
AM\936067PT.doc PE510.755v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

2012/0267(COD)

13.5.2013

ALTERAÇÕES
238 - 399

Projeto de relatório
Peter Liese
(PE506.196v01-00)

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa aos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro

Proposta de regulamento
(COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD))



PE510.755v01-00 2/116 AM\936067PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\936067PT.doc 3/116 PE510.755v01-00

PT

Alteração 238
Margrete Auken

Proposta de regulamento
Capítulo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

 Classificação e avaliação da conformidade Classificação, autorização de introdução 
no mercado e avaliação da conformidade

Or. en

Alteração 239
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os dispositivos devem ser integrados nas 
classes A, B, C e D, atendendo à sua 
finalidade e aos riscos inerentes. A 
classificação deve processar-se em 
conformidade com os critérios de 
classificação estabelecidos no anexo VII.

1. Os dispositivos devem ser integrados nas 
classes A, B, C e D, atendendo à sua 
finalidade, novidade, complexidade e aos 
riscos inerentes. A classificação deve 
processar-se em conformidade com os 
critérios de classificação estabelecidos no 
anexo VII.

Or. en

Alteração 240
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Capítulo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Capítulo V Capítulo III
Classificação e avaliação da conformidade Autorização de introdução no mercado e 
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avaliação da conformidade

Or. en

Alteração 241
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Capítulo V – secção 1 – título

Texto da Comissão Alteração

Secção 1 – Classificação Capítulo II
Classificação

Or. en

Alteração 242
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Capítulo V – secção 1-A – artigo 39-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Secção 1-A – Autorização de introdução 
no mercado

Artigo 39.º-A
Princípios gerais relativos à autorização 

de introdução no mercado
1. Nenhum dos dispositivos inovadores de 
classe D pode ser colocado no mercado da 
União se não tiver sido concedida uma 
autorização de introdução no mercado na 
União através do procedimento 
centralizado referido no artigo 39.º-C e 
em conformidade com as disposições do 
presente regulamento.
2. Nenhum dos dispositivos não 
inovadores de classe D pode ser colocado 
no mercado de um Estado-Membro se não 
tiver sido concedida uma autorização de 
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introdução no mercado nacional por parte 
da autoridade competente desse 
Estado-Membro através do procedimento 
descentralizado referido no artigo 39.º-D e 
em conformidade com as disposições do 
presente regulamento.
3. Em derrogação do n.º 2, o fabricante 
pode decidir pedir uma autorização de 
introdução no mercado nos termos do 
procedimento centralizado para os 
dispositivos incluídos no n.º 2.
4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados nos termos do artigo 85.º a 
fim de alterar a lista constante do n.º 1, à 
luz de progressos técnicos.
5. Os dispositivos referidos nos n.os 1 e 2 
que já estejam no mercado da União à 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento são obrigados a ter uma 
autorização de introdução no mercado, 
em conformidade com os procedimentos 
definidos na presente secção, a partir da 
data em que expirar a validade do 
respetivo certificado.
6. Uma autorização de introdução no 
mercado concedida nos termos da 
presente secção é válida durante cinco 
anos.
A autorização de introdução no mercado 
pode ser renovada ao fim de cinco anos 
com base numa reavaliação da relação 
risco-benefício por parte da Agência.
7. Todos os pedidos de autorização de 
introdução no mercado e todas as 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas ao abrigo das disposições dos 
artigos 39.º-C, 39.º-D, 39.º-E e 39.º-F, 
assim como as informações referidas no 
artigo 39.º-B, devem ser introduzidas pela 
Comissão ou pelos Estados-Membros, 
consoante o caso, no sistema eletrónico 
referido no artigo 39.º-B, n.º 1, sem 
demora e o mais tardar 15 dias após a sua 
receção.



PE510.755v01-00 6/116 AM\936067PT.doc

PT

Antes de dar início à análise de um pedido 
para um dispositivo médico, o Comité 
para a Autorização dos Dispositivos 
Médicos, como refere o artigo 41.º-C, ou a 
autoridade competente do 
Estado-Membro em causa, deve verificar 
que não foi submetido qualquer outro 
pedido para o mesmo dispositivo médico.

Or. en

Alteração 243
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Capítulo V – secção 1-A – artigo 39-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º-B
Sistema eletrónico de autorizações de 

introdução no mercado
1. A Comissão deve, em colaboração com 
os Estados-Membros, definir e gerir um 
sistema eletrónico de registo para os 
pedidos de autorizações de introdução no 
mercado e para autorizações de 
introdução no mercado concedidas nos 
termos da presente secção, bem como 
coligir e processar as seguintes 
informações:
– o nome do fabricante;
– o nome e a classe de risco do dispositivo 
médico;
– o procedimento aplicável;
– no caso de um procedimento 
descentralizado, o Estado-Membro em 
que o fabricante fez o pedido;
– a documentação que acompanha o 
pedido de autorização de introdução no 
mercado;
– o relatório de avaliação do dispositivo 
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médico emitido durante o processo de 
autorização de introdução no mercado;
– a data da concessão da autorização de 
introdução no mercado e, quando 
diferente, a data em que o dispositivo é 
colocado no mercado;
– quaisquer informações relativas à 
suspensão ou retirada da autorização de 
introdução no mercado.
2. As informações coligidas e processadas 
no sistema eletrónico relacionadas com o 
procedimento centralizado referido no 
artigo 39.º-C devem ser introduzidas no 
sistema eletrónico de registos pela 
Agência Europeia dos Medicamentos.
As informações coligidas e processadas 
no sistema eletrónico relacionadas com o 
procedimento descentralizado referido no 
artigo 39.º-D devem ser introduzidas no 
sistema eletrónico de registos pelos 
Estados-Membros.
3. Caso estas informações devam ser 
atualizadas no que toca à colocação do 
dispositivo no mercado, à suspensão ou à 
retirada do dispositivo do mercado, o 
fabricante deve informar imediatamente a 
Agência ou a autoridade competente 
nacional, consoante o caso, que por sua 
vez deve atualizar de imediato as 
informações no sistema eletrónico.
4. As informações coligidas e processadas 
no sistema eletrónico relacionadas com os 
pedidos de autorização de introdução no 
mercado só devem estar acessíveis aos 
Estados-Membros, à Agência e à 
Comissão.
As informações coligidas e processadas 
no sistema eletrónico relacionadas com as 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas devem estar acessíveis ao 
público.

Or. en
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Alteração 244
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Capítulo V – secção 1-A – artigo 39-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º-C
Procedimento centralizado

1. É criado um Comité para a Autorização 
dos Dispositivos Médicos para 
Diagnóstico In Vitro em conformidade 
com as disposições do artigo 39.º-D. O 
Comité deve fazer parte da Agência 
Europeia dos Medicamentos.
2. O Comité para a Autorização dos 
Dispositivos Médicos para Diagnóstico In 
Vitro deve ser responsável pela 
elaboração do parecer da Agência 
relativamente a qualquer questão 
respeitante à admissibilidade dos pedidos 
apresentados em conformidade com o 
procedimento centralizado, a concessão, a 
alteração, a suspensão ou a revogação de 
uma autorização de colocação de 
dispositivos de classe D no mercado.
3. Cada pedido relativo aos dispositivos 
mencionados no artigo 39.º-A, n.º 1, deve 
incluir os dados específicos e os 
documentos referidos nos anexos VII, IX 
e X, consoante seja relevante.
4. O pedido é acompanhado da taxa a 
pagar à Agência pela sua análise do 
pedido.
5. A Agência deve assegurar que o 
parecer do Comité para a Autorização dos 
Dispositivos Médicos para Diagnóstico In 
Vitro seja emitido no prazo de 210 dias a 
contar da receção de um pedido válido.
São conferidos ao Comité para a 
Autorização dos Dispositivos Médicos, 
pelo menos, 80 dias a contar da receção 
de um pedido para analisar os dados 
científicos que constam da documentação 
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que acompanha o pedido de autorização 
de introdução no mercado. Com base num 
pedido devidamente fundamentado do 
Comité para a Autorização dos 
Dispositivos Médicos para Diagnóstico In 
Vitro, a Agência pode prorrogar esse 
prazo.
6. O Comité pode solicitar apenas uma vez 
ao fabricante que faculte informações 
adicionais que, por razões científicas 
válidas, sejam necessárias para a 
avaliação do pedido de autorização de 
introdução no mercado. Esse pedido pode 
incluir a apresentação de amostras ou a 
realização de uma visita às instalações do 
fabricante. Quando o referido pedido é 
feito, o período mencionado no n.º 5 fica 
suspenso até as informações adicionais 
solicitadas serem facultadas.
7. A Comissão, em consulta com a 
Agência, os Estados-Membros e as partes 
interessadas, elabora um guia 
pormenorizado relativo ao modo como
devem ser apresentados os pedidos de 
autorização.
8. Quando o Comité para a Autorização 
dos Dispositivos Médicos para 
Diagnóstico In Vitro o considera 
necessário para concluir a sua análise de 
um pedido, pode exigir que as instalações 
de fabrico do dispositivo em causa do 
requerente sejam submetidas a uma 
inspeção específica. Essas inspeções são 
feitas sem aviso prévio.
A inspeção deve ser efetuada no prazo 
estipulado no n.º 5 por inspetores do 
Estado-Membro com as qualificações 
adequadas. Esses inspetores podem 
fazer-se acompanhar de um relator ou de 
um perito nomeado pelo Comité para a 
Autorização dos Dispositivos Médicos 
para Diagnóstico In Vitro.
9. A Agência informa seguidamente o 
requerente se o parecer do Comité para a 
Autorização dos Dispositivos Médicos 
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para Diagnóstico In Vitro indicar que:
a) O pedido não satisfaz os critérios de 
autorização fixados no presente 
regulamento;
b) A documentação que acompanha o 
pedido não cumpre as disposições do 
presente regulamento ou precisa de ser 
alterada ou complementada;
c) A autorização de introdução no 
mercado precisa de ser concedida 
mediante determinadas condições;
d) a autorização de introdução no 
mercado para o dispositivo médico em 
causa é recusada por este não cumprir o 
presente regulamento.
10. No prazo de 15 dias a contar da 
receção do parecer mencionado no n.º 9, 
o requerente pode notificar à Agência, por 
escrito, a sua intenção de requerer a 
revisão do parecer. Nesse caso, o 
requerente deve transmitir à Agência as 
razões pormenorizadas por trás desse 
pedido no prazo de 60 dias a contar da 
receção do parecer.
No prazo de 60 dias a contar da receção 
das razões do pedido, o Comité para a 
Autorização dos Dispositivos Médicos 
para Diagnóstico In Vitro deve reanalisar 
o seu parecer em conformidade com as 
condições definidas no quarto parágrafo 
do artigo 62.º, n.º 1, do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004. As razões que fundamentam 
as conclusões são anexadas ao parecer 
definitivo.
11. No prazo de 15 dias a contar da sua 
emissão, a Agência deve enviar o parecer 
final do Comité para a Autorização dos 
Dispositivos Médicos para Diagnóstico In 
Vitro à Comissão, aos Estados-Membros e 
ao requerente, juntamente com um 
relatório a descrever a avaliação do 
dispositivo médico pelo Comité para a 
Autorização dos Dispositivos Médicos 
para Diagnóstico In Vitro e expondo as 
razões que fundamentaram as suas 
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conclusões.
12. Se um requerente retirar um pedido de 
autorização de introdução no mercado 
apresentado à Agência antes de ser 
emitido um parecer sobre o pedido, deverá 
comunicar à Agência os motivos pelos 
quais retirou o pedido. A Agência 
disponibiliza essa informação ao público e 
publica o relatório de avaliação, se este 
estiver disponível, depois de ter sido 
suprimida qualquer informação comercial 
de natureza confidencial.
13. No prazo de 15 dias a contar da 
receção do parecer referido no n.º 11, a 
Comissão elabora um projeto de decisão a 
tomar quanto ao pedido.
No caso de o projeto de decisão divergir 
do parecer da Agência, a Comissão 
fundamenta pormenorizadamente num 
anexo os motivos das divergências.
O projeto de decisão é enviado aos 
Estados-Membros e ao requerente.
Os Estados-Membros têm 22 dias para 
entregar à Comissão as suas observações 
escritas sobre o projeto de decisão. 
Contudo, se tiver de ser tomada uma 
decisão com urgência, o presidente do 
Comité para a Autorização dos 
Dispositivos Médicos para Diagnóstico In 
Vitro pode determinar um prazo mais 
reduzido, de acordo com o grau de 
urgência envolvido. Este prazo não será, 
exceto em circunstâncias excecionais, 
inferior a cinco dias;
14. Os Estados-Membros podem solicitar 
por escrito que o projeto de decisão 
referido no n.º 13 seja debatido em sessão 
plenária do Comité para a Autorização 
dos Dispositivos Médicos para 
Diagnóstico In Vitro, fundamentando 
pormenorizadamente a sua pretensão.
Se a Comissão considerar que as 
observações escritas apresentadas por um 
Estado-Membro levantam novas questões 
importantes de caráter científico ou 
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técnico não abordadas no parecer da 
Agência, o presidente do Comité para a 
Autorização dos Dispositivos Médicos 
para Diagnóstico In Vitro interromperá o 
processo, remetendo de novo o pedido à 
Agência para uma análise mais 
aprofundada.
15. A Comissão aprova uma decisão final 
no prazo de 30 dias a contar do final da 
análise referida no artigo 84.º, n.º 3.
16. A recusa de uma autorização de 
introdução no mercado constitui uma 
proibição de colocação no mercado dos 
dispositivos referidos no artigo 39.º-A, 
n.º 1, em toda a União.
17. Após a concessão de uma autorização 
de introdução no mercado, o titular dessa 
autorização informa a Agência das datas 
de colocação efetiva no mercado do 
dispositivo nos Estados-Membros, tendo 
em conta as diferentes apresentações 
autorizadas.
18. O titular da autorização de introdução 
no mercado também deve notificar a 
Agência caso o produto deixe de ser 
colocado no mercado, quer temporária 
quer permanentemente, e deve apresentar 
uma justificação sobre as razões médicas 
e/ou económicas que levaram a tal.

