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Alteração 146
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Citação 5-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

- Tendo em conta a Diretiva de 2010 
relativa à prevenção de ferimentos 
provocados por objetos cortantes, que 
garante a segurança não apenas dos 
doentes mas também dos utilizadores de 
agulhas e objetos cortantes,

Or. en

Alteração 147
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O desejo de proporcionar aos 
doentes rápido acesso aos novos 
dispositivos médicos nunca deve 
comprometer a segurança dos mesmos.

Or. en

Justificação

Como refere a resolução do Parlamento Europeu relativa aos implantes mamários de 
silicone defeituosos fabricados pela empresa francesa PIP (2012/2621(RSP)) e como 
referência ao primeiro princípio de Hipócrates que convida o profissional de saúde, em 
primeiro lugar, a não causar dano.

Alteração 148
Peter Liese
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Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Na área dos dispositivos médicos 
existem muitas PME em atividade. Este 
facto deve ser tido em conta aquando da 
regulamentação do setor sem 
comprometer aspetos como a segurança e 
a saúde.

Or. en

Alteração 149
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O âmbito de aplicação do presente 
regulamento deve estar claramente 
delimitado relativamente a outros atos 
legislativos de harmonização da União 
sobre determinados produtos, como os 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro, os medicamentos, os cosméticos ou 
os produtos alimentares. Assim, o 
Regulamento (CE) n.º 178/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 
de janeiro de 2002, que determina os 
princípios e normas gerais da legislação 
alimentar, cria a Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos e 
estabelece procedimentos em matéria de 
segurança dos géneros alimentícios, deve 
ser alterado por forma a excluir os 
dispositivos médicos do seu âmbito de 
aplicação.

(7) O âmbito de aplicação do presente 
regulamento deve estar claramente 
delimitado relativamente a outros atos 
legislativos de harmonização da União 
sobre determinados produtos, como os 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro, os medicamentos, os cosméticos ou 
os produtos alimentares. Dado que, em 
alguns casos, é difícil distinguir entre 
dispositivos médicos e cosméticos, 
medicamentos ou produtos alimentares,
deve ser aplicada a cada caso a legislação 
mais rigorosa possível.

Or. en
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Alteração 150
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Nas situações em que um produto 
não foi concebido pelo seu fabricante 
para fins médicos, a sua certificação 
enquanto dispositivo médico não pode ser 
requerida; da mesma forma, um produto 
não pode ser um acessório de um 
dispositivo médico específico se não for 
especificamente concebido pelo seu 
fabricante para permitir ou coadjuvar 
alcançar a finalidade pretendida do 
dispositivo médico.

Or. en

Alteração 151
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Tendo em conta a Diretiva 
2010/63/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de setembro de 2010, 
relativa à proteção dos animais utilizados 
para fins científicos, em que os ensaios 
em animais vertebrados devem ser 
substituídos, reduzidos ou refinados.

Or. en

Justificação

O artigo 4.º, n.º 1, da presente diretiva enuncia: Os Estados-Membros asseguram que, 
sempre que possível, seja utilizado, em vez de um procedimento, um método ou estratégia de 
ensaio cientificamente aceitável que não implique o recurso a animais vivos.
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Alteração 152
Michèle Rivasi

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 ou de acessório de um 
dispositivo médico. Uma vez que, nalguns 
casos, é difícil fazer a distinção entre um 
dispositivo médico e um produto 
cosmético, deve também ser introduzida, 
no Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativo aos 
produtos cosméticos, a possibilidade de se 
tomar uma decisão ao nível da UE sobre o 
estatuto regulamentar de um produto.

Suprimido

Or. en

Alteração 153
Nora Berra

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 

(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, como, por 
exemplo, quando para o mesmo produto 
as decisões tomadas a nível nacional 
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dispositivo médico ou de acessório de um 
dispositivo médico. Uma vez que, nalguns 
casos, é difícil fazer a distinção entre um 
dispositivo médico e um produto 
cosmético, deve também ser introduzida, 
no Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativo aos 
produtos cosméticos, a possibilidade de se 
tomar uma decisão ao nível da UE sobre o 
estatuto regulamentar de um produto.

variam entre os Estados-Membros, a 
Comissão pode decidir, caso a caso, se um 
produto está ou não abrangido pela 
definição de dispositivo médico ou de 
acessório de um dispositivo médico. Uma 
vez que, nalguns casos, é difícil fazer a 
distinção entre um dispositivo médico e um 
produto cosmético, deve também ser 
introduzida, no Regulamento (CE) 
n.º 1223/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 30 de novembro de 2009, 
relativo aos produtos cosméticos, a 
possibilidade de se tomar uma decisão ao 
nível da UE sobre o estatuto regulamentar 
de um produto.

Or. en

Alteração 154
Horst Schnellhardt

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 ou de acessório de um 
dispositivo médico. Uma vez que, nalguns 
casos, é difícil fazer a distinção entre um 
dispositivo médico e um produto 
cosmético, deve também ser introduzida, 
no Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativo aos 
produtos cosméticos, a possibilidade de se 
tomar uma decisão ao nível da UE sobre o 
estatuto regulamentar de um produto.

(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 ou de acessório de um 
dispositivo médico. Por razões de 
segurança jurídica, uma tal decisão deve 
ser acompanhada por uma 
fundamentação clara e o fabricante em 
questão deve ser consultado durante o 
processo de tomada de decisão. Uma vez 
que, nalguns casos, é difícil fazer a 
distinção entre um dispositivo médico e um 
produto cosmético, deve também ser 
introduzida, no Regulamento (CE) n.º 
1223/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 30 de novembro de 2009, 
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relativo aos produtos cosméticos, a 
possibilidade de se tomar uma decisão ao 
nível da UE sobre o estatuto regulamentar 
de um produto.

Or. de

Alteração 155
Thomas Ulmer

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 ou de acessório de um 
dispositivo médico. Uma vez que, nalguns 
casos, é difícil fazer a distinção entre um 
dispositivo médico e um produto 
cosmético, deve também ser introduzida, 
no Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativo aos 
produtos cosméticos, a possibilidade de se 
tomar uma decisão ao nível da UE sobre o 
estatuto regulamentar de um produto.

(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, em colaboração 
com o Grupo de Coordenação dos 
Dispositivos Médicos e com o Conselho, 
se um produto está ou não abrangido pela 
definição de dispositivo médico ou de 
acessório de um dispositivo médico. Uma 
vez que, nalguns casos, é difícil fazer a 
distinção entre um dispositivo médico e um 
produto cosmético, deve também ser 
introduzida, no Regulamento (CE) n.º 
1223/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 30 de novembro de 2009, 
relativo aos produtos cosméticos, a 
possibilidade de se tomar uma decisão ao 
nível da UE sobre o estatuto regulamentar 
de um produto.

Or. de

Justificação

Não deve ser apenas a Comissão a decidir em que classe um dispositivo deve ser classificado. 
No caso de surgirem dificuldades, são necessárias consultas específicas.
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Alteração 156
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os dispositivos não intrusivos e 
não regulamentados, tais como lentes de 
contacto não corretivas para fins 
cosméticos, podem causar complicações 
de saúde, por exemplo queratite 
microbiana, se forem fabricados ou 
utilizados incorretamente. Devem estar 
instituídas normas de segurança 
adequadas para proteger a segurança dos 
consumidores que decidam utilizar estes 
produtos. 

Or. en

Alteração 157
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Os dispositivos utilizados na 
colheita de sangue e na hemoterapia 
devem satisfazer os requisitos da Diretiva 
2002/98/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de janeiro de 2003, que 
estabelece normas de qualidade e 
segurança em relação à colheita, análise, 
processamento, armazenamento e 
distribuição de sangue humano e de 
componentes sanguíneos e que altera a 
Diretiva 2001/83/CE.

Or. de
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Justificação

Os dispositivos médicos autorizados e utilizados neste domínio estão submetidos a outras seis 
disposições legais fundamentais da UE, cujo nível de exigência é superior ao definido na 
presente diretiva. Esses padrões de exigência não devem ser reduzidos.

Alteração 158
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A publicidade sobre cirurgia 
cosmética deve ser mais bem 
regulamentada, de modo a assegurar que 
os doentes estejam totalmente cientes 
tanto dos riscos como dos benefícios. Em 
particular, os Estados-Membros devem 
considerar a possibilidade de proibir a 
publicidade sobre implantes cosméticos, à 
semelhança da França e da Bélgica.

Or. en

Justificação

A publicidade sobre cirurgia cosmética, por exemplo sobre os implantes mamários, acarreta 
o risco de trivializar estas intervenções. Alguns Estados-Membros baniram a publicidade 
sobre cirurgia cosmética e já existe uma proibição à publicidade sobre medicamentos 
sujeitos a receita médica dentro da UE.

Alteração 159
Nora Berra

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Existe uma incerteza científica quanto 
aos riscos e benefícios dos nanomateriais 
usados em dispositivos médicos. A fim de 

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

garantir um elevado nível de proteção da 
saúde, a livre circulação de mercadorias e a 
segurança jurídica dos fabricantes, é 
necessário introduzir uma definição 
uniforme para os nanomateriais, com base 
na Recomendação 2011/696/UE da 
Comissão, de 18 de outubro de 2011, sobre 
a definição de nanomaterial, com a 
necessária flexibilidade para adaptar essa 
definição ao progresso científico e técnico 
e ao subsequente desenvolvimento 
regulamentar a nível da União e 
internacional. Na conceção e fabrico de 
dispositivos médicos, os fabricantes devem 
ter um cuidado especial sempre que usarem 
nanopartículas que se destinem a ser 
intencionalmente libertadas no corpo 
humano, devendo esses dispositivos ser 
sujeitos ao procedimento de avaliação da 
conformidade mais exigente.

Or. en

Alteração 160
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

internacional. Na conceção e fabrico de 
dispositivos médicos, os fabricantes devem 
ter um cuidado especial sempre que usarem 
nanopartículas que se possam libertar para 
o corpo humano, devendo esses 
dispositivos ser sujeitos ao procedimento 
de avaliação da conformidade mais 
exigente e às mesmas normas.

Or. sl

Alteração 161
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) Existe uma incerteza científica quanto 
aos riscos e benefícios dos nanomateriais 
usados em dispositivos médicos. A fim de 
garantir um elevado nível de proteção da 
saúde, a livre circulação de mercadorias e a 
segurança jurídica dos fabricantes, é 
necessário introduzir uma definição 
uniforme para os nanomateriais, com base 
na Recomendação 2011/696/UE da 
Comissão, de 18 de outubro de 2011, sobre
a definição de nanomaterial, com a 
necessária flexibilidade para adaptar essa 
definição ao progresso científico e técnico 
e ao subsequente desenvolvimento 
regulamentar a nível da União e 
internacional. Na conceção, fabrico e 
procedimentos de avaliação da 
conformidade de dispositivos médicos, os 
fabricantes devem ter um cuidado especial 
sempre que usarem nanopartículas cuja 
libertação no corpo humano esteja 
expressamente prevista, devendo respeitar 
requisitos essenciais suplementares 
relativamente ao nanomaterial utilizado e 
à sua utilização no respetivo grupo de 
dispositivos; devendo esses dispositivos ser 
sujeitos ao procedimento de avaliação da 
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conformidade mais exigente.

Or. de

Justificação

Muitos dispositivos médicos contêm nanomateriais, não constituindo, no entanto, qualquer 
perigo para os pacientes. Na classificação dos dispositivos médicos com nanomateriais deve, 
por conseguinte, ser tido em consideração o efeito que deles se pretende.

Alteração 162
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Os dispositivos médicos utilizados 
na doação de substâncias de origem 
humana e a sua subsequente utilização 
para tratamento devem estar em 
conformidade com a legislação da União 
Europeia em matéria de saúde pública, 
assegurando normas mínimas de 
qualidade e segurança, incluindo a 
Diretiva 2002/98/CE que estabelece 
normas de qualidade e segurança em 
relação à colheita, análise, 
processamento, armazenamento e 
distribuição de sangue humano e de 
componentes sanguíneos e respetivas
diretivas adicionais.

Or. en

Justificação

Os dispositivos médicos envolvidos na colheita, no armazenamento, nos ensaios e no 
processamento de sangue, tais como aqueles que são utilizados na aférese, já devem estar em 
conformidade com seis outros diplomas legislativos da UE sobre saúde pública. A legislação 
existente assegura que o sangue e os componentes sanguíneos extraídos pelos dispositivos 
têm um grau elevado de qualidade, uma vez que os próprios dispositivos já estão sujeitos aos 
mais rigorosos controlos e normas de segurança para os doentes.
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Alteração 163
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Para os dispositivos que são 
compostos por mais do que uma parte 
implantável, tais como os implantes de 
anca, deve ser assegurada a 
compatibilidade entre as partes oriundas 
de diferentes fabricantes, de modo a evitar 
a substituição da parte funcional do 
dispositivo e, logo, riscos desnecessários e 
inconvenientes para os doentes. A 
Comissão deve investigar a necessidade de 
criar mais medidas para assegurar a 
compatibilidade das partes equivalentes 
dos implantes de anca oriundas de 
diferentes fabricantes, tendo em conta que 
as operações à anca são realizadas, a 
maior parte das vezes, em pessoas idosas 
para quem os riscos de saúde associados a 
operações são mais elevados.

Or. en

Alteração 164
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Afigura-se adequado fixar claramente 
as obrigações gerais dos diferentes 
operadores económicos, incluindo os 
importadores e distribuidores, tal como 
estabelecido no Novo Quadro Legislativo 
para a Comercialização de Produtos, sem 
prejuízo das obrigações específicas 
previstas nas diferentes partes do presente 
regulamento, a fim de facilitar a 

(24) Afigura-se adequado fixar claramente 
as obrigações gerais dos diferentes 
operadores económicos, incluindo os 
importadores e distribuidores, tal como 
estabelecido no Novo Quadro Legislativo 
para a Comercialização de Produtos, sem 
prejuízo das obrigações específicas 
previstas nas diferentes partes do presente 
regulamento, a fim de facilitar a 
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compreensão dos requisitos legais e, deste 
modo, melhorar a observância da 
regulamentação pelos operadores 
relevantes.

compreensão dos requisitos legais e, deste 
modo, melhorar a observância da 
regulamentação pelos operadores 
relevantes. Devem ser definidas condições 
que permitam às pequenas e médias 
empresas com especializações inteligentes 
ter um acesso mais fácil a este mercado.

Or. sl

Alteração 165
Nora Berra

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Para garantir que o risco de danos, 
bem como o risco de insolvência do 
fabricante, não passam para os doentes 
prejudicados por dispositivos médicos e 
que os contribuintes são responsáveis pelo 
custo do tratamento, os fabricantes devem 
ser obrigados a ter um seguro de 
responsabilidade civil com uma cobertura 
mínima adequada.

Or. en

Alteração 166
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Para garantir que o risco de danos, 
bem como o risco de insolvência do 
fabricante, não passam para os doentes 
prejudicados por dispositivos médicos, os 
fabricantes devem ser obrigados a ter um 
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seguro de responsabilidade civil com uma 
cobertura adequada.

Or. en

Alteração 167
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Para assegurar que os doentes 
prejudicados sejam compensados por 
quaisquer danos e para evitar a 
insolvência dos fabricantes, estes últimos 
devem ser obrigados a ter um seguro de 
responsabilidade civil com uma cobertura 
mínima adequada.

Or. en

Justificação

Um seguro de responsabilidade civil com uma cobertura mínima suficiente assegura que o 
risco de danos, bem como o risco de insolvência do fabricante, seja evitado por parte dos 
doentes prejudicados e dos contribuintes responsáveis pelo custo do tratamento.

