua 
notificação, deve informar o Estado-
Membro notificador desse facto e solicitar-
lhe que tome as medidas corretivas 
necessárias, incluindo, se necessário, a 
suspensão, restrição ou retirada da 
notificação.

3. Sempre que a Comissão, após consulta 
ao Grupo de Coordenação dos 
Dispositivos Médicos, decidir que um 
organismo notificado deixou de cumprir os 
requisitos que permitiram a sua 
notificação, deve informar o Estado-
Membro notificador desse facto e solicitar-
lhe que tome as medidas corretivas 
necessárias, incluindo, se necessário, a 
suspensão, restrição ou retirada da 
notificação, em conformidade com o 
artigo 34.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

A equipa de avaliação conjunta e o GCDM devem controlar efetivamente o trabalho dos 
organismos notificados. Atribuir ao GCDM a responsabilidade de anular a suspensão de um 
organismo notificado reforçará a sua supervisão.

Alteração 229
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão deve garantir o 
estabelecimento e o funcionamento de uma 
coordenação e cooperação adequadas entre 
os organismos notificados, sob a forma do 
grupo de coordenação de organismos 
notificados referido no artigo 39.º do 
Regulamento (UE) n.º [referência do futuro 
regulamento relativo aos dispositivos 
médicos].

A Comissão, após consulta ao Grupo de 
Coordenação dos Dispositivos Médicos,
deve garantir o estabelecimento e o 
funcionamento de uma coordenação e 
cooperação adequadas entre os organismos 
notificados, sob a forma do grupo de 
coordenação de organismos notificados 
referido no artigo 39.º do 
Regulamento (UE) n.º [referência do futuro 
regulamento relativo aos dispositivos 
médicos].

Or. en
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Justificação

O grupo de coordenação deve ser um fórum efetivo para debate e deve permitir uma partilha 
de experiências entre os organismos notificados, mas também entre estes e as autoridades 
competentes.

Alteração 230
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão deve garantir o 
estabelecimento e o funcionamento de uma 
coordenação e cooperação adequadas entre 
os organismos notificados, sob a forma do 
grupo de coordenação de organismos 
notificados referido no artigo 39.º do 
Regulamento (UE) n.º [referência do futuro 
regulamento relativo aos dispositivos 
médicos].

A Comissão deve garantir o 
estabelecimento e o funcionamento de uma 
coordenação e cooperação adequadas entre 
os organismos notificados, sob a forma do 
grupo de coordenação de organismos 
notificados referido no artigo 39.º do 
Regulamento (UE) n.º [referência do futuro 
regulamento relativo aos dispositivos 
médicos]. O referido grupo deve reunir 
periodicamente e, no mínimo, duas vezes 
por ano.

Or. en

Alteração 231
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O grupo reúne-se, pelo menos, de seis em 
seis meses.

Or. en

Justificação

O grupo de coordenação deve ser um fórum efetivo para discussão e deve permitir uma 
verificação por parte da Comissão e das autoridades competentes. A frequência mínima das 
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reuniões deve estar definida no texto.

Alteração 232
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão ou o GCDM podem solicitar 
a participação de qualquer organismo 
notificado.

Or. en

Justificação

O grupo de coordenação deve ser um fórum efetivo para discussão e deve permitir uma 
verificação por parte da Comissão e das autoridades competentes. Deve ficar claro que a 
participação é obrigatória se solicitada pela Comissão ou pelo GCDM.

Alteração 233
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, através de atos de 
execução, adotar medidas que 
estabeleçam as modalidades de 
funcionamento do grupo de coordenação 
dos organismos notificados, conforme 
previsto no presente artigo. Esses atos de 
execução devem ser adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 84.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

O grupo de coordenação deve ser um fórum efetivo para discussão e deve permitir uma 
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partilha de experiências entre os organismos notificados, mas também entre estes e as 
autoridades competentes. As modalidades de funcionamento do grupo de coordenação devem 
ser mais desenvolvidas através de atos de execução.

Alteração 234
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 38 – título

Texto da Comissão Alteração

Taxas Taxas para as atividades das autoridades 
nacionais

Or. en

Alteração 235
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros em que os 
organismos estão estabelecidos devem 
cobrar taxas aos organismos de avaliação 
da conformidade requerentes e aos 
organismos notificados. Essas taxas devem 
cobrir, na totalidade ou em parte, os custos 
relacionados com as atividades exercidas 
pelas autoridades nacionais responsáveis 
pelos organismos notificados em 
conformidade com o presente regulamento.

1. Os Estados-Membros em que os 
organismos estão estabelecidos devem 
cobrar taxas aos organismos de avaliação 
da conformidade requerentes e aos 
organismos notificados. Essas taxas devem 
cobrir, na totalidade ou em parte, os custos 
relacionados com as atividades exercidas 
pelas autoridades nacionais responsáveis 
pelos organismos notificados em 
conformidade com o presente regulamento.
Estas taxas devem ser comparáveis em 
todos os Estados-Membros e o montante 
das taxas deve ser tornado público.

Or. en

Alteração 236
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 85.º a fim de definir a estrutura e o 
nível das taxas referidas no n.º 1, tendo em 
conta os objetivos de proteção da 
segurança e da saúde humana, apoio à 
inovação e eficácia em termos de custos. 
Deve prestar-se especial atenção aos 
interesses dos organismos notificados que 
disponham de um certificado emitido pelo 
organismo nacional de acreditação, tal 
como referido no artigo 29.º, n.º 2, e dos 
organismos notificados que sejam 
pequenas e médias empresas na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão.

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 85.º a fim de definir a estrutura e o 
nível comparável das taxas referidas no 
n.º 1, tendo em conta os objetivos de 
proteção da segurança e da saúde humana, 
apoio à inovação, eficácia em termos de 
custos e a necessidade de criar condições 
de concorrência equitativas em todos os 
Estados-Membros. Deve prestar-se 
especial atenção aos interesses dos 
organismos notificados que disponham de 
um certificado emitido pelo organismo 
nacional de acreditação, tal como referido 
no artigo 29.º, n.º 2, e dos organismos 
notificados que sejam pequenas e médias 
empresas na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão.

Or. en

Alteração 237
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.°-A
Transparência em termos de taxas 

cobradas pelos organismos notificados 
pelas atividades de avaliação da 

conformidade
1. Os Estados-Membros devem adotar 
regulamentos relativos às taxas 
normalizadas para os organismos 
notificados.
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2. As taxas devem ser comparáveis em 
todos os Estados-Membros. A Comissão 
deve apresentar diretrizes para facilitar a 
comparabilidade dessas taxas no prazo de 
24 meses a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento.
3. Os Estados-Membros devem transmitir 
as respetivas listas de taxas normalizadas 
à Comissão.
4. A autoridade nacional deve assegurar 
que os organismos notificados 
disponibilizam as listas de taxas 
normalizadas para as atividades de 
avaliação da conformidade.

Or. en