Or. en

Alteração 245
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Capítulo V – secção 1-A – artigo 39-D (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º-D
Comité para a Autorização dos 

Dispositivos Médicos para Diagnóstico In 
Vitro 
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1. O Comité para a Autorização dos 
Dispositivos Médicos para Diagnóstico In 
Vitro é composto por:
a) Um membro efetivo e um membro 
suplente nomeados por cada 
Estado-Membro, nos termos do n.º 3 do 
presente artigo;
b) Seis membros nomeados pela 
Comissão, com vista a garantir que o 
Comité disponha de conhecimentos 
especializados relevantes em matéria de 
dispositivos médicos, com base num 
convite público à manifestação de 
interesse;
c) Um membro efetivo e um membro 
suplente nomeados pela Comissão após 
consulta do Parlamento Europeu, com 
base num convite público à manifestação 
de interesse, a fim de representar os 
profissionais de saúde;
d) Um membro efetivo e um membro 
suplente nomeados pela Comissão após 
consulta do Parlamento Europeu, com 
base num convite público à manifestação 
de interesse, a fim de representar as 
organizações de doentes.
Os membros suplentes representam os 
membros efetivos e votam em seu nome 
na sua ausência. Os membros suplentes 
referidos na alínea a) podem ser 
nomeados para agir como relatores em 
conformidade com o artigo 62.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004.
2. Um Estado-Membro pode delegar as 
suas funções no Comité para a 
Autorização dos Dispositivos Médicos 
para Diagnóstico In Vitro noutro 
Estado-Membro. Nenhum 
Estado-Membro pode representar mais do 
que um Estado-Membro.
3. Os membros efetivos e os membros 
suplentes do Comité para a Autorização 
dos Dispositivos Médicos para 
Diagnóstico In Vitro são nomeados com 
base nos seus conhecimentos 
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especializados relevantes em matéria de 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro, de modo a garantir os mais elevados 
níveis de qualificações especializadas e 
um vasto leque de especialização 
relevante. Para o efeito, os 
Estados-Membros manterão contacto com 
o conselho de administração da Agência e 
com a Comissão para garantir que a 
composição final do Comité para a 
Autorização dos Dispositivos Médicos 
para Diagnóstico In Vitro abrange as
áreas científicas relevantes às suas 
funções.
4. Os membros efetivos e os membros 
suplentes do Comité para a Autorização 
dos Dispositivos Médicos para 
Diagnóstico In Vitro são nomeados por 
um mandato de três anos, renovável uma 
vez e, seguidamente, nos termos do n.º 1. 
O comité elege como presidente um dos 
seus membros, por um mandato de três 
anos, renovável uma vez.
5. O artigo 61.º, n.os 3, 4, 5, 6, 7 e 8, do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 é 
aplicável ao Comité para a Autorização 
dos Dispositivos Médicos para 
Diagnóstico In Vitro.
6. O mandato do Comité para a 
Autorização dos Dispositivos Médicos 
para Diagnóstico In Vitro abrange todos 
os aspetos da avaliação dos dispositivos 
médicos no âmbito dos procedimentos 
previstos nos artigos 39.º-C e 39.º-F;

Or. en

Alteração 246
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Capítulo V – secção 1-A – artigo 39-E (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º-E
Procedimento descentralizado

1. Os Estados-Membros devem verificar,
através do sistema eletrónico de 
autorizações de introdução no mercado 
referido no artigo 39.º-B, que não está a 
ser analisado qualquer outro pedido e que 
não foi concedida qualquer outra 
autorização de introdução no mercado 
para o mesmo dispositivo médico.
2. Quando um Estado-Membro observar 
que outro pedido de autorização de 
introdução no mercado para o mesmo 
dispositivo médico para diagnóstico in 
vitro está a ser analisado noutro 
Estado-Membro, o Estado-Membro em 
causa deve recusar uma avaliação do 
pedido e informar imediatamente o 
requerente.
3. Quando um Estado-Membro autorizou 
um dispositivo médico para diagnóstico in 
vitro que é objeto de um pedido de 
autorização de introdução no mercado 
noutro Estado-Membro, este último deve 
rejeitar o pedido e informar 
imediatamente o requerente.
4. Os Estados-Membros devem tomar 
todas as medidas necessárias para 
assegurar que o procedimento para 
conceder uma autorização de introdução 
no mercado para os dispositivos referidos 
no artigo 39.º-A, n.º 2, é concluído no 
prazo máximo de 210 dias a contar da 
apresentação de um pedido válido.
5. A autoridade nacional competente de 
um Estado-Membro só pode solicitar uma 
única vez ao fabricante a entrega de 
informações adicionais que, por razões 
científicas válidas, sejam necessárias para 
a avaliação do pedido de autorização de 
introdução no mercado. Esse pedido pode 
incluir a apresentação de amostras ou a 
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realização de uma visita às instalações do 
fabricante. Até à entrega das informações 
adicionais solicitadas, e no prazo máximo 
de 60 dias, o prazo referido no n.º 4 fica 
suspenso.
6. Se um requerente retirar um pedido de 
autorização de introdução no mercado 
apresentado à autoridade competente de 
um Estado-Membro antes de ser emitido 
um parecer sobre o pedido, o requerente 
deve comunicar à autoridade competente 
desse Estado-Membro as razões que o 
levaram a tal. A autoridade competente 
nacional põe essa informação à 
disposição do público e publica o relatório 
de avaliação, se este estiver disponível, 
depois de ter sido suprimida qualquer 
informação comercial de natureza 
confidencial.
7. Assim que a autorização de introdução 
no mercado for concedida, o requerente é 
informado pela autoridade competente do 
Estado-Membro em causa.
8. A autoridade competente nacional deve, 
sem demora, e no prazo de 15 dias, 
disponibilizar ao público a autorização de 
introdução no mercado.
9. A autoridade competente nacional deve 
elaborar um relatório de avaliação e fazer 
comentários no processo, nomeadamente 
no que toca ao resultado das investigações 
clínicas e ao sistema de gestão de risco.
10. A autoridade competente nacional, 
após supressão de todas as informações 
comerciais de natureza confidencial, deve 
tornar público o relatório de avaliação 
sem demora, e o mais tardar no prazo de 
15 dias, juntamente com as razões que 
fundamentam o seu parecer.
11. Os Estados-Membros devem informar 
a Agência acerca de quaisquer 
autorizações de introdução no mercado 
que tenham concedido.
12. Após a concessão de uma autorização 
de introdução no mercado, o titular dessa 
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autorização deve informar a autoridade 
competente do Estado-Membro que 
concede a autorização acerca da data 
efetiva de colocação no mercado do 
dispositivo médico nesse Estado-Membro.
13. O titular da autorização de introdução 
no mercado também deve notificar a 
autoridade competente caso o dispositivo 
médico deixe de ser colocado no mercado 
do Estado-Membro, quer temporária quer 
permanentemente, e deve apresentar uma 
justificação sobre as razões médicas e/ou 
económicas que levaram a tal.

Or. en

Alteração 247
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Capítulo V – secção 1-A – artigo 39-F (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º-F
Reconhecimento mútuo das autorizações 

de introdução no mercado 
descentralizadas

1. O GCDM, tal como definido no 
artigo 76.º, é responsável por analisar 
qualquer questão relacionada com uma 
autorização de introdução no mercado em 
mais do que um Estado-Membro de um 
dispositivo médico elegível para 
autorização em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 39.º-E.
2. Com vista à concessão de uma 
autorização de introdução no mercado 
para esse dispositivo médico para 
diagnóstico in vitro em mais do que um 
Estado-Membro, o requerente deve 
apresentar um pedido com base num 
dossiê idêntico à autoridade competente 
nesses Estados-Membros. O dossiê deve 
conter as informações e os documentos 
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referidos nos anexos VIII, IX e X do 
presente regulamento. Os documentos 
apresentados devem incluir uma lista dos 
Estados-Membros abrangidos pelo 
pedido. O requerente deve solicitar a um 
dos Estados-Membros que aja na 
qualidade de «Estado-Membro de 
referência» e que prepare um relatório de 
avaliação sobre o dispositivo médico para 
diagnóstico in vitro, nos termos do n.º 3 
ou do n.º 4.
3. Quando um dispositivo médico para 
diagnóstico in vitro já dispõe de uma 
autorização de introdução no mercado 
aquando do pedido, os Estados-Membros 
em causa devem reconhecer a autorização 
de introdução no mercado concedida pelo 
Estado-Membro de referência, que será o 
Estado-Membro que concedeu primeiro a 
autorização de introdução no mercado. 
Para o efeito, o titular da autorização de 
introdução no mercado deve requerer ao 
Estado-Membro de referência que 
atualize o relatório de avaliação existente 
do dispositivo médico para diagnóstico in 
vitro autorizado. O Estado-Membro de 
referência atualiza o relatório de 
avaliação no prazo de 90 dias a contar da 
receção de um pedido válido. O relatório 
de avaliação, juntamente com outros 
documentos e informações relevantes, 
deve ser enviado aos Estados-Membros 
em causa e ao requerente.
4. Nos casos em que o dispositivo médico 
para diagnóstico in vitro não tenha obtido 
uma autorização de introdução no 
mercado aquando do pedido, o requerente 
deve solicitar ao Estado-Membro de 
referência que prepare um projeto de 
relatório de avaliação. O Estado-Membro 
de referência prepara o relatório no prazo 
de 120 dias a contar da data de receção de 
um pedido válido e envia-o aos 
Estados-Membros envolvidos e ao 
requerente.
5. No prazo de 90 dias a contar da receção 
dos documentos referidos nos n.os 3 e 4, os 
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Estados-Membros em causa devem 
aprovar o relatório de avaliação e 
informar o Estado-Membro de referência 
em conformidade. Este constata o acordo 
geral, encerra o procedimento e dá 
conhecimento deste facto ao requerente.
6. Cada Estado-Membro onde tenha sido 
apresentado um pedido em conformidade 
com o n.º 2 deve adotar uma decisão em 
conformidade com a aprovação do 
relatório de avaliação, no prazo de 30 dias 
após ter conhecimento do acordo.
7. Se, no prazo definido no n.º 5, um 
Estado-Membro em causa não aprovar o 
relatório de avaliação com base num 
potencial risco grave para a saúde 
pública, deve apresentar uma descrição 
pormenorizada das razões que 
fundamentam a sua posição ao 
Estado-Membro de referência, aos outros 
Estados-Membros em causa e ao 
requerente. Os elementos de desacordo 
passam então a ser encaminhados para o 
GCDM.
8. No âmbito do GCDM, todos os 
Estados-Membros referidos no n.º 7 
devem tentar chegar a acordo sobre a 
ação a tomar. Devem facultar ao 
requerente a possibilidade de expor a sua 
opinião, oralmente ou por escrito. Se, no 
prazo de 60 dias a contar da comunicação 
dos elementos do desacordo, os 
Estados-Membros chegarem a acordo, o 
Estado-Membro de referência constatará 
o acordo, encerrará o procedimento e 
dará conhecimento deste facto ao 
requerente. É aplicável o disposto no 
n.º 6.
9. Se os Estados-Membros não tiverem 
chegado a acordo no prazo de 60 dias 
referido no n.º 7, a Agência será 
imediatamente informada, a fim de que se 
aplique o procedimento previsto no artigo 
39.º-G. Deve ser fornecida à Agência uma 
exposição pormenorizada das questões 
relativamente às quais os 
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Estados-Membros não tenham podido 
chegar a acordo e dos motivos do 
desacordo. Uma cópia deve ser enviada ao 
requerente.
10. Assim que for informado de que a 
questão foi remetida para a Agência, o 
requerente deve daí em diante enviar para 
a Agência uma cópia das informações e 
dos documentos referidos no n.º 2.
11. Nas circunstâncias referidas no n.º 9, 
os Estados-Membros que aprovaram o 
relatório de avaliação do Estado-Membro 
de referência podem, a pedido do 
requerente, autorizar o dispositivo médico 
sem esperar pelo resultado do 
procedimento definido no artigo 39.º-G. 
Neste caso, a autorização é concedida sem 
prejuízo da conclusão desse 
procedimento.

Or. en

Alteração 248
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Capítulo V – secção 1-A – artigo 39-G (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º-G
Procedimento de arbitragem em caso de 

desacordo acerca do reconhecimento 
mútuo de uma autorização de introdução 

no mercado descentralizada
1. Em caso de remissão para o processo 
previsto no presente artigo, o Comité dos 
Dispositivos Médicos referido no artigo 
84.º, n.º 1 deliberará e emitirá um parecer 
fundamentado sobre o assunto no prazo 
de 60 dias a contar da data em que o 
assunto lhe for submetido.
Em casos urgentes, e sob proposta do seu 
presidente, o Comité pode acordar num 
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prazo mais curto.
2. Para analisar a questão, o Comité dos 
Dispositivos Médicos nomeia como relator 
um dos seus membros. O Comité pode 
igualmente designar peritos 
independentes para o aconselhar sobre 
assuntos específicos. Ao designar esses 
peritos, o Comité define as suas tarefas e 
fixa o prazo para a respetiva execução.
3. Antes de emitir o seu parecer, o Comité 
dos Dispositivos Médicos facultará ao 
requerente ou ao titular da autorização de 
introdução no mercado a possibilidade de 
apresentar explicações orais ou escritas 
dentro de um prazo que o mesmo fixará.
O Comité pode suspender o prazo previsto 
no n.º 1, por forma a permitir que o 
requerente ou o titular da autorização de 
introdução no mercado prepare as suas 
explicações.
4. A Agência deve daí em diante informar 
o requerente ou o titular da autorização 
de introdução no mercado acerca do 
parecer do Comité sobre a autorização de 
introdução no mercado do dispositivo 
médico para diagnóstico in vitro em 
causa.
No prazo de 15 dias a contar da receção 
do parecer, o requerente ou o titular da 
autorização de introdução no mercado 
pode notificar à Agência, por escrito, a 
sua intenção de requerer a revisão do 
parecer do Comité dos Dispositivos 
Médicos. Nesse caso, deve apresentar à 
Agência a fundamentação pormenorizada 
do requerimento de revisão no prazo de 60 
dias a contar da receção do parecer.
No prazo de 60 dias a contar da receção 
das razões para o pedido, o Comité deve 
reanalisar o seu parecer. Deve para tal 
nomear um relator diferente e, quando 
necessário, um correlator diferente do 
relator e do correlator nomeado para o 
parecer inicial. O procedimento de 
reanálise deve apenas centrar-se nos 
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elementos do parecer identificados pelo 
requerente ou pelo titular da autorização 
de introdução no mercado e deve apenas 
basear-se nos dados científicos 
disponíveis aquando da emissão do 
parecer inicial por parte do Comité. O 
requerente ou o titular da autorização de 
introdução no mercado podem solicitar ao 
Comité que consulte o comité consultivo 
criado pelo artigo 78.º-A do Regulamento 
(UE) [referência do futuro regulamento 
relativo aos dispositivos médicos], a 
respeito da revisão.
As razões que fundamentam as 
conclusões na reanálise são anexadas ao 
relatório de avaliação referido no n.º 5 do 
presente artigo.
5. No prazo de 15 dias a contar da sua 
aprovação, a Agência envia aos 
Estados-Membros, à Comissão e ao 
requerente ou ao titular da autorização de 
introdução no mercado o parecer 
definitivo do Comité dos Dispositivos 
Médicos, acompanhado do relatório de 
avaliação do dispositivo médico para 
diagnóstico in vitro e fundamentando as 
suas conclusões.
Em caso de parecer favorável 
relativamente ao pedido de 
reconhecimento mútuo da autorização de 
introdução no mercado descentralizada 
para um dispositivo médico referido no 
artigo 39.º-F, os seguintes documentos 
devem ser anexados ao parecer:
a) Os documentos do dossiê, tal como 
referido no artigo 39.º-F, n.º 2;
b) Quaisquer condições que possam afetar 
a autorização;
c) A exposição pormenorizada de 
quaisquer condições ou restrições 
recomendadas em relação à utilização 
segura e eficaz do dispositivo médico para 
diagnóstico in vitro;
d) O texto proposto para o rótulo e para o 
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panfleto do dispositivo médico.
6. No prazo de 15 dias a contar da receção 
do parecer referido no n.º 5, a Comissão 
deve elaborar um projeto da decisão a 
tomar relativamente ao pedido, que tenha 
em conta o direito da União.
Em caso de um projeto de decisão que 
contemple a concessão da autorização de 
introdução no mercado, os documentos 
referidos no n.º 5 devem ser anexados.
No caso de o projeto de decisão não ser 
conforme com o parecer da Agência, a 
Comissão fundamentará 
pormenorizadamente num anexo os 
motivos das divergências.
O projeto de decisão será enviado aos 
Estados-Membros e ao requerente ou 
titular da autorização de introdução no 
mercado.
Os Estados-Membros têm 22 dias para 
entregar à Comissão as suas observações 
escritas sobre o projeto de decisão. 
Contudo, se tiver de ser tomada uma 
decisão com urgência, o presidente do 
Comité dos Dispositivos Médicos pode 
determinar um prazo mais reduzido, de 
acordo com o grau de urgência envolvido. 
Esse prazo não será, exceto em 
circunstâncias excecionais, inferior a 5 
dias.
7. Os Estados-Membros podem requerer 
por escrito que o projeto de decisão 
referido no n.º 6 seja discutido em sessão 
plenário do Comité dos Dispositivos 
Médicos, tal como referido no artigo 84.º, 
n.º 1, fundamentando 
pormenorizadamente a sua pretensão.
Se a Comissão considerar que as 
observações escritas apresentadas por um 
Estado-Membro levantam novas questões 
importantes de caráter científico ou 
técnico não abordadas no parecer da 
Agência, o presidente do Comité dos 
Dispositivos Médicos interromperá o 
processo, remetendo de novo o pedido à 
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Agência para uma análise mais 
aprofundada.
8. A Comissão aprova uma decisão final 
nos termos do n.º 3 do artigo 84.º, no 
prazo de 30 dias a contar da conclusão do 
procedimento aí estabelecido. A Comissão 
atualiza as informações sobre o 
dispositivo em causa no sistema eletrónico 
referido no artigo 39.º-B.
9. A recusa de uma autorização de 
introdução no mercado constitui uma 
proibição de colocação no mercado do 
dispositivo em causa em toda a União.
10. A decisão referida no n.º 8 é dirigida a 
todos os Estados-Membros e transmitida 
ao titular da autorização de introdução no 
mercado ou ao requerente. Os 
Estados-Membros em causa e o 
Estado-Membro de referência concedem 
ou revogam a autorização de introdução 
no mercado, ou modificam os seus termos 
consoante necessário para cumprir a 
decisão no prazo de 30 dias após a sua 
notificação. Do facto devem informar a 
Comissão e a Agência.