Alteração 168
Pat the Cope Gallagher

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) Uma pessoa qualificada deve ter 
um nível mínimo de qualificações, 
incluindo requisitos em matéria de 
formação, experiência e um título 
profissional registado. Um exemplo do 
referido registo profissional, em 
particular para os engenheiros, seria o 
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cumprimento por parte da pessoa 
qualificada dos requisitos nacionais para 
a denominação europeia em engenharia, 
o diploma profissional de engenharia 
registado e reconhecido ao nível da UE.

Or. en

Alteração 169
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) As constatações do Comité Científico 
dos Riscos para a Saúde Emergentes e 
Recentemente Identificados (CCRSERI), 
criado pela Decisão 2008/721/CE da 
Comissão, de 5 de agosto de 2008, que cria 
uma estrutura consultiva de comités 
científicos e de peritos no domínio da 
segurança dos consumidores, da saúde 
pública e do ambiente e que revoga a 
Decisão 2004/210/CE, no seu parecer
científico de 15 de abril de 2010 sobre a 
segurança do reprocessamento de 
dispositivos médicos comercializados para 
uso único, e da Comissão no seu relatório 
de 27 de agosto de 2010 ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a questão do 
reprocessamento de dispositivos médicos 
na União Europeia, de acordo com o 
artigo 12.º A da Diretiva 93/42/CEE, 
apelam para uma regulamentação do 
reprocessamento de dispositivos para uso 
único, a fim de garantir um elevado nível 
de proteção da saúde e da segurança, 
permitindo em simultâneo que esta prática 
se desenvolva ao abrigo de regras claras. 
Ao reprocessar um dispositivo de uso 
único, altera-se a sua finalidade, pelo que o 
reprocessador deve ser considerado 
fabricante do dispositivo reprocessado.

(31) As constatações do Comité Científico 
dos Riscos para a Saúde Emergentes e 
Recentemente Identificados (CCRSERI), 
criado pela Decisão 2008/721/CE da 
Comissão, de 5 de agosto de 2008, que cria 
uma estrutura consultiva de comités 
científicos e de peritos no domínio da 
segurança dos consumidores, da saúde 
pública e do ambiente e que revoga a 
Decisão 2004/210/CE, no seu parecer 
científico de 15 de abril de 2010 sobre a 
segurança do reprocessamento de 
dispositivos médicos comercializados para 
uso único, e da Comissão no seu 
relatório de 27 de agosto de 2010 ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
questão do reprocessamento de 
dispositivos médicos na União Europeia, 
de acordo com o artigo 12.º A da 
Diretiva 93/42/CEE, apelam para uma 
regulamentação do reprocessamento de 
dispositivos para uso único, a fim de 
garantir um elevado nível de proteção da 
saúde e da segurança, permitindo em 
simultâneo que esta prática se desenvolva 
ao abrigo de regras claras. Ao reprocessar 
um dispositivo de uso único, altera-se a sua 
finalidade, pelo que o reprocessador deve 
ser considerado fabricante do dispositivo 
reprocessado. É proibido o 
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reprocessamento de dispositivos de uso 
único implantáveis e de dispositivos de 
uso único invasivos de tipo cirúrgico.

Or. fr

Alteração 170
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) As constatações do Comité Científico 
dos Riscos para a Saúde Emergentes e 
Recentemente Identificados (CCRSERI), 
criado pela Decisão 2008/721/CE da 
Comissão, de 5 de agosto de 2008, que 
cria uma estrutura consultiva de comités 
científicos e de peritos no domínio da 
segurança dos consumidores, da saúde 
pública e do ambiente e que revoga a 
Decisão 2004/210/CE, no seu parecer 
científico de 15 de abril de 2010 sobre a 
segurança do reprocessamento de 
dispositivos médicos comercializados para 
uso único, e da Comissão no seu relatório 
de 27 de agosto de 2010 ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a questão 
do reprocessamento de dispositivos 
médicos na União Europeia, de acordo 
com o artigo 12.º A da Diretiva 
93/42/CEE, apelam para uma 
regulamentação do reprocessamento de 
dispositivos para uso único, a fim de 
garantir um elevado nível de proteção da 
saúde e da segurança, permitindo em 
simultâneo que esta prática se desenvolva 
ao abrigo de regras claras. Ao reprocessar 
um dispositivo de uso único, altera-se a 
sua finalidade, pelo que o reprocessador 
deve ser considerado fabricante do 
dispositivo reprocessado.

(31) De modo a cumprir a hierarquia da 
gestão dos resíduos definida na Diretiva 
2008/98/CE, todos os dispositivos devem 
ser, regra geral, reutilizáveis, competindo 
ao fabricante apresentar uma justificação 
com base em dados científicos suficientes 
relacionados com a segurança do doente 
ou de qualquer utilizador, em derrogação 
da referida regra.
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Or. en

Justificação

O uso único dos dispositivos médicos dá origem a grandes quantidades de resíduos, que por 
vezes são tóxicos. Os custos ecológicos e monetários da gestão destes resíduos são então 
somados aos custos já originados pelo processo de fabrico, autorização e acesso aos 
dispositivos, o que é contrário a um sistema de cuidados de saúde sustentável.

Alteração 171
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) As constatações do Comité Científico 
dos Riscos para a Saúde Emergentes e 
Recentemente Identificados (CCRSERI), 
criado pela Decisão 2008/721/CE da 
Comissão, de 5 de agosto de 2008, que cria 
uma estrutura consultiva de comités 
científicos e de peritos no domínio da 
segurança dos consumidores, da saúde 
pública e do ambiente e que revoga a 
Decisão 2004/210/CE, no seu parecer 
científico de 15 de abril de 2010 sobre a 
segurança do reprocessamento de 
dispositivos médicos comercializados para 
uso único, e da Comissão no seu relatório 
de 27 de agosto de 2010 ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a questão do 
reprocessamento de dispositivos médicos 
na União Europeia, de acordo com o artigo 
12.º A da Diretiva 93/42/CEE, apelam para 
uma regulamentação do reprocessamento 
de dispositivos para uso único, a fim de 
garantir um elevado nível de proteção da 
saúde e da segurança, permitindo em 
simultâneo que esta prática se desenvolva 
ao abrigo de regras claras. Ao reprocessar 
um dispositivo de uso único, altera-se a sua 
finalidade, pelo que o reprocessador deve 
ser considerado fabricante do dispositivo 
reprocessado.

(31) As constatações do Comité Científico 
dos Riscos para a Saúde Emergentes e 
Recentemente Identificados (CCRSERI), 
criado pela Decisão 2008/721/CE da 
Comissão, de 5 de agosto de 2008, que cria 
uma estrutura consultiva de comités 
científicos e de peritos no domínio da 
segurança dos consumidores, da saúde 
pública e do ambiente e que revoga a 
Decisão 2004/210/CE, no seu parecer 
científico de 15 de abril de 2010 sobre a 
segurança do reprocessamento de 
dispositivos médicos comercializados para 
uso único, e da Comissão no seu relatório 
de 27 de agosto de 2010 ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a questão do 
reprocessamento de dispositivos médicos 
na União Europeia, de acordo com o artigo 
12.º A da Diretiva 93/42/CEE, apelam para 
uma regulamentação do reprocessamento 
de dispositivos para uso único, a fim de 
garantir um elevado nível de proteção da 
saúde e da segurança, permitindo em 
simultâneo que esta prática se desenvolva 
ao abrigo de regras claras. Ao reprocessar 
um dispositivo de uso único, altera-se a sua 
finalidade, pelo que o reprocessador deve 
ser considerado fabricante do dispositivo 
reprocessado. Os dispositivos de uso 
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único, relativamente aos quais se sabe de 
antemão que apresentam riscos de 
segurança, não devem ser reprocessados. 
Deve ser elaborada uma lista dos 
dispositivos que apresentam este risco.

Or. cs

Alteração 172
Nora Berra

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) As constatações do Comité Científico 
dos Riscos para a Saúde Emergentes e 
Recentemente Identificados (CCRSERI), 
criado pela Decisão 2008/721/CE da 
Comissão, de 5 de agosto de 2008, que cria 
uma estrutura consultiva de comités 
científicos e de peritos no domínio da 
segurança dos consumidores, da saúde 
pública e do ambiente e que revoga a 
Decisão 2004/210/CE, no seu parecer 
científico de 15 de abril de 2010 sobre a 
segurança do reprocessamento de 
dispositivos médicos comercializados para 
uso único, e da Comissão no seu relatório 
de 27 de agosto de 2010 ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a questão do 
reprocessamento de dispositivos médicos 
na União Europeia, de acordo com o 
artigo 12.º A da Diretiva 93/42/CEE, 
apelam para uma regulamentação do 
reprocessamento de dispositivos para uso 
único, a fim de garantir um elevado nível 
de proteção da saúde e da segurança, 
permitindo em simultâneo que esta prática 
se desenvolva ao abrigo de regras claras. 
Ao reprocessar um dispositivo de uso 
único, altera-se a sua finalidade, pelo que o 
reprocessador deve ser considerado 
fabricante do dispositivo reprocessado.

(31) As constatações do Comité Científico 
dos Riscos para a Saúde Emergentes e 
Recentemente Identificados (CCRSERI), 
criado pela Decisão 2008/721/CE da 
Comissão, de 5 de agosto de 2008, que cria 
uma estrutura consultiva de comités 
científicos e de peritos no domínio da 
segurança dos consumidores, da saúde 
pública e do ambiente e que revoga a 
Decisão 2004/210/CE, no seu parecer 
científico de 15 de abril de 2010 sobre a 
segurança do reprocessamento de 
dispositivos médicos comercializados para 
uso único, e da Comissão no seu relatório 
de 27 de agosto de 2010 ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a questão do 
reprocessamento de dispositivos médicos 
na União Europeia, de acordo com o 
artigo 12.º A da Diretiva 93/42/CEE, 
apelam para uma regulamentação do 
reprocessamento de dispositivos para uso 
único, a fim de garantir um elevado nível 
de proteção da saúde e da segurança, 
permitindo em simultâneo que esta prática 
se desenvolva ao abrigo de regras claras. 
Ao reprocessar um dispositivo de uso 
único, altera-se a sua finalidade, pelo que o 
reprocessador deve ser considerado 
fabricante do dispositivo reprocessado. 
Para uma maior clareza, apenas um 



AM\935943PT.doc 21/97 PE510.741v01-00

PT

«dispositivo destinado a um uso único» 
deve ser reprocessado e não um 
«dispositivo de uso único». Por 
conseguinte, no que diz respeito ao 
reprocessamento, o «dispositivo de uso 
múltiplo», o «dispositivo destinado a um 
uso único» e o «dispositivo de uso único» 
devem ser definidos no presente 
regulamento e os termos devem ser 
distinguidos uns dos outros.

Or. en

Alteração 173
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) Devido à natureza altamente 
complexa dos dispositivos de uso único e 
respetivo reprocessamento na UE, há 
primeiro que considerar o impacto que 
qualquer alteração de política pode ter na 
segurança dos doentes, dos clínicos e das 
outras partes interessadas envolvidas. Por 
esta razão, deve, antes de mais, ser 
realizada uma avaliação de impacto 
transparente e responsável que tenha em 
conta as consequências económicas, 
sociais (incluindo sistemas de saúde) e 
ambientais da ação ou inação em termos 
da política em causa. Se a avaliação de 
impacto for viável, os resultados devem 
ser apresentados num relatório a todas as 
partes interessadas relevantes.

Or. en

Justificação

The ENVI lead Rapporteur based on my understanding wishes to propose that devices are all 
labelled as reusable and that by derogation manufactures of class I, IIa  IIb devices still have 
the possibility to label them as single use if they provide justification based on sufficient 
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scientific evidence. The shadow Rapporteur takes the view that due to the number and varying 
nature of how medical devices are used and by whom, it is entirely feasible that such scientific 
evidence may not always be sufficient or readily available. Therefore as patients, clinicians, 
manufacturers and reprocessors are subject to potentially significant legislative changes it is 
recommended that an impact assessment first be conducted that studies and analyses the 
advantages and disadvantages that could result to public safety.

Alteração 174
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 175
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os doentes que tenham um dispositivo 
implantado devem receber informações 
essenciais relativas a esse dispositivo, que 
permitam a sua identificação e contenham 
as advertências necessárias ou as 
precauções a tomar, por exemplo, 

(32) Os doentes que tenham um dispositivo 
implantado devem receber informações 
essenciais relativas a esse dispositivo, que 
permitam a sua identificação e contenham 
informações acerca das principais 
características do dispositivo, os 
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indicações sobre a sua eventual 
incompatibilidade com determinados 
dispositivos de diagnóstico ou com 
scanners usados em controlos de 
segurança.

potenciais efeitos adversos, um aviso 
sobre os potenciais riscos de saúde, os 
cuidados a ter no acompanhamento 
pós-operatório e as advertências 
necessárias ou as precauções a tomar, por 
exemplo, indicações sobre a sua eventual 
incompatibilidade com determinados 
dispositivos de diagnóstico ou com 
scanners usados em controlos de 
segurança.

Or. en

Alteração 176
Peter Liese

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Regra geral, os dispositivos médicos 
devem ostentar a marcação CE para indicar 
a sua conformidade com o presente 
regulamento, por forma a que possam 
circular livremente na União e sejam 
postos em serviço de acordo com o fim a 
que se destinam. Os Estados-Membros não 
devem criar obstáculos à sua colocação no 
mercado ou entrada em serviço por 
motivos relacionados com os requisitos 
previstos no presente regulamento.

(33) Regra geral, os dispositivos médicos 
devem ostentar a marcação CE para indicar 
a sua conformidade com o presente 
regulamento, por forma a que possam 
circular livremente na União e sejam 
postos em serviço de acordo com o fim a 
que se destinam. Os Estados-Membros não 
devem criar obstáculos à sua colocação no 
mercado ou entrada em serviço por 
motivos relacionados com os requisitos
previstos no presente regulamento. 
Contudo, os Estados-Membros deverão 
poder decidir sobre a restrição de 
utilização de qualquer tipo específico de 
dispositivo médico no que se refere a 
aspetos que não sejam abrangidos pelo 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 177
Françoise Grossetête
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Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A rastreabilidade dos dispositivos 
médicos através de um sistema de 
identificação única dos dispositivos (IUD) 
baseado em orientações internacionais 
deve melhorar significativamente a efetiva 
segurança dos dispositivos médicos 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.

(34) A rastreabilidade dos dispositivos 
médicos através de um sistema de 
identificação única dos dispositivos (IUD) 
baseado em orientações internacionais 
deve melhorar significativamente a efetiva 
segurança dos dispositivos médicos 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 e será compatível com os 
dispositivos de segurança previstos na 
Diretiva 2011/62/UE.

Or. fr

Alteração 178
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A rastreabilidade dos dispositivos 
médicos através de um sistema de 
identificação única dos dispositivos (IUD) 
baseado em orientações internacionais 
deve melhorar significativamente a efetiva 
segurança dos dispositivos médicos 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 

(34) A rastreabilidade dos dispositivos 
médicos através de um sistema de 
identificação única dos dispositivos (IUD) 
baseado em orientações internacionais 
deve melhorar significativamente a efetiva 
segurança dos dispositivos médicos 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 
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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.

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 e das farmácias e será 
compatível com os outros sistemas de 
autenticação já implementados nesses 
ambientes.

Or. fr

Justificação

No seguimento da diretiva relativa aos medicamentos falsificados, deve ser implementado um 
sistema de autenticação eletrónica dos medicamentos. É importante que os sistemas 
concebidos para os dispositivos médicos e para os medicamentos sejam compatíveis para 
evitar encargos significativos para os agentes do circuito comercial que trabalham com os 
dois tipos de produtos.

Alteração 179
Peter Liese

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A rastreabilidade dos dispositivos 
médicos através de um sistema de 
identificação única dos dispositivos (IUD) 
baseado em orientações internacionais 
deve melhorar significativamente a efetiva 
segurança dos dispositivos médicos 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.

(34) A rastreabilidade dos dispositivos 
médicos através de um sistema de 
identificação única dos dispositivos (IUD) 
baseado em orientações internacionais 
deve melhorar significativamente a efetiva 
segurança dos dispositivos médicos 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, dos grossistas e dos 
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farmacêuticos e será compatível com 
outros sistemas de autenticação já 
existentes nessas condições.

Or. en

Justificação

É provável que venha a ser implementado um sistema eletrónico de autenticação médica nos 
termos da Diretiva relativa a medicamentos falsificados. É importante que os sistemas 
aplicáveis aos dispositivos médicos e aos medicamentos sejam compatíveis. Caso contrário, 
haverá um encargo significativo e possivelmente incomportável para os agentes do circuito 
comercial que trabalham com os dois tipos de produtos.

Alteração 180
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) 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.

(35) A transparência, juntamente com uma 
informação clara e não promocional, 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 181
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A transparência e a informação de 
qualidade são essenciais para 

(35) A transparência e uma informação 
que seja compreensível, fiável, objetiva, 
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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.

facilmente acessível e não promocional
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 182
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) 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 as investigações 
clínicas 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.

(37) 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 as investigações 
clínicas 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. Deve ser 
disponibilizado regularmente aos 
profissionais de saúde e ao público um 
resumo contendo informações sobre a 
vigilância e a fiscalização do mercado.
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Or. en

Justificação

Os profissionais de saúde e o público beneficiarão de um resumo que contenha informações 
sobre a vigilância e a fiscalização do mercado. Uma vez que estas informações são sensíveis 
e requerem um tratamento específico, o GCDM é o fórum adequado para transmitir esta 
informação ao Banco de Dados Europeu.

Alteração 183
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) 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 as 
investigações clínicas 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.

(37) Os sistemas eletrónicos do Eudamed 
devem permitir que o público esteja 
adequadamente informado acerca dos 
dispositivos presentes no mercado. 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 que podem constituir 
um risco para a saúde pública e para a 
segurança. O acesso aos dados deve ser 
concedido mediante apresentação de um 
pedido, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1049/2001. O 
sistema eletrónico sobre as investigações 
clínicas 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 
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intercâmbio de informações entre 
autoridades competentes.

Or. en

Justificação

A alteração está em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2001, relativo ao acesso do público aos 
documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão.

Alteração 184
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

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

(39) Relativamente aos dispositivos 
médicos de alto risco, em prol de uma 
maior transparência, 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. sl

Alteração 185
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

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

(39) Relativamente aos dispositivos 
médicos de alto risco, os fabricantes devem 
elaborar um relatório sobre os aspetos de 
segurança e desempenho do dispositivo 
bem como o resultado da avaliação clínica. 
Um resumo do relatório sobre a 
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publicamente. segurança e o desempenho deve ser 
disponibilizado publicamente.

Or. en

Alteração 186
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

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

(39) Relativamente aos dispositivos 
médicos 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. O relatório completo e um 
resumo do mesmo devem ser
disponibilizados publicamente através do 
Eudamed.

Or. en

Alteração 187
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) Relativamente aos dispositivos 
invasivos e que têm funções de 
diagnóstico e de medição, é importante 
que os Estados-Membros adotem todas as 
medidas necessárias a fim de prevenir o 
risco de infeção e de contaminação 
microbiana entre os doentes. Para este 
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fim, os Estados-Membros deveriam 
eliminar os riscos conhecidos ou 
previsíveis para a segurança dos doentes, 
apelando, nomeadamente, aos níveis e 
protocolos de desinfeção mais seguros e 
assegurar a sua aplicação efetiva pelos 
utilizadores e pelos estabelecimentos de 
saúde. A Comissão deve garantir a 
adequação das referidas medidas 
preventivas de proteção da saúde, em 
conformidade com as disposições do 
artigo 74.º do presente regulamento.

Or. xm

Justificação

Avaliações clínicas recentes demonstram um risco importante de transmissão entre doentes 
de organismos patogénicos vetores de doenças pertencentes ao registo das IST (vírus do 
papiloma, herpes, hepatites, etc.). As discrepâncias da prática em relação aos protocolos 
adaptados à segurança dos doentes para estes dispositivos deram origem à infeção de 
doentes e, por vezes, à sua morte.

Alteração 188
Nora Berra

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) No que se refere aos dispositivos 
médicos 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 inovadores, de dispositivos 
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 

(42) No que se refere aos dispositivos 
médicos inovadores de alto risco, as 
autoridades competentes devem ser 
informadas numa fase precoce acerca dos 
dispositivos que estão sujeitos a uma 
avaliação da conformidade e devem ter o 
direito, na ausência de uma especificação 
técnica comum ou orientação para a 
realização da avaliação clínica, de avaliar 
os dados clínicos e proceder a uma 
avaliação científica, em especial quando 
se tratar de dispositivos inovadores, de 
dispositivos que usam uma tecnologia 
inovadora, de dispositivos pertencentes a 
uma categoria com taxas elevadas de 
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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 de alto risco 
antes da apresentação do pedido ao 
organismo notificado.

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 de alto risco 
antes da apresentação do pedido ao 
organismo notificado.

Or. en

Alteração 189
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) No que se refere aos dispositivos 
médicos 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 
inovadores, de dispositivos 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 

(42) No que se refere aos dispositivos 
médicos de alto risco, as autoridades 
competentes 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 
inovadores, de dispositivos 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 
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informem voluntariamente uma autoridade 
competente da sua intenção de apresentar 
um pedido de avaliação da conformidade 
de um dispositivo médico de alto risco 
antes da apresentação do pedido ao 
organismo notificado.

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 de alto risco 
antes da apresentação do pedido ao 
organismo notificado.

Or. en

Alteração 190
Nora Berra

Proposta de regulamento
Considerando 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(42-A) O fabricante de dispositivos de alto 
risco visado pela avaliação científica deve 
receber aconselhamento para uma 
avaliação adequada da conformidade dos 
seus dispositivos, em particular no que diz 
respeito aos dados clínicos necessários 
para a avaliação clínica. Este 
aconselhamento científico pode ser 
prestado pelo Conselho Consultivo 
Científico ou por um laboratório de 
referência da UE e publicado numa base 
de dados pública.

Or. en

Alteração 191
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(42-A) O procedimento de avaliação da 
conformidade não deve ser aplicável a 
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todos os tipos de dispositivos. Deve ser 
introduzido um processo centralizado e 
célere de autorização de introdução no 
mercado para:
- dispositivos implantáveis e dispositivos 
ativos terapêuticos, destinados a serem 
utilizados em contacto direto com o 
coração, o sistema circulatório central, o 
sistema nervoso central;
- dispositivos implantáveis ao nível da 
coluna e das articulações da anca, ombro 
e joelho, à exceção dos instrumentos e 
acessórios de osteossíntese;
- dispositivos implantáveis e invasivos com 
fins estéticos.
Deve ser introduzido um processo 
centralizado e célere de autorização de 
introdução no mercado para todos os 
restantes dispositivos de classe IIb e classe 
III.

Or. xm

Justificação

O sucesso regulamentar e de introdução no mercado na UE é por vezes exigido como um pré-
requisito para o apoio adicional à introdução no mercado dos E.U.A. O atual sistema de 
avaliação da conformidade encoraja a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) 
dos Estados Unidos a utilizar o mercado da UE como uma investigação clínica de grande 
escala e os cidadãos da UE como cobaias, gratuitamente). Tal apresenta uma desvantagem 
concorrencial para os trabalhadores da UE e seguros de saúde quando ocorrem 
acontecimentos adversos, que consequentemente afetam de forma negativa a competitividade 
e produtividade global da UE.

Alteração 192
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) O procedimento de avaliação da 
conformidade respeitante aos dispositivos 

(44) O procedimento de avaliação da 
conformidade respeitante aos dispositivos 
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da classe I deve efetuar-se, por via de 
regra, sob a responsabilidade exclusiva dos 
fabricantes, dado o baixo grau de 
vulnerabilidade associado a estes produtos. 
Para os dispositivos médicos das classes 
IIa, IIb e III, deve ser obrigatório um nível 
apropriado de envolvimento de um 
organismo notificado, exigindo-se para os 
dispositivos médicos da classe III uma 
aprovação prévia explícita da sua conceção 
e do seu fabrico antes de poderem ser 
colocados no mercado.

da classe I deve efetuar-se, por via de 
regra, sob a responsabilidade exclusiva dos 
fabricantes, dado o baixo grau de 
vulnerabilidade associado a estes produtos. 
Para os dispositivos médicos das classes 
IIa, IIb e III, deve ser obrigatório um nível 
apropriado de envolvimento de um 
organismo notificado, exigindo-se para os 
dispositivos médicos da classe III uma 
aprovação prévia explícita da sua conceção 
e do seu fabrico antes de poderem ser 
colocados no mercado. Sempre que a 
classificação dos produtos for mais 
rigorosa, deve ser permitido um período 
de transição adequado. Especialmente no 
caso de dispositivos que estejam no 
mercado há várias décadas e que sejam 
fiáveis e não apresentem problemas, 
devem ser reduzidos os requisitos de testes 
adicionais desnecessários. Seria mais 
adequado afetar estes recursos à 
inovação.

Or. fi

Alteração 193
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) O procedimento de avaliação da 
conformidade respeitante aos dispositivos 
da classe I deve efetuar-se, por via de 
regra, sob a responsabilidade exclusiva dos 
fabricantes, dado o baixo grau de 
vulnerabilidade associado a estes produtos. 
Para os dispositivos médicos das classes 
IIa, IIb e III, deve ser obrigatório um nível 
apropriado de envolvimento de um 
organismo notificado, exigindo-se para os 
dispositivos médicos da classe III uma 
aprovação prévia explícita da sua conceção 
e do seu fabrico antes de poderem ser 

(44) O procedimento de avaliação da 
conformidade respeitante aos dispositivos 
da classe I deve efetuar-se, por via de 
regra, sob a responsabilidade exclusiva dos 
fabricantes, dado o baixo grau de 
vulnerabilidade associado a estes produtos. 
Para os dispositivos médicos das classes 
IIa, IIb e III, é obrigatório um nível 
apropriado de envolvimento de um 
organismo notificado, exigindo-se para os 
dispositivos médicos da classe III uma 
aprovação prévia explícita da sua conceção 
e do seu fabrico antes de poderem ser 
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colocados no mercado. colocados no mercado.

Or. en

Alteração 194
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) O procedimento de avaliação da 
conformidade respeitante aos dispositivos 
da classe I deve efetuar-se, por via de 
regra, sob a responsabilidade exclusiva dos 
fabricantes, dado o baixo grau de 
vulnerabilidade associado a estes produtos. 
Para os dispositivos médicos das 
classes IIa, IIb e III, deve ser obrigatório 
um nível apropriado de envolvimento de
um organismo notificado, exigindo-se para 
os dispositivos médicos da classe III uma 
aprovação prévia explícita da sua conceção 
e do seu fabrico antes de poderem ser 
colocados no mercado.

(44) O procedimento de avaliação da 
conformidade respeitante aos dispositivos 
da classe I deve efetuar-se, por via de 
regra, sob a responsabilidade exclusiva dos 
fabricantes, dado o baixo grau de 
vulnerabilidade associado a estes produtos. 
Para os dispositivos médicos das 
classes IIa, IIb e III, deve ser obrigatório 
um controlo rigoroso por um organismo 
notificado, exigindo-se para os dispositivos 
médicos da classe III uma aprovação 
prévia explícita da sua conceção e do seu 
fabrico antes de poderem ser colocados no 
mercado.

Or. fr

Alteração 195
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Os procedimentos de avaliação da 
conformidade devem ser simplificados e 
racionalizados, enquanto os requisitos 
aplicáveis aos organismos notificados no 
que diz respeito à realização de avaliações 
devem estar claramente especificados para 

(45) Os procedimentos de avaliação da 
conformidade devem ser reforçados e 
racionalizados, enquanto os requisitos 
aplicáveis aos organismos notificados no 
que diz respeito à realização de avaliações 
devem estar claramente especificados para 



AM\935943PT.doc 37/97 PE510.741v01-00

PT

garantir condições de concorrência 
equitativas.

garantir condições de concorrência 
equitativas.

Or. fr

Alteração 196
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 46-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(46-A) De modo a garantir a segurança 
geral do mercado, todas as pessoas 
singulares ou coletivas têm o direito de 
tornar pública ou de divulgar de boa-fé 
uma informação relativa a um facto, um 
dado ou uma ação, desde que considerem 
que o desconhecimento do referido facto, 
dado ou ação é perigoso para a saúde ou 
para o ambiente.

Or. xm

Justificação

Este considerando visa proteger os denunciantes.

Alteração 197
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) As regras aplicáveis às investigações 
clínicas devem ser compatíveis com as 
principais orientações internacionais neste 
domínio, tais como a norma internacional 
ISO 14155:2011 sobre boas práticas 
clínicas para a investigação clínica de 
dispositivos médicos para seres humanos, 

(47) As regras aplicáveis às investigações 
clínicas devem ser compatíveis com as 
principais orientações internacionais neste 
domínio, tais como a norma internacional 
ISO 14155:2011 ou qualquer versão 
subsequente da mesma sobre boas práticas 
clínicas para a investigação clínica de 
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bem como a versão mais recente (2008) da 
Declaração de Helsínquia da Associação 
Médica Mundial sobre «Princípios éticos 
aplicáveis à investigação médica em seres 
humanos», a fim de garantir que as 
investigações clínicas realizadas na União 
são aceites no estrangeiro e que as 
investigações clínicas realizadas fora da 
União em conformidade com diretrizes 
internacionais podem ser aceites ao abrigo 
do presente regulamento.

dispositivos médicos para seres humanos, 
bem como a versão mais recente da 
Declaração de Helsínquia da Associação 
Médica Mundial sobre «Princípios éticos 
aplicáveis à investigação médica em seres 
humanos», a fim de garantir que as 
investigações clínicas realizadas na União 
são aceites no estrangeiro e que as 
investigações clínicas realizadas fora da 
União em conformidade com diretrizes 
internacionais podem ser aceites ao abrigo 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 198
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) Deve ser criado, ao nível da União, 
um sistema eletrónico destinado a 
assegurar que todas as investigações 
clínicas são registadas numa base de dados 
acessível publicamente. A fim de 
salvaguardar o direito à proteção dos dados 
pessoais, reconhecido no artigo 8.º da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, não podem ser registados no 
sistema eletrónico quaisquer dados 
pessoais de sujeitos participantes em 
investigações clínicas. No intuito de 
permitir a criação de sinergias com a área 
dos ensaios clínicos de medicamentos, o 
sistema eletrónico sobre investigações 
clínicas de dispositivos médicos deve ser 
interoperável com a base de dados da UE 
que vai ser criada para os ensaios clínicos 
de medicamentos para uso humano.

(48) Deve ser criado, ao nível da União, 
um sistema eletrónico destinado a 
assegurar que todas as investigações 
clínicas são registadas numa base de dados 
acessível publicamente. A fim de 
salvaguardar o direito à proteção dos dados 
pessoais, reconhecido no artigo 8.º da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, não podem ser registados no 
sistema eletrónico quaisquer dados 
pessoais de sujeitos participantes em 
investigações clínicas. No intuito de 
permitir a criação de sinergias com a área 
dos ensaios clínicos de medicamentos, o 
sistema eletrónico sobre investigações 
clínicas de dispositivos médicos deve ser 
interoperável com a base de dados da UE, 
assim como com a base de dados
www.clinicaltrials.gov da FDA dos EUA,
que vai ser criada para os ensaios clínicos 
de medicamentos para uso humano.
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Or. en

Justificação

Algumas investigações clínicas são realizadas com o mesmo dispositivo e/ou o mesmo 
protocolo de investigação clínica tanto nos Estados Unidos como na UE. A transparência 
para com os doentes inscritos nas investigações clínicas e as autoridades podem ser 
reforçadas através da disponibilização da informação nas duas bases de dados.