Or. en

Alteração 249
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Capítulo 5 – secção 1-A – artigo 39-H (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º-H
Modificação da autorização de introdução 

no mercado
1. Qualquer pedido do titular da 
autorização de introdução no mercado 
destinado a alterar os termos da 
autorização de introdução no mercado 
concedida em conformidade com o 
disposto nos artigos 39.º-C, 39.º-E e 39.º-F 
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deve ser apresentado a todos os 
Estados-Membros que tenham já 
autorizado o dispositivo médico para 
diagnóstico in vitro em questão.
A Comissão, em consulta com a Agência, 
fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 85.º do 
presente regulamento a fim de adotar os 
procedimentos necessários para analisar 
as modificações dos termos da 
autorização de introdução no mercado.
2. Em caso de arbitragem apresentada à 
Comissão, é aplicável o procedimento 
definido no artigo 39.º-G, por analogia às 
modificações feitas às autorizações de 
introdução no mercado.
3. Caso um Estado-Membro considere 
necessário, para proteger a saúde pública, 
alterar os termos de uma autorização de 
introdução no mercado concedida em 
conformidade com o disposto no presente 
capítulo, suspendê-la ou revogá-la, 
submeterá de imediato a questão à 
Agência, a fim de que seja aplicado o 
procedimento previsto no artigo 39.º-G.
Em casos excecionais, quando é 
necessária uma ação urgente para 
proteger a saúde pública, e até ser 
adotada uma decisão definitiva, um 
Estado-Membro pode suspender a 
comercialização e a utilização do 
dispositivo em causa no seu território. 
Deve notificar a Comissão, a Agência e os 
outros Estados-Membros, o mais tardar 
no dia útil seguinte, dos motivos dessa 
medida.

Or. en

Alteração 250
Margrete Auken
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Proposta de regulamento
Artigo 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º-A
Procedimento de autorização de 

introdução no mercado
1. Os dispositivos de classe D apenas 
podem ser colocados no mercado da 
União se tiver sido concedida uma 
autorização de introdução no mercado na 
União através do procedimento 
centralizado referido no artigo 41.º-C e 
em conformidade com as disposições do 
presente regulamento.
2. Os dispositivos referidos no n.º 1 e que 
já estejam no mercado da União à data de 
entrada em vigor do presente regulamento 
são obrigados a ter uma autorização de 
introdução no mercado, em conformidade 
com os procedimentos definidos na 
presente secção, a partir da data em que 
expirar a validade do respetivo 
certificado.
3. Uma autorização de introdução no 
mercado concedida nos termos da 
presente secção é válida durante cinco 
anos. A autorização de introdução no 
mercado pode ser renovada ao fim de 
cinco anos com base numa reavaliação da 
relação risco-benefício por parte da 
Agência.
4. Todos os pedidos de autorização de 
introdução no mercado e todas as 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas ao abrigo das disposições dos 
artigos 41.º-C, 41.º-D, 41.º-E e 41.º-F, 
assim como as informações referidas no 
artigo 41.º-B, devem ser introduzidas pela 
Comissão ou pelos Estados-Membros, 
consoante o caso, no sistema eletrónico 
referido no artigo 41.º-B, n.º 1, sem 
demora e o mais tardar 15 dias após a sua 
receção. Antes de dar início à análise de 
um pedido para um dispositivo médico, o 
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Comité para a Autorização dos 
Dispositivos Médicos, como refere o 
artigo 41.º-C, ou a autoridade competente 
do Estado-Membro em causa, deve 
verificar que não foi submetido qualquer 
outro pedido para o mesmo dispositivo 
médico.

Or. en

Alteração 251
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 39-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º-B
Sistema eletrónico de autorizações de 

introdução no mercado
1. A Comissão deve, em colaboração com 
os Estados-Membros, definir e gerir um 
sistema eletrónico de registo para os 
pedidos de autorizações de introdução no 
mercado e para autorizações de 
introdução no mercado concedidas nos 
termos da presente secção, bem como 
coligir e processar as seguintes 
informações:
– o nome do fabricante;
– o nome do dispositivo médico para 
diagnóstico in vitro;
– a documentação que acompanha o 
pedido de autorização de introdução no 
mercado;
– o relatório de avaliação do dispositivo 
médico para diagnóstico in vitro emitido 
durante o processo de autorização de 
introdução no mercado;
– a data da concessão da autorização de 
introdução no mercado e, quando 
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diferente, a data em que o dispositivo é 
colocado no mercado;
– quaisquer informações relativas à 
suspensão ou retirada da autorização de 
introdução no mercado.
2. As informações coligidas e processadas 
devem ser introduzidas no sistema 
eletrónico de registos pela Agência 
Europeia de Medicamentos.
3. Caso estas informações precisem de ser 
atualizadas, no que toca à colocação do 
dispositivo no mercado, à suspensão ou à 
retirada do dispositivo do mercado, o 
fabricante deve informar imediatamente a 
Agência, que por sua vez deve atualizar de 
imediato as informações no sistema 
eletrónico.
4. As informações coligidas e processadas 
no sistema eletrónico relacionadas com os 
pedidos de autorização de introdução no 
mercado só devem estar acessíveis aos 
Estados-Membros, à Agência e à 
Comissão. As informações coligidas e 
processadas no sistema eletrónico 
relacionadas com as autorizações de 
introdução no mercado concedidas devem 
estar acessíveis ao público.

Or. en

Alteração 252
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 39-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º-C
Procedimento centralizado

1. Cria-se pelo presente um Comité para a 
Autorização dos Dispositivos Médicos 
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para Diagnóstico In Vitro em 
conformidade com as disposições do 
artigo 39.º-D. O Comité deve fazer parte 
da Agência Europeia dos Medicamentos.
2. O Comité para a Autorização dos 
Dispositivos Médicos para Diagnóstico In 
Vitro deve ser responsável pela 
elaboração do parecer da Agência 
relativamente a qualquer questão 
respeitante à admissibilidade dos pedidos 
apresentados em conformidade com o 
procedimento centralizado.
3. Cada pedido relativo aos dispositivos 
mencionados no artigo 39.º-A, n.º 1, deve 
incluir os dados específicos e os 
documentos referidos nos anexos VII, 
VIII, IX e X, consoante seja relevante.
4. O pedido é acompanhado da taxa a 
pagar à Agência pela sua análise do 
pedido.
5. A Agência deve assegurar que o 
parecer do Comité para a Autorização dos 
Dispositivos Médicos para Diagnóstico In 
Vitro é emitido no prazo de 210 dias a 
contar da receção de um pedido válido. 
São conferidos ao Comité para a 
Autorização dos Dispositivos Médicos 
para Diagnóstico In Vitro, pelo menos, 80 
dias a contar da receção de um pedido 
para analisar os dados científicos que 
constam da documentação que 
acompanha o pedido de autorização de
introdução no mercado. Com base num 
pedido devidamente fundamentado do 
Comité para a Autorização dos 
Dispositivos Médicos para Diagnóstico In 
Vitro, a Agência pode prorrogar esse 
prazo.
6. O Comité pode solicitar apenas uma vez 
ao fabricante que faculte informações 
adicionais que, por razões científicas 
válidas, sejam necessárias para a 
avaliação do pedido de autorização de 
introdução no mercado. Quando o 
referido pedido é feito, o período 
mencionado no n.º 5 fica suspenso até as 
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informações adicionais solicitadas serem 
facultadas.
7. A Comissão, em consulta com a 
Agência, os Estados-Membros e as partes 
interessadas, elabora um guia 
pormenorizado relativo ao modo como 
devem ser apresentados os pedidos de 
autorização.
8. Quando o Comité para a Autorização 
dos Dispositivos Médicos para 
Diagnóstico In Vitro o considera 
necessário para concluir a sua análise de 
um pedido, pode exigir que as instalações 
de fabrico do dispositivo médico para 
diagnóstico in vitro em causa do 
requerente sejam submetidas a uma 
inspeção específica. Essas inspeções são 
feitas sem aviso prévio. A inspeção deve 
ser efetuada no prazo estipulado no n.º 5 
por inspetores do Estado-Membro com as 
qualificações adequadas. Esses inspetores 
podem fazer-se acompanhar de um relator 
ou de um perito nomeado pelo Comité 
para a Autorização dos Dispositivos 
Médicos para Diagnóstico In Vitro.
9. A Agência informa seguidamente o 
requerente se o parecer do Comité para a 
Autorização dos Dispositivos Médicos 
para Diagnóstico In Vitro indicar que:
a) O pedido não satisfaz os critérios de 
autorização fixados no presente 
regulamento;
b) A documentação que acompanha o 
pedido não cumpre as disposições do 
presente regulamento ou precisa de ser 
alterada ou complementada;
c) A autorização de introdução no
mercado precisa de ser concedida 
mediante determinadas condições;
d) a autorização de introdução no 
mercado para o dispositivo médico para 
diagnóstico in vitro em causa é recusada 
por este não cumprir o presente 
regulamento.
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10. No prazo de 15 dias a contar da 
receção do parecer mencionado no n.º 9, 
o requerente pode notificar à Agência, por 
escrito, a sua intenção de requerer a 
revisão do parecer. Nesse caso, o 
requerente deve transmitir à Agência as 
razões pormenorizadas por trás desse 
pedido no prazo de 60 dias a contar da 
receção do parecer. No prazo de 60 dias a 
contar da receção das razões para o 
pedido, o Comité para a Autorização dos 
Dispositivos Médicos para Diagnóstico In 
Vitro deve reanalisar o seu parecer. O 
Comité para a Autorização dos 
Dispositivos Médicos para Diagnóstico In 
Vitro deve nomear um relator diferente e, 
quando necessário, um correlator 
diferente dos nomeados para o parecer 
inicial. O procedimento de reanálise pode 
apenas centrar-se nos elementos do 
parecer identificados pelo requerente e 
pode apenas basear-se nos dados 
científicos disponíveis aquando da 
emissão do parecer inicial por parte do 
Comité para a Autorização dos 
Dispositivos Médicos para Diagnóstico In 
Vitro. O requerente pode solicitar ao 
Comité para a Autorização dos 
Dispositivos Médicos para Diagnóstico In 
Vitro que consulte um grupo consultivo 
científico a respeito da revisão.
11. No prazo de 15 dias a contar da sua 
emissão, a Agência deve enviar o parecer 
final do Comité para a Autorização dos 
Dispositivos Médicos para Diagnóstico In 
Vitro à Comissão, aos Estados-Membros e 
ao requerente, juntamente com um 
relatório a descrever a avaliação do 
dispositivo médico pelo Comité para a 
Autorização dos Dispositivos Médicos 
para Diagnóstico In Vitro e expondo as 
razões que fundamentaram as suas 
conclusões.
12. Se um requerente retirar um pedido de 
autorização de introdução no mercado 
apresentado à Agência antes de ser 
emitido um parecer sobre o pedido, deverá 
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comunicar à Agência os motivos pelos 
quais retirou o pedido. A Agência 
disponibiliza essa informação ao público e 
publica o relatório de avaliação, se este 
estiver disponível, depois de ter sido 
suprimida qualquer informação comercial 
de natureza confidencial.
13. No prazo de 15 dias a contar da 
receção do parecer referido no n.º 11, a 
Comissão elabora um projeto de decisão a 
tomar quanto ao pedido. No caso de o 
projeto de decisão divergir do parecer da 
Agência, a Comissão fundamenta 
pormenorizadamente num anexo os 
motivos das divergências. O projeto de 
decisão é enviado aos Estados-Membros e 
ao requerente. Os Estados-Membros têm 
22 dias para entregar à Comissão as suas 
observações escritas sobre o projeto de 
decisão. Contudo, se tiver de ser tomada 
uma decisão com urgência, o presidente 
do Comité dos Dispositivos Médicos para 
Diagnóstico In Vitro pode determinar um 
prazo mais reduzido, de acordo com o 
grau de urgência envolvido. Este prazo 
não será, exceto em circunstâncias 
excecionais, inferior a cinco dias;
14. Os Estados-Membros podem solicitar 
por escrito que o projeto de decisão 
referido no n.º 13 seja debatido em sessão 
plenária do Comité dos Dispositivos 
Médicos para Diagnóstico In Vitro, 
fundamentando pormenorizadamente a 
sua pretensão. Se a Comissão considerar 
que as observações escritas apresentadas 
por um Estado-Membro levantam novas 
questões importantes de caráter científico 
ou técnico não abordadas no parecer da 
Agência, o presidente do Comité dos 
Dispositivos Médicos para Diagnóstico In 
Vitro interromperá o processo, remetendo 
de novo o pedido à Agência para uma 
análise mais aprofundada.
15. A Comissão aprova uma decisão final 
no prazo de 30 dias a contar do final da 
análise referida no artigo […].
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16. A recusa de uma autorização de 
introdução no mercado constitui uma 
proibição de colocação no mercado dos 
dispositivos referidos no artigo 39.º-A, 
n.º 1, em toda a União.
17. Após a concessão de uma autorização 
de introdução no mercado, o titular dessa 
autorização informa a Agência das datas 
de colocação efetiva no mercado do 
dispositivo médico nos Estados-Membros, 
tendo em conta as diferentes 
apresentações autorizadas.
18. O titular da autorização de introdução 
no mercado também deve notificar a 
Agência caso o produto deixe de ser 
colocado no mercado, quer temporária 
quer permanentemente, e deve apresentar 
uma justificação sobre as razões médicas 
e/ou económicas que levaram a tal.

Or. en

Alteração 253
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 39-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º-D
Comité para a Autorização dos 

Dispositivos Médicos para Diagnóstico In 
Vitro 

1. O Comité para a Autorização dos 
Dispositivos Médicos para Diagnóstico In 
Vitro é composto por:
a) Um membro efetivo e um membro 
suplente nomeados por cada 
Estado-Membro, nos termos do n.º 3 do 
presente artigo;
b) Seis membros nomeados pela 
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Comissão, com vista a garantir que o 
Comité dispõe de conhecimentos 
especializados relevantes em matéria de 
dispositivos médicos, com base num 
convite público à manifestação de 
interesse;
c) Um membro efetivo e um membro 
suplente nomeados pela Comissão após 
consulta do Parlamento Europeu, com 
base num convite público à manifestação 
de interesse, a fim de representar os 
profissionais de saúde;
d) Um membro efetivo e um membro 
suplente nomeados pela Comissão após 
consulta do Parlamento Europeu, com 
base num convite público à manifestação 
de interesse, a fim de representar as 
organizações de doentes. Os membros 
suplentes representam os membros 
efetivos e votam em seu nome na sua 
ausência. Os membros suplentes referidos 
na alínea a) podem ser nomeados para 
agir como relatores em conformidade com 
o artigo 62.º do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004.
2. Um Estado-Membro pode delegar as 
suas funções no Comité para a 
Autorização dos Dispositivos Médicos 
noutro Estado-Membro. Nenhum 
Estado-Membro pode representar mais de 
um Estado-Membro.
3. Os membros efetivos e os membros 
suplentes do Comité para a Autorização 
dos Dispositivos Médicos são nomeados 
com base nos seus conhecimentos 
especializados relevantes em matéria de 
dispositivos médicos, de modo a garantir 
os mais elevados níveis de qualificações 
especializadas e um vasto leque de 
especialização relevante. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
contacto com o conselho de administração 
da Agência e com a Comissão para 
garantir que a composição final do 
Comité para a Autorização dos 
Dispositivos Médicos para Diagnóstico In 
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Vitro abrange as áreas científicas 
relevantes às suas funções.
4. Os membros efetivos e os membros 
suplentes do Comité para a Autorização 
dos Dispositivos Médicos para 
Diagnóstico In Vitro são nomeados por
um mandato de três anos, renovável uma 
vez e, seguidamente, nos termos do n.º 1. 
O comité elege como presidente um dos 
seus membros, por um mandato de três 
anos, renovável uma vez.
5. O artigo 61.º, n.ºs 3, 4, 5, 6, 7 e 8, do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 é 
aplicável ao Comité para a Autorização 
dos Dispositivos Médicos.
6. O mandato do Comité para a 
Autorização dos Dispositivos Médicos 
para Diagnóstico In Vitro abrange todos 
os aspetos da avaliação dos dispositivos 
médicos no âmbito dos procedimentos 
previstos no artigo 39.º-C;

Or. en

Alteração 254
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 39-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º-E
Os intervenientes do Comité para a 
Autorização dos Dispositivos Médicos 
para Diagnóstico In Vitro devem 
comprometer-se a agir de forma 
independente, em prol do interesse 
público. Antes de entrarem em funções, 
devem publicar uma declaração de 
compromisso e uma declaração de 
interesses, indicando quer a ausência de 
qualquer interesse que possa ser 
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considerado prejudicial à sua 
independência, quer a existência de 
qualquer interesse direto ou indireto que 
possa ser prejudicial à sua independência. 
Estas declarações devem ser verificadas 
pela Comissão.