Alteração 199
Peter Liese

Proposta de regulamento
Considerando 48-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(48-A) As investigações clínicas e os 
outros estudos de avaliação clínica que 
acarretam riscos para o doente só devem 
ser autorizados após avaliação e 
aprovação por parte de um comité de 
ética.

Or. en

Alteração 200
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Os promotores devem notificar 
determinados acontecimentos adversos 
ocorridos durante as investigações clínicas 
aos Estados-Membros interessados, os 
quais devem ter a possibilidade de pôr 
termo ou de suspender as investigações se 
tal for considerado necessário para garantir 
um elevado nível de proteção dos sujeitos 
participantes numa investigação clínica. 
Estas informações devem ser comunicadas 

(50) Os promotores devem notificar 
acontecimentos adversos ocorridos durante 
as investigações clínicas aos 
Estados-Membros interessados, os quais 
têm a possibilidade de pôr termo ou de 
suspender as investigações se tal for 
considerado necessário para garantir um 
elevado nível de proteção dos sujeitos 
participantes numa investigação clínica. 
Estas informações são comunicadas aos 
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aos demais Estados-Membros. demais Estados-Membros, ao GCDM e à 
Comissão.

Or. en

Alteração 201
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Os promotores devem notificar 
determinados acontecimentos adversos 
ocorridos durante as investigações clínicas 
aos Estados-Membros interessados, os 
quais devem ter a possibilidade de pôr 
termo ou de suspender as investigações se 
tal for considerado necessário para garantir 
um elevado nível de proteção dos sujeitos 
participantes numa investigação clínica. 
Estas informações devem ser comunicadas 
aos demais Estados-Membros.

(50) Os promotores devem notificar 
determinados acontecimentos adversos, 
incluindo efeitos adversos graves dos 
dispositivos, efeitos dos dispositivos e 
deficiências dos dispositivos, ocorridos 
durante as investigações clínicas aos 
Estados-Membros interessados, os quais 
devem ter a possibilidade de pôr termo ou 
de suspender as investigações se tal for 
considerado necessário para garantir um 
elevado nível de proteção dos sujeitos 
participantes numa investigação clínica. 
Estas informações devem ser comunicadas 
aos demais Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Esta redação alinha o texto com a norma ISO 14155 sobre investigação clínica de 
dispositivos médicos para seres humanos – boas práticas clínicas.

Alteração 202
Peter Liese

Proposta de regulamento
Considerando 51-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(51-A) As investigações clínicas que 
acarretam riscos para o doente só devem 
ser autorizadas após avaliação e 
aprovação por parte de um comité de 
ética.

Or. en

Justificação

Relacionado com o debate sobre a regulamentação de ensaios clínicos, o relator considera 
que o papel do comité de ética deve ser reforçado.

Alteração 203
Peter Liese

Proposta de regulamento
Considerando 51-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(51-B) Devem ser estabelecidas regras 
rigorosas para pessoas que não estejam 
em condições de dar o seu consentimento 
esclarecido, como crianças e pessoas 
incapacitadas, ao mesmo nível da Diretiva 
2001/20/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 4 de abril 2001, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à 
aplicação de boas práticas clínicas na 
condução dos ensaios clínicos de 
medicamentos para uso humano¹.
1 JO L 121 de 1.5.2001, p. 34.

Or. en

Justificação

Comparadas com a proposta sobre ensaios clínicos com medicamentos, as disposições sobre 
investigações clínicas são muito fracas e imprecisas.  As investigações clínicas podem 
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acarretar um risco muito significativo para o doente, por exemplo se a amostra for recolhida 
por via de uma punção lombar.  Assim, as disposições devem ser especificadas. A proposta 
procura manter no mínimo o padrão de proteção assegurado para os ensaios clínicos com 
medicamentos desde 2001, através da Diretiva 2001/20/CE.

Alteração 204
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

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

(53) Os profissionais de saúde e os doentes 
devem ser dotados de capacidade para
notificar, a nível nacional, suspeitas de 
incidentes graves, usando formatos 
harmonizados e garantindo o anonimato, 
quando 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 do capítulo VII só funcionarão corretamente se os 
profissionais de saúde se sentirem capazes de comunicar incidentes sem medo de represálias. 
Nalgumas circunstâncias, pode ser necessária proteção sob a forma de anonimato para os 
delatores de modo a assegurar que a comunicação de incidentes é feita de forma completa e 
franca.

Alteração 205
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Considerando 53
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Texto da Comissão Alteração

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

(53) Os profissionais de saúde e os doentes 
são 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 informam os fabricantes e, se 
adequado, as suas subsidiárias e os seus 
subcontratantes, e partilham as 
informações com as suas homólogas, com 
outros Estados-Membros, com o GCDM e 
com a Comissão, a fim de minimizar a 
repetição desses incidentes.

Or. en

Alteração 206
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) A avaliação dos incidentes graves 
notificados e das ações corretivas de 
segurança deve efetuar-se a nível nacional, 
embora se deva assegurar uma 
coordenação sempre que tenham ocorrido 
incidentes semelhantes ou tenham de se 
tomar ações corretivas de segurança em 
mais de um Estado-Membro, com o 
objetivo de partilhar recursos e garantir a 
coerência das medidas corretivas.

(54) A avaliação dos incidentes graves 
notificados e das ações corretivas de 
segurança deve efetuar-se a nível nacional, 
sempre que tenham ocorrido incidentes 
semelhantes ou tenham de se tomar ações 
corretivas de segurança em coordenação 
com mais de um Estado-Membro, com o 
objetivo de partilhar recursos e garantir a 
coerência das medidas corretivas, e a 
transparência dos procedimentos deve ser 
assegurada.

Or. sl

Alteração 207
Nora Berra



PE510.741v01-00 44/97 AM\935943PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Considerando 54-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(54-A) Os fabricantes devem apresentar 
relatórios periódicos relativamente aos 
dispositivos médicos classificados na 
classe III no que diz respeito aos dados 
relevantes para a relação risco/benefício e 
à exposição da população, com o intuito 
de avaliar se é necessária alguma ação 
relativa ao dispositivo médico em questão.

Or. en

Alteração 208
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) Para evitar a dupla notificação, deve 
fazer-se uma distinção clara entre a 
notificação de acontecimentos adversos 
graves durante as investigações clínicas e a 
notificação de incidentes graves ocorridos 
depois de um dispositivo médico ter sido 
colocado no mercado.

(55) Deve fazer-se uma distinção clara 
entre a notificação de acontecimentos 
adversos graves durante as investigações 
clínicas e a notificação de incidentes 
graves ocorridos depois de um dispositivo 
médico ter sido colocado no mercado.

Or. en

Alteração 209
Nora Berra

Proposta de regulamento
Considerando 56
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Texto da Comissão Alteração

(56) O presente regulamento deve conter 
regras relativas à fiscalização do mercado a 
fim de reforçar os direitos e obrigações das 
autoridades nacionais competentes, 
garantir uma coordenação eficaz das suas 
atividades de fiscalização do mercado e 
tornar claros os procedimentos aplicáveis.

(56) O presente regulamento deve conter 
regras relativas à fiscalização do mercado a 
fim de reforçar os direitos e obrigações das 
autoridades nacionais competentes, 
garantir uma coordenação eficaz das suas 
atividades de fiscalização do mercado e 
tornar claros os procedimentos aplicáveis. 
A Comissão deve definir claramente a 
forma como estas inspeções devem ser 
efetuadas de forma a garantir uma 
implementação completa e harmonizada 
na União.

Or. en

Alteração 210
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 57-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(57-A) Os Estados-Membros são 
convidados a estabelecer e aplicar sanções 
graves aos fabricantes que cometam 
fraude e burla relativamente a dispositivos 
médicos. Essas sanções devem ser, no 
mínimo, equivalentes às receitas auferidas 
com a fraude ou burla. As sanções podem 
incluir a prisão.

Or. da

Alteração 211
Nora Berra

Proposta de regulamento
Considerando 59
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Texto da Comissão Alteração

(59) 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 […/…] 
relativo aos dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro, prestar 
aconselhamento à Comissão e coadjuvar a 
Comissão e os Estados-Membros na 
garantia de uma implementação 
harmonizada do presente regulamento.

(59) 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 […/…] 
relativo aos dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro, prestar 
aconselhamento à Comissão e coadjuvar a 
Comissão e os Estados-Membros na 
garantia de uma implementação 
harmonizada do presente regulamento. 
Esse comité de peritos deve ser apoiado 
por um Conselho Consultivo Científico, 
composto por painéis de peritos para 
disciplinas médicas específicas, no intuito 
de prosseguir a avaliação de dispositivos 
de alto risco e fornecer orientações e 
especificações técnicas comuns para a 
avaliação clínica.

Or. en

Alteração 212
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Considerando 59-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(59-A) Deve ser criado um Grupo 
Consultivo dos Dispositivos Médicos a 
nível europeu, composto por 
representantes de associações de doentes, 
clínicos, enfermeiros, profissionais dos 
cuidados de saúde e gestores das unidades 
de cuidados de saúde e outros fóruns 
relevantes, para aconselhar o GCDM 
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sobre aspetos técnicos, científicos, sociais 
e económicos da colocação no mercado e 
disponibilização de tecnologia médica e 
serviços relacionados na União, funções 
que lhe são conferidas pelo presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 213
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) A Comissão deve proporcionar à 
autoridade nacional coordenadora um 
apoio a nível científico e técnico bem como 
o correspondente apoio logístico, e garantir 
que o sistema regulamentar dos 
dispositivos médicos é aplicado de modo 
eficaz ao nível da União com base em 
dados científicos fiáveis.

(61) A Comissão deve proporcionar à 
autoridade nacional coordenadora um 
apoio a nível científico e técnico bem como 
o correspondente apoio logístico, e garantir 
que o sistema regulamentar dos 
dispositivos médicos é aplicado de modo 
eficaz e uniforme ao nível da União com 
base em dados científicos fiáveis.

Or. en

Alteração 214
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Considerando 63

Texto da Comissão Alteração

(63) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos, nomeadamente, 
na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, em especial a dignidade e 
a integridade do ser humano, a proteção 
dos dados pessoais, a liberdade das artes e 

(63) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos, nomeadamente, 
na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, em especial a dignidade e 
a integridade do ser humano, o princípio 
do consentimento livre e esclarecido, a 
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das ciências, a liberdade de empresa e o 
direito de propriedade. O presente 
regulamento deve ser aplicado pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
estes direitos e princípios.

proteção dos dados pessoais, a liberdade 
das artes e das ciências, a liberdade de 
empresa e o direito de propriedade, assim 
como a Convenção dos Direitos do 
Homem. O presente regulamento deve ser 
aplicado pelos Estados-Membros em 
conformidade com estes direitos e 
princípios.

Or. en

Alteração 215
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Considerando 64

Texto da Comissão Alteração

(64) Com o objetivo de manter um elevado 
nível de saúde e segurança, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do TFUE relativamente aos produtos 
abrangidos pelo presente regulamento que 
sejam semelhantes a dispositivos médicos, 
sem ter necessariamente um fim médico; à 
adaptação ao progresso técnico da 
definição de «nanomaterial» e à evolução 
ao nível da União e internacional; à 
adaptação ao progresso técnico dos 
requisitos gerais de segurança e 
desempenho, dos elementos a tratar na 
documentação técnica, do teor mínimo da 
declaração UE de conformidade e dos 
certificados emitidos pelos organismos 
notificados, dos requisitos mínimos a 
satisfazer pelos organismos notificados, 
das regras de classificação, dos 
procedimentos de avaliação da 
conformidade e da documentação a 
apresentar para a aprovação das 
investigações clínicas; ao estabelecimento 
do sistema IUD; às informações a 
apresentar para o registo dos dispositivos 
médicos e de determinados operadores 

(64) Com o objetivo de manter um elevado 
nível de saúde e segurança, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do TFUE relativamente aos produtos 
abrangidos pelo presente regulamento que 
sejam semelhantes a dispositivos médicos, 
sem ter necessariamente um fim médico; à 
adaptação ao progresso técnico da 
definição de «nanomaterial» e à evolução 
ao nível da União e internacional; à 
adaptação ao progresso técnico dos 
requisitos gerais de segurança e 
desempenho, dos elementos a tratar na 
documentação técnica, do teor mínimo da 
declaração UE de conformidade e dos 
certificados emitidos pelos organismos 
notificados, dos requisitos mínimos a 
satisfazer pelos organismos notificados, 
das regras de classificação, dos 
procedimentos de avaliação da 
conformidade e da documentação a 
apresentar para a aprovação das 
investigações clínicas; ao estabelecimento 
do sistema IUD; às informações a 
apresentar para o registo dos dispositivos 
médicos e de determinados operadores 
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económicos; ao nível e à estrutura das 
taxas relativas à designação e à 
monitorização dos organismos notificados; 
às informações relativas a investigações 
clínicas que são disponibilizadas 
publicamente; à adoção de medidas 
preventivas de proteção da saúde a nível da 
UE; bem como às tarefas e critérios 
aplicáveis aos laboratórios de referência da 
União Europeia e ao nível e estrutura das 
taxas a pagar pelos pareceres científicos 
que emitem. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os seus trabalhos 
preparatórios, incluindo a nível de peritos. 
A Comissão, aquando da preparação e 
elaboração de atos delegados, deve 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

económicos; ao nível e à estrutura das 
taxas relativas à designação e à 
monitorização dos organismos notificados; 
às informações relativas a investigações 
clínicas que são disponibilizadas 
publicamente; à adoção de medidas 
preventivas de proteção da saúde a nível da 
UE; bem como às tarefas e critérios 
aplicáveis aos laboratórios de referência da 
União Europeia e ao nível e estrutura das 
taxas a pagar pelos pareceres científicos 
que emitem. O papel dos laboratórios de 
referência deve concentrar-se numa 
atividade pós-comercialização, para que o 
seu trabalho também preste um bom 
apoio ao das autoridades. Na posição de 
laboratórios de referência, a ênfase deve 
estar na independência e na definição 
clara dos deveres. É particularmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas durante os seus 
trabalhos preparatórios, incluindo a nível 
de peritos. A Comissão, aquando da 
preparação e elaboração de atos delegados, 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. fi

Alteração 216
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Considerando 64

Texto da Comissão Alteração

(64) Com o objetivo de manter um elevado 
nível de saúde e segurança, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do TFUE relativamente aos produtos 
abrangidos pelo presente regulamento que 
sejam semelhantes a dispositivos médicos, 

(64) Com o objetivo de manter um elevado 
nível de saúde e segurança, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do TFUE relativamente aos produtos 
abrangidos pelo presente regulamento que 
sejam semelhantes a dispositivos médicos, 
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sem ter necessariamente um fim médico; à 
adaptação ao progresso técnico da 
definição de «nanomaterial» e à evolução 
ao nível da União e internacional; à 
adaptação ao progresso técnico dos 
requisitos gerais de segurança e 
desempenho, dos elementos a tratar na 
documentação técnica, do teor mínimo da 
declaração UE de conformidade e dos 
certificados emitidos pelos organismos 
notificados, dos requisitos mínimos a 
satisfazer pelos organismos notificados, 
das regras de classificação, dos 
procedimentos de avaliação da 
conformidade e da documentação a 
apresentar para a aprovação das 
investigações clínicas; ao estabelecimento 
do sistema IUD; às informações a 
apresentar para o registo dos dispositivos 
médicos e de determinados operadores 
económicos; ao nível e à estrutura das 
taxas relativas à designação e à 
monitorização dos organismos notificados; 
às informações relativas a investigações 
clínicas que são disponibilizadas 
publicamente; à adoção de medidas 
preventivas de proteção da saúde a nível da 
UE; bem como às tarefas e critérios 
aplicáveis aos laboratórios de referência da 
União Europeia e ao nível e estrutura das 
taxas a pagar pelos pareceres científicos 
que emitem. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os seus trabalhos 
preparatórios, incluindo a nível de peritos. 
A Comissão, aquando da preparação e
elaboração de atos delegados, deve 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

sem ter necessariamente um fim médico; à 
adaptação ao progresso técnico da 
definição de «nanomaterial» e à evolução 
ao nível da União e internacional; à 
adaptação ao progresso técnico dos 
requisitos gerais de segurança e 
desempenho, dos elementos a tratar na 
documentação técnica, do teor mínimo da 
declaração UE de conformidade e dos 
certificados emitidos pelos organismos 
notificados, dos requisitos a satisfazer 
pelos organismos notificados, das regras de 
classificação, dos procedimentos de 
avaliação da conformidade e da 
documentação a apresentar para a 
aprovação das investigações clínicas; ao 
estabelecimento do sistema IUD; às 
informações a apresentar para o registo dos 
dispositivos médicos e de determinados 
operadores económicos; ao nível e à 
estrutura das taxas relativas à designação e 
à monitorização dos organismos 
notificados; às informações relativas a 
investigações clínicas que são 
disponibilizadas publicamente; à adoção de 
medidas preventivas de proteção da saúde 
a nível da UE; bem como às tarefas e 
critérios aplicáveis aos laboratórios de 
referência da União Europeia e ao nível e 
estrutura das taxas a pagar pelos pareceres 
científicos que emitem. É particularmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas durante os seus 
trabalhos preparatórios, incluindo a nível 
de peritos. A Comissão, aquando da 
preparação e elaboração de atos delegados, 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. de

Justificação

Para estabelecer requisitos iguais para os organismos notificados em todos os 
Estados-Membros e assegurar condições justas e uniformes, em vez de «requisitos mínimos», 
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deve falar-se de «requisitos» exigidos aos organismos notificados. Esta terminologia 
corresponde, aliás, à utilizada na Decisão n.º 768/2008/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, relativa aos organismos notificados.

Alteração 217
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Considerando 64

Texto da Comissão Alteração

(64) Com o objetivo de manter um elevado 
nível de saúde e segurança, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do TFUE relativamente aos produtos 
abrangidos pelo presente regulamento que 
sejam semelhantes a dispositivos médicos, 
sem ter necessariamente um fim médico; à 
adaptação ao progresso técnico da 
definição de «nanomaterial» e à evolução 
ao nível da União e internacional; à 
adaptação ao progresso técnico dos 
requisitos gerais de segurança e 
desempenho, dos elementos a tratar na 
documentação técnica, do teor mínimo da 
declaração UE de conformidade e dos 
certificados emitidos pelos organismos 
notificados, dos requisitos mínimos a 
satisfazer pelos organismos notificados, 
das regras de classificação, dos 
procedimentos de avaliação da 
conformidade e da documentação a 
apresentar para a aprovação das 
investigações clínicas; ao estabelecimento 
do sistema IUD; às informações a 
apresentar para o registo dos dispositivos 
médicos e de determinados operadores 
económicos; ao nível e à estrutura das 
taxas relativas à designação e à 
monitorização dos organismos notificados; 
às informações relativas a investigações 
clínicas que são disponibilizadas 
publicamente; à adoção de medidas 
preventivas de proteção da saúde a nível da 

(64) Com o objetivo de manter um elevado 
nível de saúde e segurança, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do TFUE relativamente aos produtos 
abrangidos pelo presente regulamento que 
sejam semelhantes a dispositivos médicos, 
sem ter necessariamente um fim médico; à 
adaptação ao progresso técnico da 
definição de «nanomaterial» e à evolução 
ao nível da União e internacional; às regras 
de classificação e à documentação a 
apresentar para a aprovação das 
investigações clínicas; ao estabelecimento 
do sistema IUD; às informações a 
apresentar para o registo dos dispositivos 
médicos e de determinados operadores 
económicos; ao nível e à estrutura das 
taxas relativas à designação e à 
monitorização dos organismos notificados; 
às informações relativas a investigações 
clínicas que são disponibilizadas 
publicamente; à adoção de medidas 
preventivas de proteção da saúde a nível da 
UE; bem como às tarefas e critérios 
aplicáveis aos laboratórios de referência da 
União Europeia e ao nível e estrutura das 
taxas a pagar pelos pareceres científicos 
que emitem. Os elementos fundamentais 
do presente regulamento, tais como 
requisitos gerais de segurança e 
desempenho, elementos tratados na 
documentação técnica e o conteúdo 
mínimo da declaração UE de 
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UE; bem como às tarefas e critérios 
aplicáveis aos laboratórios de referência da 
União Europeia e ao nível e estrutura das 
taxas a pagar pelos pareceres científicos 
que emitem. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
A Comissão, aquando da preparação e 
elaboração de atos delegados, deve 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

conformidade só devem ser alterados no 
âmbito do processo legislativo ordinário. 
É particularmente importante que a 
Comissão proceda a consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive a nível de peritos. A Comissão, 
aquando da preparação e elaboração de 
atos delegados, deve assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. cs

Alteração 218
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Considerando 64

Texto da Comissão Alteração

(64) Com o objetivo de manter um elevado 
nível de saúde e segurança, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do TFUE relativamente aos produtos 
abrangidos pelo presente regulamento que 
sejam semelhantes a dispositivos médicos, 
sem ter necessariamente um fim médico; à 
adaptação ao progresso técnico da 
definição de «nanomaterial» e à evolução 
ao nível da União e internacional; à 
adaptação ao progresso técnico dos 
requisitos gerais de segurança e 
desempenho, dos elementos a tratar na 
documentação técnica, do teor mínimo da 
declaração UE de conformidade e dos 
certificados emitidos pelos organismos 
notificados, dos requisitos mínimos a 
satisfazer pelos organismos notificados, 
das regras de classificação, dos 
procedimentos de avaliação da 

(64) Com o objetivo de manter um elevado 
nível de saúde e segurança, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do TFUE relativamente aos produtos 
abrangidos pelo presente regulamento que 
sejam semelhantes a dispositivos médicos, 
sem ter necessariamente um fim médico; à 
adaptação ao progresso técnico da 
definição de «nanomaterial» e à evolução 
ao nível da União e internacional; à 
adaptação ao progresso técnico dos 
requisitos gerais de segurança e 
desempenho, dos elementos a tratar na 
documentação técnica, do teor mínimo da 
declaração UE de conformidade e dos 
certificados emitidos pelos organismos 
notificados, dos requisitos mínimos a 
satisfazer pelos organismos notificados, 
das regras de classificação, dos 
procedimentos de avaliação da 
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conformidade e da documentação a 
apresentar para a aprovação das 
investigações clínicas; ao estabelecimento 
do sistema IUD; às informações a 
apresentar para o registo dos dispositivos 
médicos e de determinados operadores 
económicos; ao nível e à estrutura das 
taxas relativas à designação e à 
monitorização dos organismos notificados; 
às informações relativas a investigações 
clínicas que são disponibilizadas 
publicamente; à adoção de medidas 
preventivas de proteção da saúde a nível da 
UE; bem como às tarefas e critérios 
aplicáveis aos laboratórios de referência da 
União Europeia e ao nível e estrutura das 
taxas a pagar pelos pareceres científicos 
que emitem. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os seus trabalhos 
preparatórios, incluindo a nível de peritos. 
A Comissão, aquando da preparação e 
elaboração de atos delegados, deve 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

conformidade e da documentação a 
apresentar para a aprovação das 
investigações clínicas; ao estabelecimento 
do sistema IUD; às informações a 
apresentar para o registo dos dispositivos 
médicos e de determinados operadores 
económicos; ao nível e à estrutura das 
taxas relativas à designação e à 
monitorização dos organismos notificados; 
às informações relativas a investigações 
clínicas que são disponibilizadas 
publicamente; à adoção de medidas 
preventivas de proteção da saúde a nível da 
UE; bem como às tarefas e critérios 
aplicáveis aos laboratórios de referência da 
União Europeia e ao nível e estrutura das 
taxas a pagar pelos pareceres científicos 
que emitem. Contudo, os elementos 
importantes do presente regulamento, 
como os requisitos gerais de segurança e 
desempenho, elementos que serão 
abordados em documentação técnica, o 
conteúdo mínimo da declaração de 
conformidade da União, a fim de alterar 
ou completar os procedimentos de 
avaliação da conformidade, serão 
alterados apenas através do processo 
legislativo ordinário. É particularmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas durante os seus 
trabalhos preparatórios, incluindo a nível 
de peritos. A Comissão, aquando da 
preparação e elaboração de atos delegados, 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Justificação

As partes mencionadas são um elemento fundamental da legislação e, por conseguinte, de 
acordo com o artigo 290.º do Tratado não podem ser modificadas por um ato delegado.
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Alteração 219
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta de regulamento
Considerando 64

Texto da Comissão Alteração

(64) Com o objetivo de manter um elevado 
nível de saúde e segurança, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do TFUE relativamente aos produtos 
abrangidos pelo presente regulamento que 
sejam semelhantes a dispositivos médicos, 
sem ter necessariamente um fim médico; à 
adaptação ao progresso técnico da 
definição de «nanomaterial» e à evolução 
ao nível da União e internacional; à 
adaptação ao progresso técnico dos 
requisitos gerais de segurança e 
desempenho, dos elementos a tratar na 
documentação técnica, do teor mínimo da 
declaração UE de conformidade e dos 
certificados emitidos pelos organismos 
notificados, dos requisitos mínimos a 
satisfazer pelos organismos notificados, 
das regras de classificação, dos 
procedimentos de avaliação da 
conformidade e da documentação a 
apresentar para a aprovação das 
investigações clínicas; ao estabelecimento 
do sistema IUD; às informações a 
apresentar para o registo dos dispositivos 
médicos e de determinados operadores 
económicos; ao nível e à estrutura das 
taxas relativas à designação e à 
monitorização dos organismos notificados; 
às informações relativas a investigações 
clínicas que são disponibilizadas 
publicamente; à adoção de medidas 
preventivas de proteção da saúde a nível da 
UE; bem como às tarefas e critérios 
aplicáveis aos laboratórios de referência da 
União Europeia e ao nível e estrutura das 
taxas a pagar pelos pareceres científicos 
que emitem. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 

(64) Com o objetivo de manter um elevado 
nível de saúde e segurança, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do TFUE relativamente aos produtos 
abrangidos pelo presente regulamento que 
sejam semelhantes a dispositivos médicos, 
sem ter necessariamente um fim médico; à 
adaptação ao progresso técnico da 
definição de «nanomaterial» e à evolução 
ao nível da União e internacional; à 
adaptação ao progresso técnico dos 
requisitos gerais de segurança e 
desempenho, dos elementos a tratar na 
documentação técnica, do teor mínimo da 
declaração UE de conformidade e dos 
certificados emitidos pelos organismos 
notificados, dos requisitos mínimos a 
satisfazer pelos organismos notificados, 
das regras de classificação, dos 
procedimentos de avaliação da 
conformidade e da documentação a 
apresentar para a aprovação das 
investigações clínicas; ao estabelecimento 
do sistema IUD; às informações a 
apresentar para o registo dos dispositivos 
médicos e de determinados operadores 
económicos; ao nível e à estrutura das 
taxas relativas à designação e à 
monitorização dos organismos notificados; 
às informações relativas a investigações 
clínicas que são disponibilizadas 
publicamente; à adoção de medidas 
preventivas de proteção da saúde a nível da 
UE; bem como às tarefas e critérios 
aplicáveis aos laboratórios de referência da 
União Europeia e ao nível e estrutura das 
taxas a pagar pelos pareceres científicos 
que emitem. Porém, os elementos 
fundamentais do presente regulamento, 
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adequadas durante os seus trabalhos 
preparatórios, incluindo a nível de peritos. 
A Comissão, aquando da preparação e 
elaboração de atos delegados, deve 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

como os requisitos gerais em matéria de 
segurança e desempenho, os elementos 
relativos à documentação técnica e os 
requisitos para a certificação no âmbito 
da marcação CE, assim como a 
modificação ou complementação dos 
mesmos, só devem poder ser alterados de 
acordo com o processo legislativo 
ordinário. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os seus trabalhos 
preparatórios, incluindo a nível de peritos. 
A Comissão, aquando da preparação e 
elaboração de atos delegados, deve 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. de

Justificação

Estamos aqui perante um dos aspetos essenciais do presente regulamento. Tais aspetos não 
devem, portanto, poder ser alterados por meio de um ato delegado.

Alteração 220
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Considerando 68

Texto da Comissão Alteração

(68) No sentido de permitir que os 
operadores económicos, os organismos 
notificados, os Estados-Membros e a 
Comissão se adaptem às alterações 
introduzidas pelo presente regulamento, é 
adequado prever um período transitório 
suficiente para essa adaptação e para tomar 
as medidas organizativas necessárias à sua 
correta aplicação. É de primordial 
importância que, na data de aplicação, 
estejam designados organismos notificados 
em número suficiente de acordo com os 

(68) No sentido de permitir que os 
operadores económicos, os organismos 
notificados, os Estados-Membros e a 
Comissão se adaptem às alterações 
introduzidas pelo presente regulamento, é 
adequado prever um período transitório 
suficiente para essa adaptação e para tomar 
as medidas organizativas necessárias à sua 
correta aplicação. É de primordial 
importância que, na data de aplicação, 
estejam designados organismos notificados 
em número suficiente de acordo com os 
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novos requisitos, a fim de evitar uma 
escassez de dispositivos médicos no 
mercado.

novos requisitos, a fim de evitar uma 
escassez de dispositivos médicos no 
mercado. Os organismos notificados são 
operadores económicos, e podem ser 
considerados como passíveis de requerer 
concentração. É importante que os 
organismos notificados possam cooperar 
e que essa concentração não dificulte o 
estabelecimento de PME.

Or. fi

Alteração 221
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Considerando 68

Texto da Comissão Alteração

(68) No sentido de permitir que os 
operadores económicos, os organismos 
notificados, os Estados-Membros e a 
Comissão se adaptem às alterações 
introduzidas pelo presente regulamento, é 
adequado prever um período transitório 
suficiente para essa adaptação e para 
tomar as medidas organizativas necessárias 
à sua correta aplicação. É de primordial 
importância que, na data de aplicação, 
estejam designados organismos notificados 
em número suficiente de acordo com os 
novos requisitos, a fim de evitar uma 
escassez de dispositivos médicos no 
mercado.

(68) No sentido de permitir que os 
operadores económicos, especialmente as 
PME, se adaptem às alterações 
introduzidas pelo presente regulamento e 
de assegurar a correta aplicação do 
mesmo, é adequado prever um período 
transitório suficiente para que sejam 
tomadas as medidas organizativas 
necessárias. Contudo, as partes do 
presente regulamento que afetam 
diretamente os Estados-Membros e a 
Comissão devem ser implementadas o 
mais rapidamente possível. É de 
primordial importância que, na data de 
aplicação, estejam designados organismos 
notificados em número suficiente de 
acordo com os novos requisitos, a fim de 
evitar uma escassez de dispositivos 
médicos no mercado. Também na data de 
aplicação, os organismos notificados 
existentes que tratam de dispositivos de 
classe III ficam sujeitos à apresentação 
do pedido de notificação em conformidade 
com o artigo 31.º. 

Or. en



AM\935943PT.doc 57/97 PE510.741v01-00

PT

Alteração 222
Gilles Pargneaux

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

Texto da Comissão Alteração

 O presente regulamento estabelece as 
normas a satisfazer pelos dispositivos 
médicos e seus acessórios que são 
colocados no mercado ou entram em 
serviço na União para uso humano.

O presente regulamento estabelece as 
normas a satisfazer pelos dispositivos 
médicos, pelos seus acessórios e pelos 
dispositivos médicos para fins estéticos 
que são colocados no mercado ou entram 
em serviço na União para uso humano.