Or. en

Alteração 255
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 39-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º-F
Modificação da autorização de introdução 

no mercado
1. Qualquer pedido do titular da 
autorização de introdução no mercado 
destinado a alterar os termos da 
autorização de introdução no mercado 
concedida em conformidade com o 
disposto no artigo 41.º-C deve ser 
apresentado à Comissão. A Comissão, em 
consulta com a Agência, fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 89.º do presente regulamento 
a fim de adotar os procedimentos 
necessários para analisar as modificações 
dos termos da autorização de introdução 
no mercado.
2. Caso um Estado-Membro considere 
necessário, para proteger a saúde pública, 
alterar os termos de uma autorização de 
introdução no mercado concedida em 
conformidade com o disposto no presente 
capítulo, suspendê-la ou revogá-la, 
poderá solicitar um debate em reunião 
plenária do Comité dos Dispositivos 
Médicos para Diagnóstico In Vitro, 
fundamentando pormenorizadamente a 
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sua pretensão. Em casos excecionais em 
que a Comissão considere que as 
observações escritas apresentadas por um 
Estado-Membro levantam novas questões 
importantes de caráter científico ou 
técnico não abordadas no parecer, o 
presidente do Comité dos Dispositivos 
Médicos para Diagnóstico In Vitro 
interromperá a autorização, remetendo de 
novo o pedido à Agência para uma 
análise mais aprofundada.

Or. en

Alteração 256
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os fabricantes de dispositivos 
classificados na classe D, com exceção dos 
destinados à avaliação do desempenho, 
devem ser sujeitos a uma avaliação da 
conformidade baseada na garantia da 
qualidade total, no exame do dossiê de 
conceção e na verificação dos lotes, como 
especificado no anexo VIII. Em 
alternativa, o fabricante pode optar por 
uma avaliação da conformidade com base 
no exame de tipo, como especificado no 
anexo IX, em combinação com uma 
avaliação da conformidade baseada na 
garantia da qualidade da produção, 
incluindo verificação dos lotes, como 
especificado no anexo X.

Os fabricantes de dispositivos classificados 
na classe D, com exceção dos destinados à 
avaliação do desempenho, devem ser 
sujeitos a um procedimento centralizado 
de autorização da colocação no mercado.

Or. en

Alteração 257
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os fabricantes de dispositivos 
classificados na classe D, com exceção dos 
destinados à avaliação do desempenho, 
devem ser sujeitos a uma avaliação da 
conformidade baseada na garantia da 
qualidade total, no exame do dossiê de 
conceção e na verificação dos lotes, como 
especificado no anexo VIII. Em alternativa, 
o fabricante pode optar por uma avaliação 
da conformidade com base no exame de 
tipo, como especificado no anexo IX, em 
combinação com uma avaliação da 
conformidade baseada na garantia da 
qualidade da produção, incluindo 
verificação dos lotes, como especificado no 
anexo X.

Os fabricantes de dispositivos classificados 
na classe D, com exceção dos destinados à 
avaliação do desempenho, devem ser 
sujeitos a uma autorização da colocação 
no mercado baseada na garantia da 
qualidade total, no exame do dossiê de 
conceção e na verificação dos lotes, como 
especificado no anexo VIII. Em alternativa, 
o fabricante pode optar por uma 
autorização da colocação no mercado
com base no exame de tipo, como 
especificado no anexo IX, em combinação 
com uma autorização da colocação no 
mercado baseada na garantia da qualidade 
da produção, incluindo verificação dos 
lotes, como especificado no anexo X.

Or. en

Alteração 258
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Além disso, caso tenha sido designado um 
laboratório de referência de acordo com o 
artigo 78.º, o organismo notificado que 
realiza a avaliação da conformidade deve 
solicitar a esse laboratório de referência 
que verifique se o dispositivo cumpre as 
ETC aplicáveis, se disponíveis, ou outras 
soluções escolhidas pelo fabricante para 
garantir um nível de segurança e 
desempenho pelo menos equivalente, como 
especificado no anexo VIII, secção 5.4, e 
no anexo IX, secção 3.5.

Além disso, caso tenha sido designado um 
laboratório de referência de acordo com o 
artigo 78.º, o Comité para a Autorização 
dos Dispositivos Médicos para 
Diagnóstico In Vitro referido no artigo 
39.º-C, ou a autoridade nacional, deve 
solicitar a esse laboratório de referência 
que verifique se o dispositivo cumpre as 
ETC aplicáveis, se disponíveis, ou outras 
soluções escolhidas pelo fabricante para 
garantir um nível de segurança e 
desempenho pelo menos equivalente, como 
especificado no anexo VIII, secção 5.4, e 
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no anexo IX, secção 3.5.

Or. en

Alteração 259
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Além disso, caso tenha sido designado um 
laboratório de referência de acordo com o 
artigo 78.º, o organismo notificado que 
realiza a avaliação da conformidade deve 
solicitar a esse laboratório de referência 
que verifique se o dispositivo cumpre as 
ETC aplicáveis, se disponíveis, ou outras 
soluções escolhidas pelo fabricante para 
garantir um nível de segurança e 
desempenho pelo menos equivalente, 
como especificado no anexo VIII, secção 
5.4, e no anexo IX, secção 3.5.

Além disso, caso tenha sido designado um 
laboratório de referência de acordo com o 
artigo 78.º, o organismo notificado que 
realiza a avaliação da conformidade deve 
solicitar a esse laboratório de referência 
que verifique, por meio de testes 
laboratoriais, se o dispositivo cumpre as 
ETC aplicáveis, como especificado no 
anexo VIII, secção 5.4, e no anexo IX, 
secção 3.5. Os testes laboratoriais 
realizados por um laboratório de 
referência devem centrar-se, em 
particular, na sensibilidade e 
especificidade analíticas utilizando 
materiais de referência e sensibilidade e 
especificidade de diagnóstico utilizando 
espécimes de uma infeção em fase inicial 
e estabelecida.

Or. en

Justificação

A experiência com a legislação atual exige a descrição clara de que o envolvimento de 
laboratórios de referência significa a realização de testes e não de investigação documental.

Alteração 260
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

 No caso dos testes para seleção terapêutica 
destinados a avaliar a elegibilidade do 
doente para o tratamento com um 
medicamento específico, o organismo 
notificado deve consultar uma das 
autoridades competentes designadas pelo 
Estados-Membros nos termos da Diretiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano, ou a 
Agência Europeia de Medicamentos 
(EMA), de acordo com os procedimentos 
estabelecidos no anexo VIII, secção 6.2, e 
no anexo IX, secção 3.6.

No caso dos testes para seleção terapêutica,
caso tenha sido designado um laboratório 
de referência nos termos do artigo 78.º, o 
organismo notificado que efetue a 
avaliação de conformidade deve solicitar 
a esse laboratório de referência que 
verifique se o dispositivo cumpre as ETC 
aplicáveis, se disponíveis.

Or. en

Justificação

Deste modo, o percurso dos testes para seleção terapêutica será alterado para o 
codesenvolvimento de ETC entre a EMA e os especialistas em DIV dos órgãos notificados e 
das autoridades competentes em matéria de dispositivos médicos para DIV.

Alteração 261
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os fabricantes de dispositivos 
classificados na classe C, com exceção dos 
destinados à avaliação do desempenho, 
devem ser sujeitos a uma avaliação da 
conformidade baseada na garantia da 
qualidade total, como especificado no 
anexo VIII, a qual deve incluir uma 
avaliação da documentação de conceção 
constante da documentação técnica, numa 
base representativa. Em alternativa, o 
fabricante pode optar por uma avaliação da 

Em derrogação do artigo 39.º-A, os
fabricantes de dispositivos classificados na 
classe C, com exceção dos destinados à 
avaliação do desempenho, devem ser 
sujeitos a uma avaliação da conformidade 
baseada na garantia da qualidade total, 
como especificado no anexo VIII, a qual 
deve incluir uma avaliação da 
documentação de conceção constante da 
documentação técnica, numa base 
representativa. Em alternativa, o fabricante 
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conformidade com base no exame de tipo, 
como especificado no anexo IX, em 
combinação com uma avaliação da 
conformidade baseada na garantia da 
qualidade da produção, como especificado 
no anexo X.

pode optar por uma avaliação da 
conformidade com base no exame de tipo, 
como especificado no anexo IX, em 
combinação com uma avaliação da 
conformidade baseada na garantia da 
qualidade da produção, como especificado 
no anexo X.

Or. en

Alteração 262
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 No caso dos testes para seleção 
terapêutica destinados a avaliar a 
elegibilidade do doente para o tratamento 
com um medicamento específico, o 
organismo notificado deve consultar uma 
das autoridades competentes designadas 
pelo Estados-Membros nos termos da 
Diretiva 2001/83/CE ou a Agência 
Europeia de Medicamentos (EMA), de 
acordo com os procedimentos 
estabelecidos no anexo VIII, secção 6.2, e 
no anexo IX, secção 3.6.

No caso dos testes para seleção terapêutica,
caso seja designado um laboratório de 
referência nos termos do artigo 78.º, o 
organismo notificado que efetue a 
avaliação de conformidade deve solicitar 
a esse laboratório de referência que 
verifique se o dispositivo cumpre as ETC 
aplicáveis, se disponíveis.

Or. en

Justificação

Deste modo, o percurso dos testes para seleção terapêutica será alterado para o 
codesenvolvimento de ETC entre a EMA e os especialistas em DIV dos órgãos notificados e 
das autoridades competentes em matéria de dispositivos médicos para DIV.

Alteração 263
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

 Os fabricantes de dispositivos 
classificados na classe B, com exceção dos 
destinados à avaliação do desempenho, 
devem ser sujeitos a uma avaliação da 
conformidade baseada na garantia da 
qualidade total, como especificado no 
anexo VIII.

Em derrogação do artigo 39.º-A, os 
fabricantes de dispositivos classificados na
classe B, com exceção dos destinados à 
avaliação do desempenho, devem ser 
sujeitos a uma avaliação da conformidade 
baseada na garantia da qualidade total, 
como especificado no anexo VIII.

Or. en

Alteração 264
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os fabricantes de dispositivos 
classificados na classe A, com exceção dos 
destinados à avaliação do desempenho, 
devem declarar a conformidade dos seus 
produtos mediante a emissão da declaração 
UE de conformidade referida no artigo 
15.º, depois de elaborarem a documentação 
técnica estabelecida no anexo II.

Em derrogação do artigo 39.º-A, os 
fabricantes de dispositivos classificados na 
classe A, com exceção dos destinados à 
avaliação do desempenho, devem declarar 
a conformidade dos seus produtos 
mediante a emissão da declaração UE de 
conformidade referida no artigo 15.º, 
depois de elaborarem a documentação 
técnica estabelecida no anexo II.

Or. en

Alteração 265
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os fabricantes podem optar por um 
procedimento de avaliação da 
conformidade aplicável a dispositivos de 

6. Os fabricantes podem optar por uma 
autorização de colocação no mercado ou 
um procedimento de avaliação da 
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uma classe superior à do dispositivo em 
questão.

conformidade aplicável a dispositivos de 
uma classe superior à do dispositivo em 
questão.

Or. en

Alteração 266
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 9 – parágrafo 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– frequência de colheita de amostras de 
dispositivos ou lotes de dispositivos 
fabricados classificados na classe D a 
enviar a um laboratório de referência 
designado nos termos do artigo 78.º, em 
conformidade com o anexo VIII, secção 
5.7, e o anexo X, secção 5.1, ou

Suprimido

Or. en

Alteração 267
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 41 – título

Texto da Comissão Alteração

 Intervenção de organismos notificados Intervenção de organismos notificados no 
procedimento de avaliação da 
conformidade

Or. en

Alteração 268
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que o procedimento de avaliação 
da conformidade implicar a intervenção de 
um organismo notificado, o fabricante 
pode apresentar um pedido a um 
organismo notificado da sua escolha, desde 
que este tenha sido notificado para as 
atividades de avaliação da conformidade, 
os procedimentos de avaliação da 
conformidade e os dispositivos em causa. 
Não podem ser apresentados paralelamente 
a mais de um organismo notificado pedidos 
relativos à mesma atividade de avaliação 
da conformidade.

1. Sempre que o procedimento de avaliação 
da conformidade implicar a intervenção de 
um organismo notificado, o fabricante 
pode apresentar um pedido a um 
organismo notificado da sua escolha, desde 
que este tenha sido notificado para as 
atividades de avaliação da conformidade, 
os procedimentos de avaliação da 
conformidade e os dispositivos em causa. 
Sempre que um fabricante apresentar um 
pedido a um organismo notificado 
localizado num Estado-Membro que não 
seja aquele onde está registado, o 
fabricante deve informar a sua autoridade 
nacional responsável pelos organismos 
notificados do pedido. Não podem ser 
apresentados paralelamente a mais de um 
organismo notificado pedidos relativos à 
mesma atividade de avaliação da 
conformidade.

Or. en

Alteração 269
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 42

Texto da Comissão Alteração

Artigo suprimido

Or. cs

Alteração 270
Anja Weisgerber
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Proposta de regulamento
Artigo 42

Texto da Comissão Alteração

Artigo suprimido

Or. de

Justificação

Para aumentar a segurança dos dispositivos médicos, deve, designadamente, proceder-se ao 
reforço dos organismos notificados. O procedimento de verificação comporta o risco de os 
novos dispositivos médicos altamente inovadores só serem disponibilizados aos doentes após 
um considerável período de atraso.

Alteração 271
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 42

Texto da Comissão Alteração

Suprimido

Or. en

Alteração 272
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 42

Texto da Comissão Alteração

Suprimido

Or. en

Justificação

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 42 introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class D, before they are CE 
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marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities. A pre-approval system for in vitro medical 
devices will also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, 
authorities and the Commission, without ensuring an actual increase in the safety for
patients.

Alteração 273
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os organismos notificados devem 
notificar a Comissão dos pedidos de 
avaliação da conformidade de dispositivos 
classificados na classe D, à exceção dos 
pedidos relativos ao aditamento ou à 
renovação de certificados existentes. A 
notificação deve ser acompanhada do 
projeto de instruções de utilização referido 
no anexo I, secção 17.3, e do projeto de 
resumo da segurança e do desempenho 
referido no artigo 24.º. Na sua notificação, 
o organismo notificado deve indicar a data 
prevista para a conclusão da avaliação da 
conformidade. A Comissão deve transmitir 
imediatamente a notificação e os 
documentos que a acompanham ao 
GCDM.

1. Os organismos notificados devem 
notificar a Comissão dos pedidos de 
avaliação da conformidade de dispositivos 
classificados na classe D e de dispositivos 
classificados na classe C que 
correspondam à definição de novidade 
constante do artigo 2.º, n.º 12-A, à exceção 
dos pedidos relativos ao aditamento ou à 
renovação de certificados existentes. A 
notificação deve ser acompanhada do 
projeto de instruções de utilização referido 
no anexo I, secção 17.3, e do projeto de 
resumo da segurança e do desempenho 
referido no artigo 24.º. Na sua notificação, 
o organismo notificado deve indicar a data 
prevista para a conclusão da avaliação da 
conformidade. A Comissão deve transmitir 
imediatamente a notificação e os 
documentos que a acompanham ao 
GCDM.

Or. en

Alteração 274
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os certificados emitidos pelos 
organismos notificados em conformidade 
com os anexos VIII, IX e X devem ser 
redigidos numa língua oficial da União 
determinada pelo Estado-Membro em que 
estiver estabelecido o organismo 
notificado, ou numa língua oficial da 
União aceite pelo organismo notificado. O 
conteúdo mínimo dos certificados é 
estabelecido no anexo XI.

1. Os certificados emitidos pelos 
organismos notificados em conformidade 
com os anexos VIII, IX e X devem ser 
redigidos numa língua oficial da União 
aceite pelo organismo notificado. O 
conteúdo mínimo dos certificados é 
estabelecido no anexo XI.

Or. cs

Alteração 275
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Caso um fabricante rescinda o seu 
contrato com um organismo notificado e 
celebre um contrato com outro organismo 
notificado para a avaliação da 
conformidade do mesmo dispositivo, as
modalidades da mudança de organismo 
notificado devem ser definidas claramente 
num acordo entre o fabricante, o antigo 
organismo notificado e o novo organismo 
notificado. O acordo deve abordar pelo 
menos os seguintes aspetos:

1. Quando um fabricante decide rescindir
o seu contrato com um organismo 
notificado e celebrar um contrato com 
outro organismo notificado para a 
avaliação da conformidade do mesmo 
dispositivo, deve informar a autoridade 
nacional responsável pelos organismos 
notificados sobre essa alteração. As
modalidades da mudança de organismo 
notificado devem ser definidas claramente 
num acordo entre o fabricante, o antigo 
organismo notificado e o novo organismo 
notificado. O acordo deve abordar pelo 
menos os seguintes aspetos:

Or. en

Alteração 276
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A pedido de um Estado-Membro, e se 
tal contribuir para a saúde pública ou a 
segurança dos doentes em mais de um 
Estado-Membro, a Comissão pode, por 
meio de atos de execução, tornar 
extensiva ao território da União, por um 
período especificado, a validade de uma 
autorização concedida por um 
Estado-Membro em conformidade com o 
n.º 1 e estabelecer as condições em que o 
dispositivo pode ser colocado no mercado 
ou entrar em serviço. Esses atos de 
execução são adotados nos termos do 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 84.º, n.º 3.

Suprimido

Por imperativos de urgência devidamente 
justificados, relacionados com a saúde e a 
segurança das pessoas, a Comissão deve 
adotar atos de execução imediatamente 
aplicáveis em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 84.º, 
n.º 4.

Or. pl

Justificação

Art. 45 ust. 3 wskazuje, że Komisja może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium wyrobu nie 
spełniającego wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność. Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności. 
Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.

Alteração 277
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Capítulo VI – título
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Texto da Comissão Alteração

Capítulo VI Capítulo V
Provas clínicas Provas clínicas

Or. en

Alteração 278
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Verificar se os dispositivos atingem os 
benefícios esperados para o doente, 
especificados pelo fabricante;

b) Verificar a segurança clínica e a 
eficácia do dispositivo, incluindo os 
benefícios esperados para o doente, 
quando utilizado para alcançar o efeito 
pretendido, junto da população alvo e em 
conformidade com as instruções de 
utilização;

Or. en

Alteração 279
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Todos os estudos de desempenho clínico 
devem ser concebidos e realizados de 
modo a assegurar a proteção dos direitos, 
da segurança e do bem-estar dos sujeitos 
que participam nesses estudos e a garantir a 
fiabilidade e robustez dos dados clínicos 
neles produzidos.

4. Todos os estudos de desempenho clínico 
devem ser concebidos e realizados de 
modo a assegurar a proteção dos direitos, 
da segurança e do bem-estar dos sujeitos 
que participam nesses estudos, em 
conformidade com o artigo 48.º-A, n.º 3, e 
a garantir a fiabilidade e robustez dos 
dados clínicos neles produzidos.
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Or. en

Alteração 280
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 48-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 48.º-A
Intervenção do Comité de Ética

1. A autorização para a realização de um 
estudo de desempenho clínico só pode ser 
concedida se um comité de ética 
independente tiver apresentado uma 
avaliação favorável ao referido estudo de 
desempenho.
2. A declaração do comité de ética deve 
abranger, em particular, a justificação
médica, o consentimento dos sujeitos que 
participam no estudo de desempenho 
clínico no seguimento do fornecimento de 
todas as informações acerca do estudo de 
desempenho clínico, bem como a 
adequação dos investigadores e das 
instalações de investigação.
3. O Comité de Ética deve garantir que os 
direitos, a segurança e o bem-estar dos 
sujeitos que participam num estudo de 
desempenho clínico se encontram 
protegidos.
4. O Comité deve ser independente do 
investigador e do promotor, e livre de 
qualquer outra influência indevida. Deve 
deliberar de acordo com as leis e os 
regulamentos dos Estados-Membros em 
que a investigação for realizada e cumprir 
todas as normas e padrões internacionais 
relevantes.
5. O Comité de Ética deve ser constituído 
por um número claramente definido de 
membros efetivos e suplentes, incluindo 
profissionais da saúde, leigos e, pelo 
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menos, um doente com muita experiência 
e conhecimento, ou um representante do 
mesmo, que detenham coletivamente as 
qualificações e a experiência relevantes 
para poderem analisar e avaliar os 
aspetos científicos, médicos e éticos do 
estudo de desempenho clínico proposto.
6. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para criar comités de 
ética quando estes não existam, bem como 
facilitar o seu trabalho.
Os Estados-Membros devem publicar o 
número, o nome e as profissões dos 
membros efetivos e dos membros 
suplentes dos comités de ética e informar 
a Comissão acerca da composição dos 
comités de ética, bem como a data em que 
estes iniciam funções.

Or. en

Alteração 281
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O promotor de um estudo de desempenho 
clínico deve apresentar um pedido ao 
Estado-Membro ou Estados-Membros nos 
quais o estudo será realizado, 
acompanhado da documentação referida no 
anexo XIII. No prazo de seis dias a contar 
da receção do pedido, o Estado-Membro 
em causa deve notificar ao promotor se o 
estudo de desempenho clínico é abrangido 
pelo âmbito de aplicação do presente 
regulamento e se o pedido está completo.

O promotor de um estudo de desempenho 
clínico deve apresentar um pedido ao 
Estado-Membro ou Estados-Membros nos 
quais o estudo será realizado, 
acompanhado da documentação referida no 
anexo XIII. No prazo de dez dias a contar 
da receção do pedido, o Estado-Membro 
em causa deve notificar ao promotor se o 
estudo de desempenho clínico é abrangido 
pelo âmbito de aplicação do presente 
regulamento e se o pedido está completo.

Or. en
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Alteração 282
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso esteja em causa mais do que um 
Estado-Membro, se houver um 
desentendimento sobre se o estudo de 
desempenho clínico deve ser aprovado, os 
Estados-Membros em causa devem tentar 
chegar a acordo. Caso não se chegue a 
uma conclusão, a Comissão toma uma 
decisão após ouvir os Estados-Membros 
em causa e, caso seja necessário, depois 
de se aconselhar junto da EMA.

Or. en

Justificação

A decisão do Estado-Membro relator é vinculativa para os demais. Pode suceder que, um 
Estado-Membro relator apoie um estudo de desempenho clínico, embora as autoridades e 
comités de ética da maior parte dos Estados-Membros em causa não o façam. Mesmo que as 
autoridades e comités de ética colaborem para chegar a um acordo, deve existir uma solução 
para a resolução de conflitos. A Comissão está sujeita a controlo do PE e do Conselho e, por 
conseguinte, tem mais autoridade do que o Estado-Membro relator para a tomada de uma 
decisão desta natureza.

Alteração 283
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Se o Estado-Membro considerar que o 
estudo de desempenho clínico não é 
abrangido pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento ou que o pedido não 
está completo, deve informar o promotor 
desse facto e estabelecer um prazo máximo 

Se o Estado-Membro considerar que o 
estudo de desempenho clínico não é 
abrangido pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento ou que o pedido não 
está completo, deve informar o promotor 
desse facto e estabelecer um prazo máximo 
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de seis dias para que o promotor apresente 
as suas observações ou complete o pedido.

de dez dias para que o promotor apresente 
as suas observações ou complete o pedido.

Or. en

Alteração 284
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 Se o Estado-Membro não notificar o 
promotor de acordo com o previsto no n.º 2 
no prazo de três dias a contar da receção 
das observações ou do pedido completo, 
considera-se que o estudo de desempenho 
clínico é abrangido pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento e que o 
pedido está completo.

Se o Estado-Membro não notificar o 
promotor de acordo com o previsto no n.º 2 
no prazo de cinco dias a contar da receção 
das observações ou do pedido completo, 
considera-se que o estudo de desempenho 
clínico é abrangido pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento e que o 
pedido está completo.

Or. en

Alteração 285
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Após o termo do prazo de 35 dias a 
contar da data de validação referida no n.º 
4, salvo se o Estado-Membro em causa 
notificar o promotor, dentro desse prazo, 
da sua recusa com base em motivos de 
saúde pública, de segurança dos doentes ou 
de ordem pública.

c) Após o termo do prazo de 60 dias a 
contar da data de validação referida no n.º 
4, salvo se o Estado-Membro em causa 
notificar o promotor, dentro desse prazo, 
da sua recusa com base em motivos de 
saúde pública, de segurança dos doentes ou 
de ordem pública.

Or. en
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Alteração 286
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) A metodologia a utilizar, o número 
de sujeitos envolvidos e o resultado 
pretendido do estudo.

Or. en

Alteração 287
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Aquando da conclusão do estudo de 
desempenho clínico, o promotor deve 
introduzir no sistema eletrónico referido 
no artigo 51.º um resumo dos seus 
resultados redigidos de forma simples e 
compreensível para um leigo.

Or. en

Alteração 288
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. As informações devem estar acessíveis 
ao público, através do sistema eletrónico 
referido no artigo 51.º, exceto se se 
justificar manter a confidencialidade da 

3. As informações devem estar totalmente
acessíveis ao público, através do sistema 
eletrónico referido no artigo 51.º.
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totalidade ou de parte dessas informações 
por qualquer dos seguintes motivos:

Or. en

Alteração 289
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Proteção dos dados pessoais em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 45/2001;

Suprimido

Or. en

Justificação

A proteção dos dados pessoais já está assegurada no n.º 4, que declara que «Os dados 
pessoais dos sujeitos que participam no estudo de desempenho clínico não podem estar 
acessíveis ao público.».

Alteração 290
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Proteção de informações comerciais 
sensíveis;

Suprimido

Or. en

Justificação

Para que se verifique uma transparência efetiva e por forma a garantir o acesso de 
investigadores independentes à realização de meta-análise e de estudos de desempenho 
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aleatórios, a base de dados deve estar acessível ao público.

Alteração 291
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Proteção de informações comerciais 
sensíveis;

Suprimido

Or. en

Alteração 292
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Supervisão eficaz da realização do 
estudo de desempenho clínico pelos 
Estados-Membros em causa.

Suprimido

Or. en

Justificação

A supervisão eficaz dos estudos de desempenho não deve ser obscura, mas transparente e 
sujeita a escrutínio público.

Alteração 293
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve estabelecer e gerir, em 
colaboração com os Estados-Membros, um 
sistema eletrónico relativo aos estudos 
intervencionais de desempenho clínico e 
outros estudos de desempenho clínico que 
implicam riscos para os sujeitos que neles 
participam, destinado a criar o número 
único de identificação desses estudos 
referido no artigo 49.º, n.º 1, e a coligir e 
tratar as seguintes informações:

1. A Comissão deve estabelecer e gerir, em 
colaboração com os Estados-Membros, um 
sistema eletrónico relativo aos estudos 
intervencionais de desempenho clínico e 
outros estudos de desempenho clínico que 
implicam riscos para os sujeitos que neles 
participam. A existência desta base de 
dados permitirá que o público possa 
pesquisar estudos de desempenho 
específicos e que os cidadãos e 
profissionais tomem decisões informadas 
a respeito dos dispositivos in vitro. Para o 
assegurar, o sistema eletrónico ajudará a 
criar o número único de identificação 
desses estudos referido no artigo 49.º, n.º 1, 
e a coligir e tratar as seguintes 
informações:

Or. en

Justificação

A base de dados deve ser criada com a intenção de fornecer aos cidadãos, aos médicos e aos 
investigadores independentes informações que lhes permitam tomar decisões informados 
quanto à utilização de dispositivos in vitro.

Alteração 294
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Os relatórios do estudo de 
desempenho clínico apresentados pelos 
promotores no artigo 56.º, n.º 5;

Or. en

Justificação

É necessário esclarecer que os relatórios dos estudos de desempenho clínico devem fazer 
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parte das informações disponíveis ao público e aos profissionais de saúde. Estas alterações 
asseguram um grau de coerência com o resultado provável das negociações em matéria de 
ensaios clínicos.

Alteração 295
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao estabelecer o sistema eletrónico 
referido no n.º 1, a Comissão deve 
assegurar a sua interoperabilidade com a 
base de dados da UE para os ensaios 
clínicos de medicamentos para uso humano 
criada em conformidade com o artigo […] 
do Regulamento (UE) n.º [referência do 
futuro regulamento relativo aos ensaios 
clínicos]. À exceção das informações 
referidas no artigo 50.º, as informações 
coligidas e tratadas no sistema eletrónico 
devem estar acessíveis unicamente aos 
Estados-Membros e à Comissão.

2. Ao estabelecer o sistema eletrónico 
referido no n.º 1, a Comissão deve 
assegurar a sua interoperabilidade com a 
base de dados da UE para os ensaios 
clínicos de medicamentos para uso humano 
criada em conformidade com o artigo […] 
do Regulamento (UE) n.º [referência do 
futuro regulamento relativo aos ensaios 
clínicos]. À exceção das informações 
referidas no artigo 50.º, as informações 
coligidas e tratadas no sistema eletrónico 
devem estar acessíveis aos 
Estados-Membros e à Comissão. A 
Comissão também deve garantir que os 
profissionais de saúde têm acesso ao 
sistema eletrónico.

Or. en

Alteração 296
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao estabelecer o sistema eletrónico 
referido no n.º 1, a Comissão deve 
assegurar a sua interoperabilidade com a 
base de dados da UE para os ensaios 

2. Ao estabelecer o sistema eletrónico 
referido no n.º 1, a Comissão deve 
assegurar a sua interoperabilidade com a 
base de dados da UE para os ensaios 
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clínicos de medicamentos para uso humano 
criada em conformidade com o artigo […] 
do Regulamento (UE) n.º [referência do 
futuro regulamento relativo aos ensaios 
clínicos]. À exceção das informações 
referidas no artigo 50.º, as informações 
coligidas e tratadas no sistema eletrónico 
devem estar acessíveis unicamente aos 
Estados-Membros e à Comissão.

clínicos de medicamentos para uso humano 
criada em conformidade com o artigo […] 
do Regulamento (UE) n.º [referência do 
futuro regulamento relativo aos ensaios 
clínicos]. As informações coligidas e 
tratadas no sistema eletrónico devem estar 
acessíveis aos Estados-Membros e à 
Comissão e a Comissão deve assegurar 
que os profissionais de saúde e os doentes 
tenham acesso ao sistema eletrónico.

Or. en

Alteração 297
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Mediante um pedido fundamentado, 
todas as informações acerca de um 
dispositivo médico para diagnóstico in 
vitro específico disponíveis no sistema 
eletrónico devem ser disponibilizadas à 
parte que as solicita, salvo quando a 
confidencialidade de todas ou de parte das 
informações for justificada com base em 
qualquer das seguintes razões:
a) Proteção dos dados pessoais em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 45/2001;
b) Proteção de informações comerciais 
sensíveis;
c) Supervisão eficaz da realização do 
estudo de desempenho clínico pelos 
Estados-Membros em causa.

Or. en

Alteração 298
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que um Estado-Membro tenha 
recusado, suspenso ou posto termo a um 
estudo de desempenho clínico, tenha 
solicitado uma alteração substancial ou 
interrupção temporária de um estudo de 
desempenho clínico, ou tenha sido 
notificado pelo promotor da conclusão 
antecipada de um estudo de desempenho 
clínico por razões de segurança, esse 
Estado-Membro deve comunicar a sua 
decisão e os respetivos motivos a todos os 
Estados-Membros e à Comissão através do 
sistema eletrónico referido no artigo 51.º.

1. Sempre que um Estado-Membro tenha 
recusado, suspenso ou posto termo a um 
estudo de desempenho clínico, tenha 
solicitado uma alteração substancial ou 
interrupção temporária de um estudo de 
desempenho clínico, ou tenha sido 
notificado pelo promotor da conclusão 
antecipada de um estudo de desempenho 
clínico por razões de segurança ou de 
eficácia, esse Estado-Membro deve 
comunicar a sua decisão e os respetivos 
motivos a todos os Estados-Membros e à 
Comissão através do sistema eletrónico 
referido no artigo 51.º.

Or. en

Alteração 299
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se o promotor tiver interrompido 
temporariamente um estudo de 
desempenho clínico por razões de 
segurança, deve informar os 
Estados-Membros em causa no prazo de 15 
dias a contar da interrupção temporária.

1. Se o promotor tiver interrompido 
temporariamente um estudo de 
desempenho clínico por razões de 
segurança ou de eficácia, deve informar os 
Estados-Membros em causa no prazo de 15 
dias a contar da interrupção temporária.