Or. fr

Justificação

Os dispositivos para fins estéticos devem ser incluídos no âmbito de aplicação do 
regulamento.

Alteração 223
Gilles Pargneaux

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

Texto da Comissão Alteração

 Para efeitos do presente regulamento, os 
dispositivos médicos e os acessórios de
dispositivos médicos serão a seguir 
designados por «dispositivos».

Para efeitos do presente regulamento, os 
dispositivos médicos, os seus acessórios e 
os dispositivos para fins estéticos serão a 
seguir designados por «dispositivos».

Or. fr

Justificação

Os dispositivos para fins estéticos devem ser incluídos no âmbito de aplicação do 
regulamento.
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Alteração 224
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

f) Aos produtos que contenham ou 
consistam em substâncias ou organismos 
biológicos diferentes dos referidos nas 
alíneas c) e e), que sejam viáveis,
incluindo microrganismos, bactérias, 
fungos ou vírus vivos;

f) Aos produtos que contenham ou 
consistam em substâncias ou organismos 
biológicos diferentes dos referidos nas 
alíneas c) e e), que sejam viáveis e cujo 
efeito pretendido seja alcançado por 
meios farmacológicos, imunológicos ou 
metabólicos;

Or. en

Justificação

Atualmente, os dispositivos médicos compostos por substâncias biológicas viáveis estão 
abrangidos pela Diretiva 93/42/CEE. A exclusão generalizada de substâncias biológicas cujo 
efeito pretendido não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos 
resultaria na perda de dispositivos médicos seguros e eficientes existentes atualmente no 
mercado que não seriam aprovados como medicamentos, uma vez que não têm qualquer 
modo de ação farmacológico, imunológico ou metabólico.

Alteração 225
Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

(f) Aos produtos que contenham ou 
consistam em substâncias ou organismos 
biológicos diferentes dos referidos nas 
alíneas c) e e), que sejam viáveis, 
incluindo microrganismos, bactérias, 
fungos ou vírus vivos;

(f) Aos produtos que contenham ou 
consistam em substâncias ou organismos 
biológicos diferentes dos referidos nas 
alíneas c) e e), que sejam viáveis, cujos 
efeitos principais se obtenham por ação 
farmacológica, imunológica ou 
metabólica;

Or. de
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Alteração 226
Mairead McGuinness

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

Texto da Comissão Alteração

f) Aos produtos que contenham ou 
consistam em substâncias ou organismos 
biológicos diferentes dos referidos nas 
alíneas c) e e), que sejam viáveis, incluindo 
microrganismos, bactérias, fungos ou vírus 
vivos;

f) A todos os produtos que contenham ou 
consistam em substâncias ou organismos 
biológicos diferentes dos referidos nas 
alíneas c) e e), que sejam viáveis, incluindo 
microrganismos, bactérias, fungos ou vírus 
vivos;

Or. en

Justificação

Atualmente, os dispositivos médicos compostos por substâncias biológicas viáveis estão 
abrangidos pela Diretiva 93/42/CEE. A exclusão generalizada de substâncias biológicas cujo 
efeito pretendido não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos 
resultaria na perda de dispositivos médicos seguros e eficientes existentes atualmente no 
mercado que não seriam aprovados como medicamentos, uma vez que não têm qualquer 
modo de ação farmacológico, imunológico ou metabólico.

Alteração 227
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) A dispositivos compostos por 
substâncias ou uma combinação de 
substâncias destinadas a serem ingeridas 
e que são absorvidas ou dispersadas pelo 
corpo humano que, com base em dados 
científicos sólidos, não têm implicações de 
saúde adversas para a segurança dos 
doentes.

Or. en
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Alteração 228
Antonyia Parvanova

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

Texto da Comissão Alteração

 Deve ser avaliado e autorizado em 
conformidade com o presente regulamento 
qualquer dispositivo que, quando colocado 
no mercado ou utilizado de acordo com as 
instruções do fabricante, inclua como parte 
integrante uma substância que, se utilizada 
separadamente, seja suscetível de ser 
considerada como medicamento na aceção 
do artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva 
2001/83/CE, incluindo um medicamento 
derivado do sangue ou do plasma humanos, 
na aceção do artigo 1.º, ponto 10, da 
referida diretiva, e que tenha uma ação 
acessória à do dispositivo.

Deve ser avaliado e autorizado em 
conformidade com o presente regulamento 
qualquer dispositivo que, quando colocado 
no mercado ou utilizado de acordo com as 
instruções do fabricante, inclua como parte 
integrante uma substância que, se utilizada 
separadamente, seja suscetível de ser 
considerada como medicamento na aceção 
do artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva 
2001/83/CE, incluindo um medicamento 
derivado do sangue ou do plasma humanos, 
na aceção do artigo 1.º, ponto 10, da 
referida diretiva, e que tenha uma ação 
acessória à do dispositivo, após consultar 
a agência nacional do medicamento ou a 
Agência Europeia de Medicamentos.

Or. en

Alteração 229
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O presente regulamento não impede 
a aplicação continuada das medidas 
previstas na Diretiva 2002/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de janeiro de 2003, e nas suas cinco 
diretivas derivadas, que estabelece as 
normas de qualidade e segurança em 
relação à colheita, análise, 
processamento, armazenamento e 
distribuição de sangue humano e de 
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componentes sanguíneos.
Os artigos 10.º (pessoal), 14.º 
(rastreabilidade), 15.º (notificação de 
incidentes e reações adversas graves), 19.º 
(exame dos dadores) e 29.º (requisitos 
técnicos e sua adaptação ao progresso 
técnico e científico) da Diretiva 
2002/98/CE asseguram a segurança de 
dadores e doentes e, como tal, essas 
normas já existentes devem ser mantidas.

Or. en

Alteração 230
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A regulamentação dos dispositivos 
médicos a nível da União não deve 
interferir com a liberdade de os 
Estados-Membros decidirem se 
restringem a utilização de qualquer tipo 
específico de dispositivos em relação a 
aspetos que não são abrangidos pelo 
presente regulamento. 

Or. en

Alteração 231
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. O presente regulamento não 
interfere na decisão tomada pelos 
Estados-Membros de restringirem ou não 
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a utilização de qualquer tipo específico de 
dispositivo médico relativamente a aspetos 
que não são harmonizados pelo presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Alteração correspondente à alteração 13 do regulamento relativo a dispositivos médicos 
para diagnóstico in vitro e a uma disposição na legislação farmacêutica.

Alteração 232
Mairead McGuinness

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

Texto da Comissão Alteração

(1) «Dispositivo médico», qualquer 
instrumento, aparelho, equipamento, 
software, implante, reagente, material ou 
outro artigo, destinado pelo fabricante a ser 
utilizado, isolada ou conjuntamente, em 
seres humanos, para um ou mais dos fins 
médicos específicos de:

(1) «Dispositivo médico», qualquer 
instrumento, aparelho, equipamento, 
software, implante, reagente, material ou 
outro artigo, destinado pelo fabricante a ser 
utilizado, isolada ou conjuntamente, em 
seres humanos, para um ou mais dos fins 
médicos específicos diretos ou indiretos
de:

Or. en

Alteração 233
Peter Liese

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, 
prognóstico, tratamento ou atenuação de 
uma doença,
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Or. en

Justificação

Alteração correspondente à alteração 14 do regulamento relativo a dispositivos médicos 
para diagnóstico in vitro.

Alteração 234
Antonyia Parvanova

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

Texto da Comissão Alteração

cujo principal efeito pretendido no corpo 
humano não seja alcançado por meios 
farmacológicos, imunológicos ou 
metabólicos, embora a sua função possa 
ser apoiada por esses meios.

cuja finalidade no corpo humano não seja 
alcançada por meios farmacológicos, 
imunológicos ou metabólicos.

Or. en

Alteração 235
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

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

Texto da Comissão Alteração

Os dispositivos médicos destinados a 
serem utilizados com um sistema de 
ligação para o fornecimento de líquidos 
devem ser aprovados/normalizados entre 
os vários fabricantes para garantir aos 
pacientes um tratamento adequado da 
doença crónica; caso contrário, não é 
possível garantir a utilização pretendida.

Or. it
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Alteração 236
Christofer Fjellner

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

Texto da Comissão Alteração

Os produtos implantáveis ou outros 
produtos invasivos, destinados a serem 
usados em seres humanos, enumerados 
no anexo XV, devem ser considerados 
dispositivos médicos, independentemente 
de o fabricante os destinar ou não a um 
fim médico;

Suprimido

Or. en

Justificação

Implants or other invasive products in Annex XV (aesthetic products) without medical 
purpose should not be considered medical devices and should not be regulated by the 
proposed regulation on medical devices. Including products that do not have a medical 
purpose could undermine the term medical devices, and make the regulation on medical 
devices indistinct.This regulation is intended to ensure that medical devices placed on the 
market are secure and works as intended. In order to be placed on the market the medical 
benefits of the product has to outweigh the risk. This is not applicable for implants and other 
invasive products in Annex XV.Aesthetic products should be regulated in a separate 
regulation, that could cover a wider range of aesthetic products. This regulation could refer 
to the regulation on medical devices where applicable.

Alteração 237
Nora Berra

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

Texto da Comissão Alteração

Os produtos implantáveis ou outros 
produtos invasivos, destinados a serem 
usados em seres humanos, enumerados no 
anexo XV, devem ser considerados 
dispositivos médicos, independentemente 
de o fabricante os destinar ou não a um 

Os produtos implantáveis ou outros 
produtos invasivos, bem como os produtos 
que utilizam agentes físicos externos, 
destinados a serem usados em seres 
humanos, enumerados no anexo XV, 
devem ser considerados dispositivos 
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fim médico; médicos;

Or. fr

Alteração 238
Milan Cabrnoch

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

Texto da Comissão Alteração

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

(2) «Acessório de um dispositivo médico», 
um artigo que, embora não sendo um 
dispositivo médico, esteja destinado pelo 
seu fabricante a ser utilizado em conjunto 
com um ou vários dispositivos médicos 
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 
médicos tendo em vista a sua finalidade;

Or. en

Alteração 239
Gilles Pargneaux

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

Texto da Comissão Alteração

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

(2) «Acessório de um dispositivo médico», 
um artigo que esteja destinado pelo seu 
fabricante a ser utilizado em conjunto com 
um ou vários dispositivos médicos 
específicos, por forma a permitir ou 
coadjuvar especificamente a utilização dos 
dispositivos de acordo com a sua 
finalidade;
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Or. fr

Justificação

A redação «embora não sendo um dispositivo médico» dá azo a ambiguidades, na medida em 
que, no seguimento do regulamento, os acessórios dos dispositivos médicos são obrigados a 
seguir as normas relativas aos dispositivos médicos e que no artigo 1, n.º 1, ponto 2, são 
denominados «dispositivos», da mesma forma que os dispositivos médicos. Seria apropriado 
resolver esta ambiguidade, suprimindo as palavras «embora não sendo um dispositivo 
médico» da definição de acessório.

Alteração 240
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 241
Gilles Pargneaux

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

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «Dispositivo para fins estéticos», 
qualquer instrumento, aparelho, 
equipamento, software, implante, 
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material, substância ou outro artigo, 
destinado pelo fabricante a ser utilizado, 
isolada ou conjuntamente, em seres 
humanos, para efeitos de modificação da 
aparência corporal, sem fins terapêuticos 
ou de reconstrução, através da sua 
implantação no corpo humano, da 
aderência à superfície do olho ou da 
indução de uma reação tecidular ou 
celular nas partes superficiais ou não do 
corpo humano. 
Os produtos de tatuagem e os piercings 
não são considerados dispositivos para 
fins estéticos.

Or. fr

Justificação

Os dispositivos para fins estéticos devem ser incluídos no âmbito de aplicação do 
regulamento.

Alteração 242
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

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

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os acessórios de um dispositivo 
médico devem ser 
aprovados/harmonizados entre os vários 
fabricantes, a fim de assegurar, em 
qualquer lugar e em qualquer altura, o 
desempenho previsto para cada 
dispositivo para o tratamento do paciente 
e para a sua utilização pretendida.

Or. it

Alteração 243
Holger Krahmer
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(3) «Dispositivo feito por medida», 
qualquer dispositivo fabricado 
especificamente de acordo com uma 
prescrição escrita de um médico, um 
dentista ou qualquer outra pessoa 
autorizada pela legislação nacional em 
virtude das suas qualificações 
profissionais, em que, sob a sua 
responsabilidade, se indiquem 
características de conceção específicas, e 
destinado a ser exclusivamente utilizado 
num doente bem determinado.

(3) «Dispositivo feito por medida», 
qualquer dispositivo fabricado 
especificamente por uma pessoa com 
formação adequada e exclusivamente em 
função das exigências e necessidades 
individuais de um único paciente. O 
fabrico de um dispositivo feito por medida 
pode, em particular, ter lugar com base na 
prescrição escrita de um médico, um 
dentista ou qualquer outra pessoa 
autorizada pela legislação nacional em 
virtude das suas qualificações 
profissionais, em que, sob a sua 
responsabilidade, se indiquem 
características de conceção específicas.
Não devem, no entanto, ser considerados 
dispositivos feitos por medida os 
dispositivos fabricados em série que sejam 
posteriormente adaptados com base na 
prescrição de um médico, dentista ou 
qualquer outra pessoa com qualificações 
profissionais, nem os dispositivos 
fabricados por processos industriais com 
base na prescrição de um médico, dentista 
ou qualquer outra pessoa com 
qualificações profissionais;

Or. de

Justificação

A definição de «dispositivo feito por medida» como sendo um dispositivo sujeito a prescrição 
é demasiado estreita. Os mecânicos de próteses auditivas, por exemplo, fabricam 
regularmente moldes auditivos. Os moldes auditivos, no entanto, não estão sujeitos a 
prescrição, pelo que a definição necessita de ser completada.

Alteração 244
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

(4) «Dispositivo ativo», qualquer 
dispositivo cujo funcionamento depende de 
uma fonte de energia elétrica ou outra, não 
gerada diretamente pela gravidade, e que 
atua por alteração da densidade ou por 
conversão dessa energia. Não devem 
considerar-se dispositivos ativos os 
dispositivos destinados a transmitir 
energia, substâncias ou outros elementos 
entre um dispositivo ativo e o doente, sem 
qualquer modificação significativa.

(4) «Dispositivo ativo», qualquer 
dispositivo cujo funcionamento depende de 
uma fonte de energia elétrica ou outra, não 
gerada diretamente pelo corpo humano ou
pela gravidade, e que atua por alteração da 
densidade ou por conversão dessa energia. 
Não devem considerar-se dispositivos 
ativos os dispositivos destinados a 
transmitir energia, substâncias ou outros 
elementos entre um dispositivo ativo e o 
doente, sem qualquer modificação 
significativa.

Or. en

Alteração 245
Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

(4) «Dispositivo ativo», qualquer 
dispositivo cujo funcionamento depende de 
uma fonte de energia elétrica ou outra, não 
gerada diretamente pela gravidade, e que 
atua por alteração da densidade ou por 
conversão dessa energia. Não devem 
considerar-se dispositivos ativos os 
dispositivos destinados a transmitir 
energia, substâncias ou outros elementos 
entre um dispositivo ativo e o doente, sem 
qualquer modificação significativa.

(4) «Dispositivo ativo», qualquer 
dispositivo cujo funcionamento depende de 
uma fonte de energia elétrica ou outra, não 
gerada diretamente pelo corpo humano ou
pela gravidade, e que atua por alteração da 
densidade ou por conversão dessa energia. 
Não devem considerar-se dispositivos 
ativos os dispositivos destinados a 
transmitir energia, substâncias ou outros 
elementos entre um dispositivo ativo e o 
doente, sem qualquer modificação 
significativa.

Or. de

Alteração 246
Thomas Ulmer
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O software autónomo deve ser 
considerado um dispositivo ativo;

Suprimido

Or. de

Alteração 247
Mairead McGuinness

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

Texto da Comissão Alteração

 É igualmente considerado como 
dispositivo implantável qualquer 
dispositivo destinado a ser introduzido 
parcialmente no corpo humano mediante 
uma intervenção clínica e a permanecer 
nesse local após a intervenção por um 
período de, pelo menos, 30 dias;

É igualmente considerado como 
dispositivo implantável qualquer 
dispositivo destinado a ser introduzido 
parcialmente no corpo humano mediante 
uma intervenção clínica e a permanecer 
nesse local após a intervenção por um 
período de, pelo menos, 30 dias, com 
exceção de qualquer dispositivo destinado 
a ser colocado nos dentes, que está 
incluído na classe IIa e, por conseguinte, 
não está sujeito ao artigo 16.º do presente 
regulamento;

Or. en

Justificação

Um dispositivo implantável destinado a ser colocado nos dentes (obturações dentárias) 
encontra-se incluído na classe IIa ao abrigo da regra n.º 8 do presente regulamento. Não 
existe razão científica ou médica para as obturações dentárias estarem sujeitas aos requisitos 
aplicáveis aos dispositivos implantáveis nos termos do presente regulamento, tal como o 
requisito que consta do artigo 16.º de ser acompanhado por um cartão de implante.

Alteração 248
Marian Harkin
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – travessão 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 É igualmente considerado como 
dispositivo implantável qualquer 
dispositivo destinado a ser introduzido 
parcialmente no corpo humano mediante 
uma intervenção clínica e a permanecer 
nesse local após a intervenção por um 
período de, pelo menos, 30 dias;

É igualmente considerado como 
dispositivo implantável qualquer 
dispositivo destinado a ser introduzido 
parcialmente no corpo humano mediante 
uma intervenção clínica e a permanecer 
nesse local após a intervenção por um 
período de, pelo menos, 30 dias;

«Dispositivo implantável», qualquer 
dispositivo, incluindo os que são parcial 
ou totalmente absorvidos, destinado: 

Or. en

Justificação

As obturações dentárias colocadas nos dentes não devem ser consideradas dispositivos 
implantáveis. Contudo, os implantes dentários colocados no osso do maxilar (implantes 
ósseos) devem ser considerados dispositivos implantáveis.

Alteração 249
Nora Berra

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

Texto da Comissão Alteração

(8) «Dispositivo de uso único», um 
dispositivo destinado a ser utilizado num 
doente individual durante um 
procedimento único.

(8) «Dispositivo de uso único», um 
dispositivo destinado a ser utilizado num 
doente individual durante um 
procedimento único e que foi testado e se 
demonstrou ser impossível reutilizar.

Or. en

Justificação

Os fabricantes têm de fornecer informações detalhadas que justifiquem por que motivo um 
dispositivo médico não pode ser reutilizado ou por que motivo a sua reutilização colocaria 
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em risco a segurança dos doentes/utilizadores. Se, por razões objetivas, a impossibilidade de 
reutilização for demonstrada, o dispositivo médico não deve ser reprocessado. Esta 
disposição específica deve evitar a classificação excessiva de dispositivos médicos como 
sendo «de uso único» e permitir uma melhor supervisão do reprocessamento.

Alteração 250
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. «Dispositivo destinado a um uso 
único», um dispositivo destinado a ser 
utilizado num doente individual durante 
um procedimento único relativamente ao 
qual a impossibilidade de reutilização não 
foi demonstrada;

Or. en

Justificação

Por extensão da definição de «dispositivo de uso único», caso a impossibilidade da 
reutilização do dispositivo de uso único não tenha sido demonstrada, a possibilidade de 
reprocessamento deve ser deixada ao critério da entidade de reprocessamento, caso tal 
reprocessamento seja comprovadamente seguro e esteja em conformidade com o disposto no 
artigo 15.º. As informações constantes do rótulo e as informações das instruções de utilização 
(tal como previstas nas secções 19.2 e 19.3 do anexo I) devem ser modificadas em 
conformidade, de modo a refletirem a distinção feita entre um dispositivo de «uso único» e 
um dispositivo «previsto para uso único».

Alteração 251
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-B. «Dispositivo de uso múltiplo», um 
dispositivo que é reutilizável e que tem de 
conter informações sobre os 
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procedimentos adequados para a sua 
reutilização, incluindo a limpeza, 
desinfeção, acondicionamento, e, 
eventualmente, o método de 
reesterilização do dispositivo a ser 
reesterilizado, e qualquer restrição ao 
número de reutilizações;

Or. en

Justificação

Para uma maior clareza, e ao contrário dos dispositivos destinados «a um uso único», os 
dispositivos que se demonstrou serem reutilizáveis devem ser definidos como dispositivos «de 
uso múltiplo».

Alteração 252
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 16

Texto da Comissão Alteração

(16) «Disponibilização no mercado», o 
fornecimento de um dispositivo, com 
exceção de um dispositivo experimental, 
para distribuição, consumo ou utilização no
mercado da União no âmbito de uma 
atividade comercial, a título oneroso ou 
gratuito;

(16) «Disponibilização no mercado», o 
fornecimento de um dispositivo, com 
exceção de um dispositivo experimental, 
para distribuição, consumo ou utilização no 
mercado da União, a título oneroso ou 
gratuito;

Or. en

Alteração 253
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 19 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(19) «Fabricante», a pessoa singular ou 
coletiva que fabrique ou renove totalmente

(19) «Fabricante», a pessoa singular ou 
coletiva que é responsável pelo fabrico, 
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um dispositivo ou o faça projetar, fabricar 
ou renovar totalmente, e o comercialize 
em seu nome ou sob a sua marca.

projeto, embalagem e rotulagem de um 
dispositivo ou o renove totalmente, e o 
comercialize em seu nome.

Or. cs

Alteração 254
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 19 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(19) «Fabricante», a pessoa singular ou 
coletiva que fabrique ou renove totalmente 
um dispositivo ou o faça projetar, fabricar 
ou renovar totalmente, e o comercialize em 
seu nome ou sob a sua marca.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 255
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 19 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(19) «Fabricante», a pessoa singular ou 
coletiva que fabrique ou renove 
totalmente um dispositivo ou o faça 
projetar, fabricar ou renovar totalmente, e 
o comercialize em seu nome ou sob a sua
marca.

(19) «Fabricante», a pessoa singular ou 
coletiva responsável pela conceção, 
fabrico, acondicionamento e rotulagem de
um dispositivo médico com vista à sua 
colocação no mercado sob o nome dessa 
pessoa, independentemente de as referidas 
operações serem efetuadas por essa 
pessoa ou por terceiros por conta dessa 
pessoa. As obrigações decorrentes do 
presente regulamento impostas aos 
fabricantes aplicam-se igualmente a 
pessoas singulares ou coletivas que 
montem, acondicionem, executem, 
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renovem totalmente ou rotulem um ou 
vários produtos prefabricados e/ou lhes 
atribuam uma finalidade na qualidade de 
dispositivos, com vista à sua colocação no 
mercado em nome próprio ou com a marca
dessa pessoa.

Or. en

Alteração 256
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 19 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(19) «Fabricante», a pessoa singular ou 
coletiva que fabrique ou renove totalmente 
um dispositivo ou o faça projetar, fabricar 
ou renovar totalmente, e o comercialize em 
seu nome ou sob a sua marca.

(19) «Fabricante», a pessoa singular ou 
coletiva que fabrique ou renove totalmente 
um dispositivo ou o mande projetar, 
fabricar ou renovar totalmente, e o 
comercialize em seu nome.

Or. de

Justificação

Em termos legais, a marca nada tem a ver com a qualidade de fabricante.

Alteração 257
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 24

Texto da Comissão Alteração

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

(24) «Instituição de saúde», uma 
organização cujo objetivo principal seja a 
prestação de cuidados a doentes e que 
possui capacidade jurídica para 
desempenhar estas atividades;
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Or. cs

Alteração 258
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 24

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É demasiado impreciso o que poderia ficar abrangido pela categoria de uma organização 
cuja principal finalidade fosse «a promoção da saúde pública», dado que tal não se encontra 
definido. Como tal, para evitar confusão e incertezas, deve ser suprimido.

Alteração 259
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 27 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(27) «Reprocessamento», o processo 
executado sobre um dispositivo usado a 
fim de permitir a sua reutilização em 
condições de segurança, incluindo a 
limpeza, desinfeção, esterilização e 
procedimentos conexos, bem como o 
ensaio e a recuperação da segurança 
técnica e funcional do dispositivo usado;

(27) «Reprocessamento», o processo 
executado sobre um dispositivo usado a 
fim de permitir a sua reutilização em 
condições de segurança, incluindo a 
limpeza, desinfeção, esterilização e 
procedimentos conexos, bem como o 
ensaio e a recuperação da segurança 
técnica e funcional do dispositivo usado; as 
atividades rotineiras de assistência técnica 
a dispositivos não estão incluídas nesta 
definição;

Or. en
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Justificação

É importante que as operações rotineiras de assistência (tais como, verificação de 
ventiladores pulmonares em hospitais) não sejam abrangidas por esta categoria.

Alteração 260
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) «Segurança», a ausência ou 
eliminação de riscos inaceitáveis para o 
paciente ou para o utilizador.

Or. de

Alteração 261
Antonyia Parvanova

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

Texto da Comissão Alteração

(32) «Avaliação clínica», a apreciação e 
análise de dados clínicos relativos a um 
dispositivo, a fim de verificar a segurança e 
o desempenho do mesmo, quando usado tal 
como previsto pelo fabricante;

(32) «Avaliação clínica», a apreciação e 
análise de dados clínicos relativos a um 
dispositivo, a fim de verificar a segurança,
o desempenho e a eficácia do mesmo, 
quando usado tal como previsto pelo 
fabricante;

Or. en

Alteração 262
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 33
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Texto da Comissão Alteração

(33) «Investigação clínica», uma 
investigação sistemática num ou vários 
sujeitos humanos, realizada para avaliar a 
segurança e o desempenho de um 
dispositivo;

(33) «Investigação clínica», uma 
investigação sistemática num ou vários 
sujeitos humanos, realizada para avaliar a 
segurança, o desempenho ou a eficácia de 
um dispositivo;

Or. de

Justificação

Na investigação clínica não devem apenas ser analisados a segurança e o desempenho de um 
dispositivo, mas também em que medida ele proporciona mais vantagens que outras terapias.

Alteração 263
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 37

Texto da Comissão Alteração

(37) «Promotor», uma pessoa, empresa, 
instituto ou organismo responsável pela 
iniciação e gestão de uma investigação 
clínica;

(37) «Promotor», uma pessoa, empresa, 
instituto ou organismo responsável pela 
iniciação, gestão, condução ou 
financiamento de uma investigação 
clínica;

Or. en

Alteração 264
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 37

Texto da Comissão Alteração

(37) «Promotor», uma pessoa, empresa, 
instituto ou organismo responsável pela 
iniciação e gestão de uma investigação 

(37) «Promotor», uma pessoa, empresa, 
instituto ou organismo responsável pela 
iniciação, gestão, condução e/ou 
financiamento de uma investigação 
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clínica; clínica;

Or. de

Alteração 265
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 37

Texto da Comissão Alteração

(37) «Promotor», uma pessoa, empresa, 
instituto ou organismo responsável pela 
iniciação e gestão de uma investigação 
clínica;

(37) «Promotor», uma pessoa, empresa, 
instituto ou organismo responsável pela 
iniciação, gestão ou financiamento de uma 
investigação clínica;

Or. en

Alteração 266
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) «Apuramento da conformidade de 
um estudo clínico», investigação de 
documentos oficiais, instalações, registos 
e inspeções, com cobertura suficiente, por 
parte de uma autoridade competente. Essa 
investigação pode ter lugar junto do 
promotor e/ou do organismo de 
investigação ou ainda onde a autoridade 
competente entender necessário;

Or. de

Justificação

Ao contrário da proposta de regulamento (COM(2012) 369 final) não são avançadas no 
presente regulamento quaisquer propostas relativas ao apuramento da conformidade de um 



PE510.741v01-00 80/97 AM\935943PT.doc

PT

estudo clínico. Há, porém, padrões mínimos que devem ser observados.

Alteração 267
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 39 – travessão 2 – alínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) hospitalização ou prolongamento da 
hospitalização,

iii) hospitalização ou prolongamento da 
hospitalização do doente,

Or. en

Justificação

Esta redação alinha o texto com a norma ISO 14155:2011 sobre investigação clínica de 
dispositivos médicos para seres humanos – boas práticas clínicas.

Alteração 268
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 39 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– sofrimento fetal, morte fetal, anomalia
congénita ou malformação à nascença;

– sofrimento fetal, morte fetal, 
incapacidades físicas ou mentais 
congénitas ou malformação à nascença;

Or. en

Justificação

O termo «anomalia congénita» é encarado pelas pessoas com deficiência e respetivos 
representantes como uma discriminação. Consequentemente, deve ser revogado.

Alteração 269
Thomas Ulmer
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 40 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

(40) «Defeito num dispositivo», qualquer 
inadequação na identidade, qualidade, 
durabilidade, fiabilidade, segurança ou 
desempenho de um dispositivo 
experimental, incluindo o mau 
funcionamento ou a inadequação das 
informações fornecidas pelo fabricante;

Or. de

Alteração 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 43

Texto da Comissão Alteração

(43) «Incidente», qualquer mau 
funcionamento ou deterioração nas 
características ou no desempenho de um 
dispositivo disponibilizado no mercado, 
qualquer inadequação das informações 
fornecidas pelo fabricante e qualquer efeito 
secundário indesejável e inesperado;

(43) «Incidente», qualquer mau 
funcionamento ou deterioração nas 
características ou no desempenho de um 
dispositivo disponibilizado no mercado, 
qualquer inadequação das informações 
fornecidas pelo fabricante e qualquer efeito 
secundário indesejável e inesperado, 
incluindo a utilização indevida do 
dispositivo;

Or. en

Alteração 271
Holger Krahmer

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

1. A Comissão pode, a pedido de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa, por meio de atos de execução, 
determinar se um produto específico, ou 
uma categoria ou grupo de produtos, está 
ou não abrangido pela definição de 
«dispositivo médico» ou de «acessório de 
um dispositivo médico». Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 88.º, n.º 3.

Suprimido

Or. de

Justificação

A decisão caso a caso sobre o estatuto legal de cada dispositivo é da competência dos 
Estados-Membros, como, aliás, se prevê no considerando 8. Além disso, os atos de execução 
são atos legalmente inadequados para a tomada de decisões caso a caso relativamente à 
classificação de cada dispositivo.

Alteração 272
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode, a pedido de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa, por meio de atos de execução, 
determinar se um produto específico, ou 
uma categoria ou grupo de produtos, está 
ou não abrangido pela definição de 
«dispositivo médico» ou de «acessório de 
um dispositivo médico». Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 88.º, n.º 3.

1. A Comissão pode, por sua própria 
iniciativa, ou deve, a pedido de um 
Estado-Membro, por meio de atos de 
execução, determinar se um produto 
específico, ou uma categoria ou grupo de 
produtos, está ou não abrangido pela 
definição de «dispositivo médico» ou de 
«acessório de um dispositivo médico». 
Esses atos de execução devem ser adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 88.º, n.º 3.

Or. en
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Alteração 273
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode, a pedido de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa, por meio de atos de execução, 
determinar se um produto específico, ou 
uma categoria ou grupo de produtos, está 
ou não abrangido pela definição de 
«dispositivo médico» ou de «acessório de 
um dispositivo médico». Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 88.º, n.º 3.