Or. en

Alteração 300
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O promotor deve notificar cada 
Estado-Membro em causa da conclusão de 
um estudo de desempenho clínico no que 
se refere a esse Estado-Membro, com a 
devida justificação em caso de conclusão 
antecipada. Essa notificação deve ser feita 
no prazo de 15 dias a contar da conclusão 
do estudo de desempenho clínico no que se 
refere a esse Estado-Membro.

O promotor deve notificar cada
Estado-Membro em causa da conclusão de 
um estudo de desempenho clínico no que 
se refere a esse Estado-Membro, com a 
devida justificação em caso de conclusão 
antecipada, de modo a que todos os 
Estados-Membros possam informar os 
promotores que realizam estudos de 
desempenho clínico semelhantes ao 
mesmo tempo dentro da União dos 
resultados dessa investigação clínica. Essa 
notificação deve ser feita no prazo de 15 
dias a contar da conclusão do estudo de 
desempenho clínico no que se refere a esse 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 301
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se o estudo for efetuado em mais de um 
Estado-Membro, o promotor deve notificar 
todos os Estados-Membros em causa da 
conclusão total do estudo de desempenho 
clínico. Essa notificação deve ser feita no 
prazo de 15 dias a contar da conclusão total 
do estudo de desempenho clínico.

Se o estudo for efetuado em mais de um 
Estado-Membro, o promotor deve notificar 
todos os Estados-Membros em causa da 
conclusão total do estudo de desempenho 
clínico. Devem igualmente ser 
apresentadas informações sobre as razões 
para a conclusão antecipada do estudo de 
desempenho clínico a todos os 
Estados-Membros, de modo a que todos os 
Estados-Membros possam informar os 
promotores que realizam estudos de 
desempenho clínico semelhantes ao 
mesmo tempo na União dos resultados 
desse estudo de desempenho clínico. Essa 
notificação deve ser feita no prazo de 15 
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dias a contar da conclusão total do estudo 
de desempenho clínico.

Or. en

Alteração 302
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de um ano a contar da 
conclusão do estudo de desempenho 
clínico, o promotor deve apresentar aos 
Estados-Membros em causa um resumo 
dos resultados do estudo sob a forma de 
um relatório do estudo de desempenho 
clínico, como referido no anexo XII, parte 
A, secção 2.3.3. Quando, por motivos 
científicos, não for possível apresentar o 
relatório do estudo de desempenho clínico 
no prazo de um ano, esse relatório deve ser 
apresentado assim que estiver disponível. 
Nesse caso, o protocolo do estudo de 
desempenho clínico referido no anexo XII, 
parte A, secção 2.3.2, deve especificar em 
que momento os resultados do estudo serão 
apresentados, juntamente com uma 
explicação.

3. No prazo de um ano a contar da 
conclusão do estudo de desempenho 
clínico, o promotor deve apresentar aos 
Estados-Membros em causa os resultados 
do estudo sob a forma de um relatório do 
estudo de desempenho clínico, como 
referido no anexo XII, parte A, secção 
2.3.3. Quando, por motivos científicos, não 
for possível apresentar o relatório do 
estudo de desempenho clínico no prazo de 
um ano, esse relatório deve ser apresentado 
assim que estiver disponível. Nesse caso, o 
protocolo do estudo de desempenho clínico 
referido no anexo XII, parte A, secção 
2.3.2, deve especificar em que momento os 
resultados do estudo serão apresentados, 
juntamente com uma explicação.

Or. en

Justificação

Apesar de o relatório do estudo de desempenho clínico assumir a forma de um resumo, é 
importante que os fabricantes compreendam que esse relatório fará parte das informações 
acessíveis ao público.

Alteração 303
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No pedido único, o promotor deve 
propor um dos Estados-Membros em causa 
como Estado-Membro coordenador. Se 
esse Estado-Membro não quiser 
desempenhar essa função, deve, no prazo 
de seis dias a contar da apresentação do 
pedido único, chegar a acordo com outro 
Estado-Membro em causa para que seja 
este o Estado-Membro coordenador. Se 
nenhum outro Estado-Membro aceitar ser 
Estado-Membro coordenador, o 
Estado-Membro coordenador será o 
Estado-Membro que tiver sido proposto 
pelo promotor. Se a função de 
Estado-Membro coordenador for assumida 
por um Estado-Membro diferente do 
proposto pelo promotor, o prazo referido 
no artigo 49.º, n.º 2, começa a contar no dia 
seguinte ao da aceitação.

2. No pedido único, o promotor deve 
propor um dos Estados-Membros em causa 
como Estado-Membro coordenador. O 
Estado-Membro coordenador deve ser 
escolhido de entre os Estados-Membros 
em causa, onde a maior parte dos sujeitos 
que participam no estudo de desempenho 
clínico em causa vivem. Se esse 
Estado-Membro não quiser desempenhar 
essa função, deve, no prazo de seis dias a 
contar da apresentação do pedido único, 
chegar a acordo com outro Estado-Membro 
em causa para que seja este o 
Estado-Membro coordenador. Se nenhum 
outro Estado-Membro aceitar ser Estado-
Membro coordenador, o Estado-Membro 
coordenador será o Estado-Membro que 
tiver sido proposto pelo promotor. Se a 
função de Estado-Membro coordenador for 
assumida por um Estado-Membro diferente 
do proposto pelo promotor, o prazo 
referido no artigo 49.º, n.º 2, começa a 
contar no dia seguinte ao da aceitação.

Or. en

Alteração 304
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um acontecimento adverso grave que 
tenha uma relação causal com o dispositivo 
para avaliação do desempenho, o 
comparador ou o procedimento do estudo 
ou em que tal relação causal seja 
razoavelmente possível;

a) Qualquer acontecimento advers que 
tenha uma relação causal com o dispositivo 
para avaliação do desempenho, o 
comparador ou o procedimento do estudo 
ou em que tal relação causal seja 
razoavelmente possível;
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Or. en

Alteração 305
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Capítulo VII – título

Texto da Comissão Alteração

Capítulo VII Capítulo VIII
Vigilância e fiscalização do mercado Vigilância e fiscalização do mercado

Or. en

Alteração 306
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Qualquer incidente grave relativo a 
dispositivos disponibilizados no mercado 
da União;

a) Qualquer incidente grave, incluindo 
data e local do incidente, relativo a 
dispositivos disponibilizados no mercado 
da União; quando disponíveis, o 
fabricante deve incluir informações 
acerca do doente ou utilizador e do 
profissional de saúde envolvido no 
incidente;

Or. en

Alteração 307
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Qualquer incidente grave relativo a 
dispositivos disponibilizados no mercado 
da União;

a) Qualquer incidente relativo a 
dispositivos disponibilizados no mercado 
da União;

Or. en

Alteração 308
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar todas 
as medidas adequadas para incentivar os 
profissionais de saúde, os utilizadores e os 
doentes a notificar às autoridades 
competentes os casos de suspeita de 
incidentes graves referidos na alínea a) do 
n.º 1. Os Estados-Membros devem registar 
essas notificações centralmente a nível 
nacional. Sempre que uma autoridade 
competente de um Estado-Membro receba 
notificações dessa natureza, deve tomar as 
medidas necessárias para assegurar que o 
fabricante do dispositivo em causa é 
informado do incidente. O fabricante deve 
assegurar o acompanhamento adequado.

Os Estados-Membros devem tomar todas 
as medidas adequadas, incluindo 
campanhas de informação orientadas,
para incentivar os profissionais de saúde, 
os utilizadores e os doentes a notificar às 
autoridades competentes os casos de 
suspeita de incidentes graves referidos na 
alínea a) do n.º 1. Os Estados-Membros 
devem registar essas notificações 
centralmente a nível nacional. Sempre que 
uma autoridade competente de um 
Estado-Membro receba notificações dessa 
natureza, deve informar sem demora o 
fabricante do dispositivo em causa. O 
fabricante deve assegurar o 
acompanhamento adequado.

Sempre que a autoridade competente de 
um Estado-Membro determinar que os 
relatórios recebidos nos termos do 
primeiro parágrafo dizem respeito a um 
incidente grave, deve introduzir esses 
relatórios no sistema eletrónico referido 
no artigo 60.º sem demora, salvo se o 
mesmo incidente já tiver sido apresentado 
pelo fabricante.

Or. en
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Alteração 309
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar todas 
as medidas adequadas para incentivar os 
profissionais de saúde, os utilizadores e os 
doentes a notificar às autoridades 
competentes os casos de suspeita de 
incidentes graves referidos na alínea a) do 
n.º 1. Os Estados-Membros devem registar 
essas notificações centralmente a nível 
nacional. Sempre que uma autoridade 
competente de um Estado-Membro receba 
notificações dessa natureza, deve tomar as 
medidas necessárias para assegurar que o 
fabricante do dispositivo em causa é 
informado do incidente. O fabricante deve 
assegurar o acompanhamento adequado.

Os Estados-Membros devem tomar todas 
as medidas adequadas para incentivar os 
profissionais de saúde, nomeadamente os 
médicos e os farmacêuticos, os 
utilizadores e os doentes a notificar às 
autoridades competentes os casos de 
suspeita de incidentes graves referidos na 
alínea a) do n.º 1. Os Estados-Membros 
devem registar essas notificações 
centralmente a nível nacional. Sempre que 
uma autoridade competente de um 
Estado-Membro receba notificações dessa 
natureza, deve tomar as medidas 
necessárias para assegurar que o fabricante 
do dispositivo em causa é informado do 
incidente. O fabricante deve assegurar o 
acompanhamento adequado.

Or. en

Justificação

A presente disposição reflete a abordagem tomada na Diretiva Farmacovigilância.

Alteração 310
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A notificação de suspeitas de incidentes 
graves deve ter em conta a eventual 
substituição de peças ou componentes, tal 
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como especificado no artigo 19.º.

Or. en

Justificação

A notificação da utilização de peças ou componentes sobresselentes permite que as 
autoridades competentes identifiquem rapidamente problemas resultantes da substituição de 
peças ou componentes.

Alteração 311
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem coordenar 
entre si o desenvolvimento de formulários 
estruturados normalizados, baseados na 
Internet, para a notificação de incidentes 
graves pelos profissionais de saúde, 
utilizadores e doentes.

A Comissão, em cooperação com os
Estados-Membros e em consulta com os 
parceiros relevantes, incluindo 
organizações de doentes e consumidores,
devem desenvolver formulários 
normalizados para a notificação eletrónica 
e não eletrónica de incidentes graves pelos 
profissionais de saúde, utilizadores e 
doentes.

Or. en

Alteração 312
Rebecca Taylor, Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) A notificação, pelas autoridades 
competentes, de incidentes graves e as 
ações corretivas de segurança no terreno 
tomadas dentro das Instituições de Saúde 
que envolvam dispositivos tal como 
referidos no artigo 4.º, n.º 4;
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Or. en

Justificação

A isenção «in house» para dispositivos fabricados e utilizados dentro de uma única 
Instituição de Saúde deve estar sujeita a requisitos de notificação. A Comissão Europeia, 
aquando de futuras revisões a legislação neste domínio, beneficiará do acesso a estas 
informações.

Alteração 313
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações coligidas e tratadas no 
sistema eletrónico devem estar acessíveis 
às autoridades competentes dos 
Estados-Membros, à Comissão e aos 
organismos notificados.

2. As informações coligidas e tratadas no 
sistema eletrónico devem estar acessíveis 
às autoridades competentes dos 
Estados-Membros, à Comissão e aos 
organismos notificados. A Comissão, em 
consulta com o Grupo de Coordenação 
dos Dispositivos Médicos, deve fornecer 
uma síntese destas informações de seis em 
seis meses, destinada ao público e aos 
profissionais de saúde. Estas informações 
devem ser acessíveis através do banco de 
dados europeu mencionado no artigo 25.º.

Or. en

Justificação

Os profissionais de saúde e o público beneficiarão de uma síntese das informações em 
matéria de vigilância e fiscalização do mercado. Uma vez que estas informações requerem 
um manuseio sensível, o GCDM é o fórum apropriado para fornecer estas informações ao 
Banco de Dados Europeu.

Alteração 314
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. As informações coligidas e tratadas no 
sistema eletrónico devem estar acessíveis 
às autoridades competentes dos 
Estados-Membros, à Comissão e aos 
organismos notificados.

2. As informações coligidas e tratadas no 
sistema eletrónico devem estar acessíveis 
às autoridades competentes dos 
Estados-Membros, à Comissão, à Agência,
aos organismos notificados e aos 
profissionais de saúde.

Or. en

Alteração 315
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve assegurar que os 
profissionais de saúde e o público dispõem
de acesso ao sistema eletrónico aos níveis 
adequados.

3. A Comissão deve assegurar que o 
público dispõe de acesso ao sistema 
eletrónico ao nível adequado. Em 
particular, deve assegurar que, em caso 
de pedido de informações acerca de um 
dispositivo médico para diagnóstico in 
vitro específico, estas são disponibilizadas 
sem demora e no prazo de 15 dias.

Or. en

Alteração 316
Dagmar Roth-Behrendt

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

Texto da Comissão Alteração

No caso de notificações recebidas em 
conformidade com o artigo 59.º, n.º 3, se a 
autoridade competente verificar que as 
notificações se referem a um incidente 
grave, deve comunicá-las sem demora 

Suprimido
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através do sistema eletrónico referido no 
artigo 60.º, salvo se o fabricante já tiver 
comunicado o mesmo incidente.

Or. en

Alteração 317
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações mencionadas no n.º 1 
devem ser transmitidas imediatamente 
através do sistema eletrónico a todas as 
autoridades competentes em causa e estar 
acessíveis aos Estados-Membros e à 
Comissão.

2. As informações mencionadas no n.º 1 
devem ser transmitidas imediatamente 
através do sistema eletrónico a todas as 
autoridades competentes em causa e estar 
acessíveis aos Estados-Membros e à 
Comissão. A Comissão, em consulta com 
o Grupo de Coordenação dos Dispositivos 
Médicos, deve fornecer uma síntese destas 
informações de seis em seis meses, 
destinada ao público e aos profissionais 
de saúde. Estas informações devem ser 
acessíveis através do banco de dados 
europeu mencionado no artigo 25.º.

Or. en

Justificação

Os profissionais de saúde e o público beneficiarão de uma síntese das informações em 
matéria de vigilância e fiscalização do mercado. Uma vez que estas informações requerem 
um manuseio sensível, o GCDM é o fórum apropriado para fornecer estas informações ao 
Banco de Dados Europeu.

Alteração 318
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. As informações mencionadas no n.º 1 
devem ser transmitidas imediatamente 
através do sistema eletrónico a todas as 
autoridades competentes em causa e estar 
acessíveis aos Estados-Membros e à 
Comissão.

2. As informações mencionadas no n.º 1 
devem ser transmitidas imediatamente 
através do sistema eletrónico a todas as 
autoridades competentes em causa e estar 
acessíveis aos Estados-Membros, à 
Comissão, à Agência e aos profissionais 
de saúde. A Comissão também deve 
assegurar que o público dispõe de acesso 
ao sistema eletrónico ao nível adequado. 
Em particular, deve assegurar que, em 
caso de pedido de informações acerca de 
um dispositivo médico para diagnóstico in 
vitro específico, estas são disponibilizadas 
sem demora e no prazo de 15 dias.

Or. en

Alteração 319
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Capítulo VIII – título

Texto da Comissão Alteração

Capítulo VIII Capítulo IX
 Cooperação entre Estados-Membros, 
Grupo de Coordenação dos Dispositivos 
Médicos, laboratórios de referência da UE, 
registos de dispositivos

Cooperação entre Estados-Membros, 
Grupo de Coordenação dos Dispositivos 
Médicos, laboratórios de referência da UE, 
registos de dispositivos

Or. en

Alteração 320
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 77 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a-A) Analisar questões relacionadas com 
o procedimento de reconhecimento mútuo 
em conformidade com as disposições do 
artigo 39.º-E;

Or. en

Alteração 321
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 77 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Supervisionar o grupo de 
coordenação de organismos notificados, 
tal como especificado no artigo 39.º;

Or. en

Justificação

O GCDM deve supervisionar o grupo de coordenação de organismos notificados a fim de 
assegurar o respeito pelos requisitos de frequência e de lhes permitir informarem-se melhor 
sobre o estado dos organismos notificado em toda a UE.

Alteração 322
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 77 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Contribuir para a verificação de 
determinadas avaliações da conformidade 
nos termos do artigo 42.º;

Suprimido

Or. en
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Alteração 323
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 77 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Contribuir para a verificação de 
determinadas avaliações da conformidade 
nos termos do artigo 42.º;

Suprimido

Or. en

Justificação

O GCDM é uma parte crucial do quadro regulamentar. A sua tarefa deve, por isso, ser 
descrita mais pormenorizadamente.