1. A Comissão pode, a pedido de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa, após consulta do fabricante em 
causa, com base em suspeitas relativas à 
segurança dos pacientes ou com base em 
novos conhecimentos científicos, por meio 
de atos de execução, determinar se um 
produto específico, ou uma categoria ou 
grupo de produtos, está ou não abrangido 
pela definição de «dispositivo médico» ou 
de «acessório de um dispositivo médico». 
Esses atos de execução devem ser adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 88.º, n.º 3.

Or. de

Justificação

A fim de garantir uma suficiente segurança jurídica aos fabricantes de dispositivos médicos, 
é imprescindível definir quais os motivos possíveis para uma investigação por parte da 
Comissão. O comité encarregado da investigação deve, antes de tomar uma decisão, solicitar 
ao fabricante em causa o seu parecer e, se for o caso, outros documentos científicos.

Alteração 274
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode, a pedido de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa, por meio de atos de execução, 
determinar se um produto específico, ou 

1. A Comissão pode, por sua própria 
iniciativa, ou deve, a pedido de um 
Estado-Membro, por meio de atos de 
execução, determinar se um produto 
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uma categoria ou grupo de produtos, está 
ou não abrangido pela definição de 
«dispositivo médico» ou de «acessório de 
um dispositivo médico». Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 88.º, n.º 3.

específico, ou uma categoria ou grupo de 
produtos, está ou não abrangido pela 
definição de «dispositivo médico» ou de 
«acessório de um dispositivo médico». 
Esses atos de execução devem ser adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 88.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 275
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode, a pedido de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa, por meio de atos de execução, 
determinar se um produto específico, ou 
uma categoria ou grupo de produtos, está 
ou não abrangido pela definição de 
«dispositivo médico» ou de «acessório de 
um dispositivo médico». Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 88.º, n.º 3.

1. A Comissão pode, a pedido de um 
Estado-Membro ou após consulta aos 
Estados-Membros, por meio de atos de 
execução, determinar se um produto 
específico, ou uma categoria ou grupo de 
produtos, está ou não abrangido pela 
definição de «dispositivo médico» ou de 
«acessório de um dispositivo médico». 
Esses atos de execução devem ser adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 88.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 276
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode, a pedido de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa, por meio de atos de execução, 

1. A Comissão pode, a pedido de um 
Estado-Membro, após consulta do Grupo 
de Coordenação dos Dispositivos Médicos 
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determinar se um produto específico, ou 
uma categoria ou grupo de produtos, está 
ou não abrangido pela definição de 
«dispositivo médico» ou de «acessório de 
um dispositivo médico». Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 88.º, n.º 3.

e da empresa em causa, por meio de atos 
de execução, determinar se um novo
produto específico, ou uma nova categoria 
ou novo grupo de produtos, está ou não 
abrangido pela definição de «dispositivo 
médico» ou de «acessório de um 
dispositivo médico». Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 88.º, n.º 3. O disposto neste número 
não se aplica a dispositivos já autorizados.

Or. de

Justificação

A determinação caso a caso da categoria dos dispositivos é da competência dos 
Estados-Membros. Além disso, as empresas, sobretudo as PME, necessitam de segurança 
jurídica. Esta não se consegue através de uma iniciativa exclusivamente por parte da 
Comissão.

Alteração 277
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode, a pedido de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa, por meio de atos de execução, 
determinar se um produto específico, ou 
uma categoria ou grupo de produtos, está 
ou não abrangido pela definição de 
«dispositivo médico» ou de «acessório de 
um dispositivo médico». Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 88.º, n.º 3.

1. A Comissão pode, a pedido de um 
Estado-Membro ou após consulta do 
GCDM, por meio de atos de execução, 
determinar se um produto específico, ou 
uma categoria ou grupo de produtos, está 
ou não abrangido pela definição de 
«dispositivo médico» ou de «acessório de 
um dispositivo médico». Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 88.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

A classificação dos dispositivos, bem como quaisquer alterações aos mesmos, deve basear-se 
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numa avaliação rigorosa através de consulta ao GCDM e não ser iniciada somente pela 
Comissão.

Alteração 278
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Depois do procedimento de consulta 
referido no n.º 1, a Comissão deve traçar 
orientações no sentido de assegurar um 
procedimento assente em bases científicas 
para a categorização dos dispositivos.

Or. de

Justificação

Consequência da alteração ao n.º 1.

Alteração 279
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve garantir a partilha de 
conhecimentos especializados entre os 
Estados-Membros no domínio dos 
dispositivos médicos, dos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro, dos 
medicamentos, dos tecidos e células 
humanos, dos cosméticos, dos biocidas, 
dos géneros alimentícios e, se necessário, 
de outros produtos, a fim de determinar o
estatuto regulamentar adequado de um 
produto ou de uma categoria ou grupo de 
produtos.

2. A Comissão deve garantir a partilha de 
conhecimentos especializados entre os 
Estados-Membros e as partes interessadas 
relevantes, incluindo grupos de doentes, 
no domínio dos dispositivos médicos, dos 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro, dos medicamentos, dos tecidos e 
células humanos, dos cosméticos, dos 
biocidas, dos géneros alimentícios e, se 
necessário, de outros produtos, a fim de 
determinar o estatuto regulamentar 
adequado de um produto ou de uma 
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categoria ou grupo de produtos.

Or. en

Justificação

Os doentes são quem utiliza os dispositivos na sua vida diária, tendo uma perspetiva 
diferente sobre a relação risco/benefício.

Alteração 280
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve garantir a partilha de 
conhecimentos especializados entre os 
Estados-Membros no domínio dos 
dispositivos médicos, dos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro, dos 
medicamentos, dos tecidos e células 
humanos, dos cosméticos, dos biocidas,
dos géneros alimentícios e, se necessário, 
de outros produtos, a fim de determinar o 
estatuto regulamentar adequado de um 
produto ou de uma categoria ou grupo de 
produtos.

2. A Comissão deve, através de atos de 
execução, determinar o estatuto 
regulamentar dos produtos fronteira com 
base no parecer dos grupos de peritos 
multidisciplinares compostos por peritos 
no domínio dos dispositivos médicos, dos 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro, dos medicamentos, dos tecidos e 
células humanos, dos cosméticos, dos 
biocidas e dos géneros alimentícios. Os 
referidos atos de execução são adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 88.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 281
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para produtos ou grupos de produtos 
compostos por substâncias ou uma 
combinação de substâncias destinadas a 
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penetrar no corpo, quer através de um 
orifício corporal quer através da 
superfície do corpo, que tenham sido 
considerados dispositivos médicos por um 
grupo de peritos multidisciplinar, a 
Comissão deve, através de atos de 
execução, determinar a classificação de 
risco com base nos riscos reais e em dados 
científicos válidos. Os referidos atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 88.º, 
n.º 3.

Or. en

Alteração 282
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os dispositivos fabricados e utilizados 
numa só instituição de saúde devem ser 
considerados como tendo entrado em 
serviço. As disposições relativas à 
marcação CE referidas no artigo 18.º e as 
obrigações estabelecidas nos artigos 23.º a 
27.º não se aplicam a esses dispositivos, 
desde que o seu fabrico e utilização 
ocorram no âmbito do sistema único de 
gestão da qualidade dessa instituição de 
saúde.

4. Os dispositivos fabricados e utilizados 
numa só instituição de saúde devem ser 
considerados como tendo entrado em 
serviço. As disposições relativas à 
marcação CE referidas no artigo 18.º e as 
obrigações estabelecidas nos artigos 23.º, 
26.º e 27.º não se aplicam a esses 
dispositivos, desde que o seu fabrico e 
utilização ocorram no âmbito do sistema 
único de gestão da qualidade dessa 
instituição de saúde.

Or. en

Justificação

Com vista a aumentar a segurança dos doentes, é importante assegurar a total 
rastreabilidade e transparência dos produtos utilizados por instituições de saúde individuais. 
Por conseguinte, o artigo 24.º (sobre a identificação única dos dispositivos) e o artigo 25.º 
(sobre o registo eletrónico dos dispositivos) também devem ser totalmente aplicáveis a estes 
dispositivos, tal como acontece para qualquer outro dispositivo utilizado fora de uma 
instituição de saúde individual.
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Alteração 283
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. cs

Alteração 284
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 285
Zofija Mazej Kukovič
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um dispositivo oferecido através de 
serviços da sociedade da informação, tal 
como definidos no artigo 1.º, n.º 2, da 
Diretiva 98/34/CE, a uma pessoa singular 
ou coletiva estabelecida na União deve 
cumprir o disposto no presente 
regulamento o mais tardar no momento da 
sua colocação no mercado.

1. Um dispositivo oferecido através de 
serviços da sociedade da informação, tal 
como definidos no artigo 1.º, n.º 2, da 
Diretiva 98/34/CE, a uma pessoa singular 
ou coletiva estabelecida na União deve 
cumprir o disposto no presente 
regulamento o mais tardar no dia da sua 
colocação no mercado.

Or. sl

Justificação

As diretivas da UE usam várias definições para os termos «colocação no mercado» e 
«disponibilização no mercado». Os dispositivos devem cumprir o disposto no regulamento 
desde o momento da sua colocação no mercado (independentemente se se destinam ao 
utilizador final ou ao armazenamento).

Alteração 286
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 
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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.

Alteração 287
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. É proibida a colocação no mercado, 
a entrada em serviço, a distribuição, o 
fornecimento e a disponibilização de 
dispositivos cujos nomes, rótulos ou 
instruções de utilização possam induzir 
em erro quanto às características e ao 
funcionamento do dispositivo, através de:
(a) Atribuição ao dispositivo de 
características, funções e funcionamentos 
de que este não dispõe; 
(b) Criação de uma ideia falsa de que o 
tratamento ou o diagnóstico feito com o 
dispositivo será bem-sucedido; falta de 
informação sobre o risco esperado 
relacionado com a utilização do 
dispositivo para alcançar o efeito 
pretendido ou durante um período 
superior ao previsto;
(c) Sugestão de utilizações ou 
características do dispositivo diferentes 
das declaradas durante a execução da 
avaliação da conformidade.
Materiais de promoção, apresentações e 
informações sobre os dispositivos não 
podem induzir em erro na primeira frase.

Or. pl
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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 
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 288
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 à 
avaliação clínica e ao acompanhamento 
clínico pós-comercialização estabelecidos 
no anexo XIII. As ETC devem ser adotadas 
por meio de atos de execução em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 88.º, n.º 3.

1. Quando não existirem normas 
harmonizadas, 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 à 
avaliação clínica e ao acompanhamento 
clínico pós-comercialização estabelecidos 
no anexo XIII. As ETC devem ser adotadas 
por meio de atos de execução em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 88.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 289
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1
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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 à 
avaliação clínica e ao acompanhamento 
clínico pós-comercialização estabelecidos 
no anexo XIII. As ETC devem ser adotadas 
por meio de atos de execução em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 88.º, n.º 3.

1. 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 à avaliação 
clínica e ao acompanhamento clínico pós-
comercialização estabelecidos no 
anexo XIII. As ETC devem ser adotadas 
por meio de atos de execução em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 88.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 290
Mairead McGuinness

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 à 
avaliação clínica e ao acompanhamento 
clínico pós-comercialização estabelecidos 
no anexo XIII. As ETC devem ser adotadas 
por meio de atos de execução em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 88.º, n.º 3.

1. 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 à avaliação 
clínica e ao acompanhamento clínico pós-
comercialização estabelecidos no 
anexo XIII. As ETC devem ser adotadas 
por meio de atos de execução em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 88.º, n.º 3.
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Or. en

Justificação

Os requisitos fundamentais do regulamento preenchidos através da conformidade com a 
norma são determinados por normas harmonizadas. A Comissão define quais as normas 
harmonizadas. Quando uma norma já não reflete o estado da arte, a Comissão desarmoniza-
a e a norma precisa de ser revista por um organismo competente. Por conseguinte, a frase 1 
do artigo 7.º «…ou quando as normas harmonizadas relevantes não forem suficientes…» dá 
azo a mal-entendidos.

Alteração 291
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

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 à 
avaliação clínica e ao acompanhamento 
clínico pós-comercialização estabelecidos 
no anexo XIII. As ETC devem ser adotadas 
por meio de atos de execução em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 88.º, n.º 3.

1. Quando não existirem normas 
harmonizadas, 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 à 
avaliação clínica e ao acompanhamento 
clínico pós-comercialização estabelecidos 
no anexo XIII. As ETC devem ser adotadas 
por meio de atos de execução em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 88.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

As ETC só devem ser desenvolvidas quando já não existirem normas. Se uma norma for 
publicada no JO da UE, é considerada como suficiente para a presunção da conformidade 
com os requisitos gerais relevantes de segurança e desempenho. Criar uma ETC apenas 
válida para a UE complementar uma norma harmonizada iria criar uma discrepância entre o 
nível global e o nível europeu. Este facto iria reduzir as oportunidades de os pacientes da UE 
beneficiarem de tecnologias inovadoras e poderia prejudicar a capacidade das pequenas 
empresas da UE de exportarem as suas inovações.
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Alteração 292
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao adotar as ETC mencionadas no 
n.º 1, a Comissão não deve comprometer a 
coerência do sistema de normalização 
europeu. As ETC são coerentes se não 
forem incompatíveis com as normas 
europeias, ou seja, se abrangerem áreas 
em que não existem normas 
harmonizadas, em que a adoção de novas 
normas europeias não esteja prevista 
dentro de um prazo razoável, em que as 
normas existentes não tenham sido 
adotadas pelo mercado ou em que essas 
normas se tenham tornado obsoletas ou se 
tenha demonstrado que são claramente 
insuficientes de acordo com os dados de 
vigilância ou fiscalização, e em que a 
transposição das especificações técnicas 
para produtos de normalização europeus 
não esteja prevista dentro de um prazo 
razoável.

Or. en

Alteração 293
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No caso de não existirem as normas 
necessárias e/ou de as suas deficiências 
serem postas em evidência por 
autoridades ou peritos competentes, a 
Comissão deve ter a possibilidade de 
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delegar em especialistas propostas de 
alteração no domínio específico em 
questão.
Essas alterações devem seguidamente ser 
incluídas no presente regulamento, sob a 
forma de atos de execução.

Or. de

Justificação

Constata-se a necessidade de normas sobre dispositivos clínicos, elaboradas por 
especialistas independentes para cada categoria de dispositivos médicos de alto risco, sob a 
forma de compilação internacional, relativamente aos critérios a aplicar na avaliação dos 
novos dispositivos e com base nos quais é feita a avaliação de um dispositivo antes de entrar 
no mercado.

Alteração 294
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Quando os fabricantes de novos 
dispositivos médicos fazem um pedido de 
autorização de colocação no mercado e 
não possuem normas específicas, a 
Comissão Europeia consulta todas as 
autoridades nacionais e apresenta as 
novas normas a um grupo de especialistas 
independentes. Este grupo de especialistas 
baseia-se no conjunto de literatura 
científica e tem em consideração os 
pareceres minoritários. Estes últimos 
serão transmitidos após o parecer do 
grupo de especialistas e deverão ser 
comunicados aos profissionais médicos e 
aos doentes.

Or. fr

Alteração 295
Nora Berra
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A Comissão deve adotar as ETC 
referidas no n.º 1 após consultar o 
GCDM, que deve incluir também um 
representante das organizações de 
normalização europeias.

Or. en

Alteração 296
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Presume-se que os dispositivos que estão 
em conformidade com as ETC referidas no 
n.º 1 estão conformes com os requisitos do 
presente regulamento abrangidos pelas 
referidas ETC ou partes destas.

2. Presume-se que os dispositivos que estão 
em conformidade com as ETC referidas no 
n.º 1 estão conformes com os requisitos do 
presente regulamento abrangidos pelas 
referidas ETC ou partes destas.

O conteúdo técnico das ETC deve ser 
desenvolvido com o apoio adequado 
prestado pelas partes interessadas 
relevantes afetadas pela ETC e de forma a 
que não colida com o desenvolvimento 
das normas e orientações.

Or. en