Alteração 324
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 77 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Agir como fórum de arbitragem para 
litígios relativos ao Capítulo IV sobre as 
competências dos organismos notificados.

Or. en

Justificação

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

Alteração 325
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer
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Proposta de regulamento
Artigo 77 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Contribuir para o desenvolvimento de 
orientações destinadas a assegurar a 
execução eficaz e harmonizada do presente 
regulamento, em especial no que diz 
respeito à designação e monitorização de 
organismos notificados, à aplicação dos 
requisitos gerais de segurança e 
desempenho e à realização da avaliação 
clínica pelos fabricantes e da avaliação 
pelos organismos notificados;

c) Contribuir para o desenvolvimento de 
orientações destinadas a assegurar a 
execução eficaz e harmonizada do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

O GCDM é uma parte crucial do quadro regulamentar. A sua tarefa deve, por isso, ser 
descrita mais pormenorizadamente.

Alteração 326
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 77 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Assistir a Comissão no fornecimento 
de uma síntese dos dados em matéria de 
vigilância e das atividades de fiscalização 
do mercado, incluindo eventuais medidas 
preventivas de proteção da saúde 
tomadas, numa base semestral. Estas 
informações devem ser acessíveis através 
do banco de dados europeu mencionado 
no artigo 75.º;

Or. en

Justificação

Os profissionais de saúde e o público beneficiarão de uma síntese das informações em 
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matéria de vigilância e fiscalização do mercado. Uma vez que estas informações requerem 
um manuseio sensível, o GCDM é o fórum apropriado para fornecer estas informações ao 
Banco de Dados Europeu.

Alteração 327
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 77 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Prestar aconselhamento e coadjuvar a 
Comissão, a seu pedido, no âmbito da 
avaliação de quaisquer questões 
relacionadas com a execução do presente 
regulamento;

Suprimido

Or. en

Justificação

O GCDM é uma parte crucial do quadro regulamentar. A sua tarefa deve, por isso, ser 
descrita mais pormenorizadamente.

Alteração 328
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 77 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Contribuir para a existência de práticas 
administrativas harmonizadas no que 
respeita aos dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro nos 
Estados-Membros.

Suprimido

Or. en

Justificação

O GCDM é uma parte crucial do quadro regulamentar. A sua tarefa deve, por isso, ser 
descrita mais pormenorizadamente.



PE510.755v01-00 76/116 AM\936067PT.doc

PT

Alteração 329
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 77 – parágrafo 1 – alíneas f-A) a f-K) (novas)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Acompanhar continuamente o 
progresso técnico, em particular no 
domínio dos dispositivos implantáveis, e 
avaliar se os requisitos essenciais em 
matéria de segurança e desempenho 
previstos no presente regulamento são 
apropriados para assegurar a segurança e 
o desempenho dos dispositivos médicos, 
assim como identificar a necessidade de 
alterar o anexo I;
f-B) Desenvolver orientações em matéria 
de ensaios clínicos de certos dispositivos 
médicos;
f-C) Contribuir para o desenvolvimento de 
normas relativas aos dispositivos médicos;
f-D) Contribuir para o desenvolvimento 
de Especificações Técnicas Comuns 
(ETC);
f-E) Desenvolver e manter um quadro 
para um programa europeu de 
fiscalização do mercado;
f-F) Desenvolver requisitos mínimos para 
um sistema de gestão da qualidade para 
as autoridades nacionais responsáveis 
pela fiscalização do mercado;
f-G) Organizar ações conjuntas de 
fiscalização do mercado e de testagem;
f-H) Organizar programas de formação e 
intercâmbio de funcionários nacionais no 
domínio da fiscalização do mercado, da 
designação e acompanhamento de 
organismos notificados e de investigações 
clínicas;
f-I) Organizar campanhas de informação 
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e programas de visitas conjuntas;
f-J) Apresentar um parecer sobre a 
aplicação dos critérios de classificação 
definidos no anexo VII a um dado 
dispositivo ou categoria ou grupo de 
dispositivos, em conformidade com o 
artigo 41.º, n.º 3, no prazo de seis meses;
f-K) Apresentar, mediante pedido da 
Comissão, um parecer sobre a 
classificação de um dispositivo ou 
categoria ou grupo de dispositivos, em 
conformidade com o artigo 41.º, n.º 4.

Or. en

Justificação

O GCDM é uma parte crucial do quadro regulamentar. As suas competências devem, por 
isso, ser descritas mais pormenorizadamente.

Alteração 330
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 77-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 77.º-A
Comité Consultivo

O Comité Consultivo criado em 
conformidade com as condições e 
modalidades definidas no artigo 78.º-A do 
Regulamento (UE) [referência do futuro 
regulamento relativo aos dispositivos 
médicos] deve levar a cabo as tarefas que 
lhe forem atribuídas pelo presente 
regulamento.

Or. en
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Alteração 331
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Efetuar ensaios adequados em amostras 
de dispositivos ou lotes de dispositivos 
fabricados classificados na classe D, como 
previsto no anexo VIII, secção 5.7, e no 
anexo X, secção 5.1;

b) Efetuar ensaios laboratoriais adequados 
em amostras de dispositivos ou lotes de 
dispositivos fabricados classificados na 
classe D, como previsto no anexo VIII, 
secção 5.7, e no anexo X, secção 5.1;

Or. en

Justificação

Esclarecimento de que têm de ser ensaios laboratoriais e não apenas um «ensaio 
documental».

Alteração 332
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Efetuar ensaios adequados em amostras 
de dispositivos ou lotes de dispositivos
fabricados classificados na classe D, como 
previsto no anexo VIII, secção 5.7, e no 
anexo X, secção 5.1;

b) Efetuar ensaios adequados em amostras 
de dispositivos fabricados classificados na 
classe D, mediante pedido das autoridades 
competentes em amostras colhidas 
durante atividades de fiscalização do 
mercado nos termos do artigo 65.º e dos 
organismos notificados em amostras 
colhidas durante inspeções não 
anunciadas nos termos do anexo VIII, 
secção 4.4; 

Or. en

Justificação

Os ensaios por lotes em amostras escolhidas pelo fabricante não têm, de acordo com a 
avaliação de impacto, valor prático na garantia da segurança do doente. O controlo através 
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do ensaio efetivo de amostras no mercado, fora das instalações do fabricante, seria rentável e 
não exigiria recursos adicionais. Esta passagem do controlo por lotes para o controlo pós-
comercialização não anunciado permitirá melhor detetar produtos fraudulentos, contrafeitos 
e defeituosos, assim como assegurar um sistema rentável de controlo.

Alteração 333
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Prestar aconselhamento científico no 
que diz respeito ao estado da técnica em 
relação a dispositivos específicos, ou a uma 
categoria ou grupo de dispositivos;

d) Prestar aconselhamento científico e 
assistência técnica no que diz respeito à 
definição do estado da técnica em relação a 
dispositivos específicos, ou a uma 
categoria ou grupo de dispositivos;

Or. en

Justificação

Melhor redação e uma definição mais clara das tarefas dos laboratórios de referência.

Alteração 334
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Contribuir para o desenvolvimento de 
métodos de ensaio e análise adequados a 
aplicar no âmbito dos procedimentos de 
avaliação da conformidade e da
fiscalização do mercado;

f) Contribuir para o desenvolvimento de 
métodos de ensaio e análise adequados a 
aplicar no âmbito dos procedimentos de 
avaliação da conformidade, em particular 
na verificação dos lotes dos dispositivos de 
classe D e na fiscalização do mercado;

Or. en

Justificação

A tarefa dos laboratórios de referência responsáveis também pela verificação dos lotes dos 
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DIV de classe D tem de ser descrita no artigo 78.º.

Alteração 335
Peter Liese, Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Contribuir para o desenvolvimento de 
normas a nível internacional;

i) Contribuir para o desenvolvimento de 
especificações técnicas comuns (ETC), 
assim como de normas internacionais;

Or. en

Justificação

Os laboratórios de referência terão o conhecimento, a experiência e as competências técnicas 
necessárias para contribuir para o desenvolvimento de ETC. Melhoria da redação.

Alteração 336
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de pessoal devidamente 
qualificado e com conhecimentos e 
experiência adequados no domínio dos 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro para os quais são designados;

a) Dispor de pessoal devidamente 
qualificado e com conhecimentos e 
experiência adequados no domínio dos 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro para os quais são designados;

Os conhecimentos e a experiência 
apropriados devem basear-se em:
– Experiência na avaliação de DIV de alto 
risco e na realização dos testes 
laboratoriais relevantes;
– Conhecimentos profundos dos 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro e das tecnologias relevantes;
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– Experiência laboratorial comprovada 
numa das seguintes áreas: Laboratório de 
testes ou calibragem, autoridade ou 
instituição de supervisão, laboratório 
nacional de referência para dispositivos 
da classe D, controlo de qualidade de 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro, desenvolvimento de materiais de 
referência para DIV, calibragem de 
dispositivos médicos para diagnóstico; 
Laboratórios ou bancos de sangue que 
avaliem e utilizem experimentalmente 
DIV de alto risco ou, se aplicável, que os 
fabriquem «in house»;
– Conhecimento e experiência de testes de 
produtos ou lotes, verificações de 
qualidade, conceção, fabrico e utilização 
de DIV;
– Conhecimento dos riscos de saúde 
enfrentados pelos doentes, pelos seus 
parceiros e pelos recetores de 
doações/preparações de 
sangue/órgãos/tecidos associados à 
utilização e, em particular, ao mau 
funcionamento de DIV de alto risco;
– Conhecimento do presente regulamento 
e das leis, regras e orientações aplicáveis, 
conhecimento das especificações técnicas 
comuns (ETC), das normas harmonizadas 
aplicáveis e dos documentos de orientação 
relevantes;
– Participação em regimes de avaliação 
da qualidade externa e interna relevantes 
organizados por organizações 
internacionais ou nacionais.

Or. en

Justificação

Os requisitos relativos aos laboratórios de referência têm de ser claramente descritos.

Alteração 337
Peter Liese
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Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que os organismos notificados 
ou os Estados-Membros solicitem apoio 
científico ou técnico ou um parecer 
científico a um laboratório de referência da 
UE, pode ser-lhes exigido o pagamento de 
taxas destinadas a cobrir, total ou 
parcialmente, os custos suportados pelo 
laboratório para executar a tarefa 
solicitada, de acordo com um conjunto de 
condições predefinidas e transparentes.

5. Sempre que os organismos notificados 
ou os Estados-Membros solicitem apoio 
científico ou técnico ou um parecer 
científico a um laboratório de referência da 
UE, ser-lhes-á exigido o pagamento de 
taxas destinadas a cobrir totalmente os
custos suportados pelo laboratório para 
executar a tarefa solicitada, de acordo com 
um conjunto de condições predefinidas e 
transparentes.

Or. en

Justificação

As taxas devem cobrir totalmente os custos, a fim de evitar a distorção da concorrência entre 
os laboratórios de referência.

Alteração 338
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão e os Estados-Membros devem 
tomar todas as medidas adequadas para 
incentivar o estabelecimento de registos de 
tipos específicos de dispositivos tendo em 
vista recolher informações sobre a 
experiência pós-comercialização 
relacionada com a utilização desses 
dispositivos. Tais registos devem contribuir 
para a avaliação independente da segurança 
e do desempenho a longo prazo dos 
dispositivos.

A Comissão e os Estados-Membros devem 
tomar todas as medidas adequadas para 
assegurar o estabelecimento de registos de 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro tendo em vista recolher informações 
sobre a experiência pós-comercialização 
relacionada com a utilização desses 
dispositivos. Devem criar-se 
sistematicamente registos para as classes 
C e D. Tais registos devem contribuir para 
a avaliação independente da segurança e do 
desempenho a longo prazo dos 
dispositivos.
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Or. en

Alteração 339
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Capítulo IX – título

Texto da Comissão Alteração

Capítulo IX Capítulo X
 Confidencialidade, proteção de dados, 
financiamento, sanções

Confidencialidade, proteção de dados, 
financiamento, sanções

Or. en

Alteração 340
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento não obsta a que os 
Estados-Membros cobrem taxas pelas 
atividades nele previstas, desde que o nível 
das taxas seja estabelecido de modo 
transparente e com base em princípios de 
recuperação de custos. Os 
Estados-Membros devem informar a 
Comissão e os outros Estados-Membros do 
nível e da estrutura das taxas pelo menos 
três meses antes da sua adoção.

O presente regulamento não obsta a que os 
Estados-Membros cobrem taxas pelas 
atividades nele previstas, desde que o nível 
das taxas seja comparável e estabelecido 
de modo transparente e com base em 
princípios de recuperação de custos. Os 
Estados-Membros devem informar a 
Comissão e os outros Estados-Membros do 
nível e da estrutura das taxas pelo menos 
três meses antes da sua adoção.

Or. en

Alteração 341
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer o 
regime de sanções aplicável às violações 
do disposto no presente regulamento e 
tomar todas as medidas necessárias para 
garantir a sua aplicação. As sanções 
previstas devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros devem notificar esse 
regime à Comissão até [3 meses antes da 
data de aplicação do presente regulamento] 
e qualquer alteração posterior do mesmo 
no mais breve prazo possível.

Os Estados-Membros devem estabelecer o 
regime de sanções aplicável às violações 
do disposto no presente regulamento e 
tomar todas as medidas necessárias para 
garantir a sua aplicação e para assegurar 
que sejam suficientemente dissuasivas. As 
sanções previstas devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros devem notificar esse 
regime à Comissão até [3 meses antes da 
data de aplicação do presente regulamento] 
e qualquer alteração posterior do mesmo 
no mais breve prazo possível.

Or. en

Alteração 342
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 83 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer o 
regime de sanções aplicável às violações 
do disposto no presente regulamento e 
tomar todas as medidas necessárias para 
garantir a sua aplicação. As sanções 
previstas devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros devem notificar esse 
regime à Comissão até [3 meses antes da 
data de aplicação do presente regulamento] 
e qualquer alteração posterior do mesmo 
no mais breve prazo possível.

Os Estados-Membros devem estabelecer o 
regime de sanções aplicável às violações 
do disposto no presente regulamento e 
tomar todas as medidas necessárias para 
garantir a sua aplicação. As sanções 
previstas devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas. O caráter 
dissuasivo da sanção será estabelecido em 
função do lucro obtido como 
consequência da infração cometida. Os 
Estados-Membros devem notificar esse 
regime à Comissão até [3 meses antes da 
data de aplicação do presente regulamento] 
e qualquer alteração posterior do mesmo 
no mais breve prazo possível.

Or. es
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Justificação

Com a finalidade de dissuadir condutas fraudulentas e garantir a sua eficácia, a sanção deve 
ser claramente superior ao lucro obtido pelo fabricante como consequência da infração ou 
da fraude cometida.

Alteração 343
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Capítulo X – título

Texto da Comissão Alteração

Capítulo X Capítulo XI

Disposições finais Disposições finais

Or. en

Alteração 344
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. É aplicável a partir de [cinco anos a 
contar da sua entrada em vigor].

2. É aplicável a partir de [três anos a 
contar da sua entrada em vigor].

Or. en

Alteração 345
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 6 – ponto 6.1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O desempenho clínico, como 
sensibilidade de diagnóstico, 
especificidade de diagnóstico, valor 
preditivo positivo e negativo, razão de 

b) O desempenho clínico, incluindo 
medidas de validade clínica como 
sensibilidade de diagnóstico, 
especificidade de diagnóstico, valor 
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verosimilhança, valores esperados em 
populações normais ou afetadas.

preditivo positivo e negativo, razão de 
verosimilhança, valores esperados em 
populações normais ou afetadas e, se for o 
caso, medidas de utilidade clínica. No 
caso dos testes para seleção terapêutica, 
são necessárias provas da utilidade clínica 
do dispositivo para o efeito pretendido 
(seleção dos doentes com uma condição 
clínica ou predisposição previamente 
diagnosticadas como elegíveis para uma 
terapêutica direcionada). No caso de um 
teste para seleção terapêutica, o 
fabricante deve fornecer provas clínicas 
relacionadas com o impacto de um teste 
positivo ou negativo sobre (1) cuidados ao 
doente e (2) resultados de saúde, quando 
utilizado conforme indicado para a 
intervenção terapêutica declarada.

Or. en

Alteração 346
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 7.3

Texto da Comissão Alteração

7.3. Os dispositivos devem ser concebidos 
e fabricados por forma a reduzir, tanto 
quanto possível, os riscos colocados por 
substâncias suscetíveis de escorrer ou 
libertar-se do dispositivo. Deve dedicar-se 
especial atenção às substâncias 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para 
a reprodução, em conformidade com a 
parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) 
n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de dezembro de 2008, 
relativo à classificação, rotulagem e 
embalagem de substâncias e misturas, que 
altera e revoga as Diretivas 67/548/CEE e 
1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006, e às substâncias que 
apresentem propriedades perturbadoras do 

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

sistema endócrino, com efeitos graves 
prováveis para a saúde humana 
cientificamente provados, identificadas de 
acordo com o procedimento indicado no 
artigo 59.º do Regulamento (CE) n.º 
1907/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de dezembro de 2006, 
relativo ao registo, avaliação, autorização e 
restrição dos produtos químicos (REACH).

Or. en

Justificação

A proposta limita a atenção especial que deve ser prestada aos perturbadores do sistema 
endócrino aos identificados no REACH. Esta ideia é demasiado restritiva. Os futuros 
critérios da Comissão relativos aos perturbadores do sistema endócrino, por exemplo, 
também devem ser tidos em conta.

Alteração 347
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-A. Os dispositivos destinados a 
autodiagnóstico ajudam os consumidores 
a aceder a informações sobre a sua saúde. 
Contudo, a ausência de aconselhamento 
adequado relativo à utilização dos 
dispositivos de autodiagnóstico – como a 
amostragem, a leitura e a interpretação 
dos resultados – pode levar a 
acontecimentos traumáticos e lesar os 
utilizadores. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem assegurar o 
aconselhamento adequado levado a cabo 
por pessoas admitidas na profissão 
médica ao abrigo da legislação nacional 
aplicável antes da utilização de 
dispositivos de autodiagnóstico que sejam 
fabricados para diagnosticar doenças 
crónicas e transmissíveis.
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Or. en

Justificação

A amostragem, a leitura e a interpretação dos resultados são procedimentos que permitem 
um manuseamento incorreto e manobras defeituosas quando são realizados por pessoas 
leigas. O autodiagnóstico apenas tem sentido se fizer parte da gestão coerente e 
multidisciplinar de uma condição médica. Sem aconselhamento adequado por um médico, 
algumas pessoas podem considerar que as informações disponibilizadas pelos dispositivos de 
autodiagnóstico são exatas. O aconselhamento adequado também pode ajudar a reduzir 
possíveis riscos de abuso, por exemplo pressão ou coerção por um parceiro ou empregador.

Alteração 348
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 17.1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Cada dispositivo deve ser acompanhado 
das informações necessárias para 
identificar do dispositivo e do seu 
fabricante e comunicar as informações 
relacionadas com a segurança e o 
desempenho aos utilizadores, quer 
profissionais quer leigos, ou a terceiros, 
consoante o caso. Essas informações 
podem constar do próprio dispositivo, da 
embalagem ou das instruções de utilização, 
atendendo aos seguintes aspetos:

Cada dispositivo deve ser acompanhado 
das informações necessárias para 
identificar do dispositivo e do seu 
fabricante e comunicar as informações 
relacionadas com a segurança e o 
desempenho aos utilizadores, quer 
profissionais quer leigos, ou a terceiros, 
consoante o caso. Essas informações 
podem constar do próprio dispositivo, da 
embalagem ou das instruções de utilização
e devem ser disponibilizadas no sítio Web 
do fabricante, atendendo aos seguintes 
aspetos:

Or. en

Justificação

A atual definição de rótulo não inclui testes desenvolvidos em laboratório. Os recetores dos 
resultados gerados por esses dispositivos devem ter o mesmo acesso às informações contidas 
no rótulo que os utilizadores de outros dispositivos de DIV.

Alteração 349
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 17.2 – parágrafo 1 – subalínea xv)

Texto da Comissão Alteração

(xv) Se o dispositivo for para uso único, 
indicação desse facto. A indicação do 
fabricante sobre o uso único deve ser 
uniforme em toda a União,

(xv) Se o dispositivo for para uso único, 
indicação desse facto. O fabricante deve 
apresentar elementos de prova suficientes 
de que o dispositivo não pode ser 
reprocessado em segurança. A indicação 
do fabricante sobre o uso único deve ser 
uniforme em toda a União,

Or. en

Alteração 350
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 17.3.1 – subalínea ii) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– a sua função (p. ex. rastreio, 
monitorização, diagnóstico ou auxílio ao 
diagnóstico),

– a sua função (p. ex. rastreio, 
monitorização, diagnóstico ou auxílio ao 
diagnóstico, prognóstico, testes para 
seleção terapêutica),

Or. en

Alteração 351
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 17.3.1 – subalínea ii) – travessão 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– No caso de testes para seleção 
terapêutica, a população-alvo relevante e 
as instruções de utilização com a(s) 
terapêutica(s) associada(s).

Or. en
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Alteração 352
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 17.3.1 – subalínea xii) – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– se o dispositivo for para uso único, 
indicação desse facto. A indicação do 
fabricante sobre o uso único deve ser 
uniforme em toda a União,

– se o dispositivo for para uso único, 
indicação desse facto. O fabricante deve 
apresentar elementos de prova suficientes 
de que o dispositivo não pode ser 
reprocessado em segurança. A indicação 
do fabricante sobre o uso único deve ser 
uniforme em toda a União,

Or. en

Alteração 353
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 17.3.1 – subalínea xii) – travessão 6

Texto da Comissão Alteração

– caso o dispositivo seja reutilizável, 
informações sobre os procedimentos 
adequados para a sua reutilização, 
incluindo a limpeza, desinfeção, 
descontaminação, acondicionamento, e, 
eventualmente, o método validado de 
reesterilização. Devem fornecer-se 
informações que permitam identificar 
quando o dispositivo deve deixar de ser 
utilizado, por exemplo, sinais de 
degradação do material ou o número 
máximo de reutilizações permitidas;

– caso o dispositivo seja reutilizável, 
informações sobre os procedimentos 
adequados para a sua reutilização, 
incluindo a limpeza, desinfeção, 
descontaminação, acondicionamento, o 
número máximo de reutilizações 
permitidas e, eventualmente, o método 
validado de reesterilização. Devem 
fornecer-se informações que permitam 
identificar quando o dispositivo deve 
deixar de ser utilizado, por exemplo, sinais
de degradação do material;

Or. en
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Alteração 354
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1.1 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) a sua função (p. ex. rastreio, 
monitorização, diagnóstico ou auxílio ao 
diagnóstico),

ii) a sua função (p. ex. rastreio, 
monitorização, diagnóstico ou auxílio ao 
diagnóstico, prognóstico, testes para 
seleção terapêutica),

Or. en

Alteração 355
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1.1 – alínea c) – subalínea viii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

viii-A) No caso de testes para seleção 
terapêutica, a população-alvo relevante e 
as instruções de utilização com a(s) 
terapêutica(s) associada(s).

Or. en

Alteração 356
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 6 – n.º 2 – ponto 6.1 – ponto 6.2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

O relatório das provas clínicas referido na 
secção 3 do anexo XII deve ser incluído 
e/ou referenciado na íntegra na 
documentação técnica.

O relatório das provas clínicas referido na 
secção 3 do anexo XII deve ser incluído e 
referenciado na íntegra na documentação 
técnica.

Or. en
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Justificação

O relatório do estudo das provas clínicas deve ser incluído na íntegra na documentação 
técnica.

Alteração 357
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 7 (novo)

Texto da Comissão Alteração

7. Acesso do público à documentação 
técnica
A documentação técnica e as provas 
clínicas apresentadas pelos fabricantes 
aos organismos notificados devem ser 
disponibilizadas ao público.

Or. en

Justificação

É necessária a divulgação integral da documentação técnica e das provas clínicas a fim de 
assegurar que os produtos são seguros e funcionam bem.

Alteração 358
Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. Referências às normas harmonizadas 
aplicáveis ou ETC utilizadas, com base 
nas quais é declarada a conformidade;

Suprimido

Or. en
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Justificação

As referências das normas harmonizadas e das partes aplicáveis das normas são incluídas na 
documentação técnica e podem ser analisadas pelas autoridades públicas juntamente com 
todas as provas. A necessidade contínua de alterações atualizando as normas na declaração 
de conformidade seria imensa – sem gerar qualquer valor acrescentado relativo à segurança 
dos doentes ou dos dispositivos em geral. Constitui um enorme encargo para os fabricantes e 
deve, por isso, ser suprimida a fim de evitar uma burocracia excessiva.

Alteração 359
Margrete Auken
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo V – secção 1 – n.º 1 – ponto 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

18-A. A documentação técnica integral e 
o relatório de desempenho clínico.

Or. en

Alteração 360
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 1.1.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Devem ser claramente documentadas a 
estrutura organizativa e as funções, 
responsabilidades e autoridade dos seus 
quadros superiores e de outros membros do 
pessoal suscetíveis de influenciar o 
desempenho e os resultados das atividades 
de avaliação da conformidade.

Devem ser claramente documentadas a 
estrutura organizativa e as funções, 
responsabilidades e autoridade dos seus 
quadros superiores e de outros membros do 
pessoal suscetíveis de influenciar o 
desempenho e os resultados das atividades 
de avaliação da conformidade. Estas 
informações devem ser disponibilizadas 
ao público.

Or. en
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Alteração 361
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 1.2.3-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.2.3-A. O organismo notificado deve 
apresentar provas à autoridade nacional 
de que não há conflito de interesses em 
conformidade com o ponto 1.2.3. A 
autoridade nacional deve notificar a 
Comissão duas vezes por ano em total 
transparência.

Or. en

Alteração 362
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 1.2.6

Texto da Comissão Alteração

1.2.6. Os organismos notificados devem 
assegurar que as atividades das suas filiais 
ou subcontratados, ou de qualquer outro 
organismo associado, não afetam a sua 
independência e imparcialidade ou a 
objetividade das suas atividades de 
avaliação da conformidade e devem 
documentar esse facto.

1.2.6. Os organismos notificados devem 
assegurar que as atividades das suas filiais 
ou subcontratados, ou de qualquer outro 
organismo associado, não afetam a sua 
independência e imparcialidade ou a 
objetividade das suas atividades de 
avaliação da conformidade e devem 
documentar esse facto.

O organismo notificado deve apresentar 
provas à autoridade nacional acerca do 
seu cumprimento do presente ponto.

Or. en

Alteração 363
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 1.3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os membros do pessoal dos organismos 
notificados estão sujeitos a segredo 
profissional no que se refere a todas as 
informações obtidas no exercício das suas 
tarefas no âmbito do presente regulamento, 
exceto em relação às autoridades nacionais 
responsáveis pelos organismos notificados, 
autoridades competentes ou Comissão. Os 
direitos de propriedade devem ser 
protegidos. Para o efeito, os organismos 
notificados devem ter implementado 
procedimentos documentados.

Os membros do pessoal dos organismos 
notificados estão sujeitos a segredo 
profissional no que se refere a todas as 
informações obtidas no exercício das suas 
tarefas no âmbito do presente regulamento, 
somente em casos justificados e exceto em 
relação às autoridades nacionais 
responsáveis pelos organismos notificados,
autoridades competentes ou Comissão. Os 
direitos de propriedade devem ser 
protegidos. Para o efeito, os organismos 
notificados devem ter implementado 
procedimentos documentados.

Quando as informações e os dados são 
solicitados pelo público ou pelos 
profissionais de saúde, o organismo 
notificado deve tornar públicas as razões 
pelas quais essas informações estão 
sujeitas à não divulgação.

Or. en

Alteração 364
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 1.6.1

Texto da Comissão Alteração

1.6.1. Os organismos notificados devem 
participar ou garantir que os membros do 
pessoal encarregados da avaliação estão 
informados das atividades de normalização 
relevantes e das atividades do Grupo de 
Coordenação dos Organismos Notificados 
e que os membros do pessoal encarregados 
da avaliação e da tomada de decisões estão 
informados de toda a legislação, 
orientações e documentos de boas práticas 
relevantes adotados no âmbito do presente 

1.6.1. Os organismos notificados devem 
participar ou garantir que os membros do 
pessoal encarregados da avaliação estão 
informados das atividades de normalização
relevantes e das atividades do Grupo de 
Coordenação dos Organismos Notificados 
e que os membros do pessoal encarregados 
da avaliação e da tomada de decisões estão 
informados de toda a legislação, 
orientações e documentos de boas práticas 
relevantes adotados no âmbito do presente 
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regulamento. regulamento. O organismo notificado deve 
manter um registo das ações que leva a 
cabo para informar os recursos humanos.

Or. en

Alteração 365
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3.1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Isso implica que a organização disponha de 
pessoal científico suficiente, com a 
experiência e os conhecimentos 
necessários para avaliar a funcionalidade 
médica e o desempenho dos dispositivos 
para os quais foi notificada, tendo em conta 
os requisitos do presente regulamento e, 
em especial, os constantes do anexo I.

Isso implica que a organização disponha 
permanentemente de pessoal científico 
suficiente, com a experiência e os 
conhecimentos necessários para avaliar a 
funcionalidade médica e o desempenho dos 
dispositivos para os quais foi notificada, 
tendo em conta os requisitos do presente 
regulamento e, em especial, os constantes 
do anexo I.

Or. en

Alteração 366
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3.1.2

Texto da Comissão Alteração

3.1.2. Em todas as circunstâncias e para 
cada procedimento de avaliação da 
conformidade e cada tipo ou categoria de 
produtos para os quais tenham sido 
notificados, os organismos notificados 
devem ter na sua organização o pessoal 
administrativo, técnico e científico 
necessário, com conhecimentos técnicos e 
experiência suficiente e adequada, 
relacionada com dispositivos médicos para 

3.1.2. Em todas as circunstâncias e para 
cada procedimento de avaliação da 
conformidade e cada tipo ou categoria de 
produtos para os quais tenham sido 
notificados, os organismos notificados 
devem ter na sua organização o pessoal 
administrativo, técnico e científico 
necessário, com conhecimentos 
farmacológicos, médicos e técnicos e 
experiência suficiente e adequada, 
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diagnóstico in vitro e as correspondentes 
tecnologias, para executar as tarefas de 
avaliação da conformidade, incluindo a 
avaliação de dados clínicos.

relacionada com dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro e as correspondentes 
tecnologias, para executar as tarefas de 
avaliação da conformidade, incluindo a 
avaliação de dados clínicos.

Or. en

Alteração 367
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3.1.3-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

3.1.3-A. O organismo notificado deve 
disponibilizar a lista dos seus recursos 
humanos e dos respetivos conhecimentos 
especializados à Comissão e, mediante 
pedido, a outras partes. Essa lista deve ser 
mantida atualizada.

Or. en

Alteração 368
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3.2.3 – travessão 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– pelo menos, três anos de experiência 
adequada em matéria de avaliações da 
conformidade dentro do organismo 
notificado.

Or. en

Alteração 369
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3.2.4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3.2.4. Os organismos notificados devem 
dispor de especialistas clínicos. Estes 
membros do pessoal devem ser 
constantemente integrados no processo de 
tomada de decisões dos organismos 
notificados, a fim de:

3.2.4. Peritos clínicos: os organismos 
notificados devem dispor, 
permanentemente, de especialistas em 
conceção de investigações clínicas, 
estatísticas médicas, gestão clínica de 
doentes, boa prática clínica em matéria de 
estudos de desempenho clínico e 
farmacologia. Estes membros do pessoal 
devem ser constantemente integrados no 
processo de tomada de decisões dos 
organismos notificados, a fim de:

Or. en

Alteração 370
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo 6 – ponto 3.2.4 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– identificar os momentos em que é 
necessária a participação de especialistas 
na apreciação da avaliação clínica efetuada 
pelo fabricante e identificar corretamente 
os especialistas qualificados,

– identificar os momentos em que é 
necessária a participação de especialistas 
na apreciação dos planos de estudos de 
desempenho clínico e da avaliação clínica 
efetuada pelo fabricante e identificar 
corretamente os especialistas qualificados,

Or. en

Alteração 371
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3.2.4 – travessão 3
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Texto da Comissão Alteração

– estar aptos a discutir com o fabricante e 
os especialistas clínicos externos os dados 
clínicos contidos na avaliação clínica do 
fabricante e de orientar adequadamente os 
especialistas clínicos externos na 
apreciação da avaliação clínica,

– estar aptos a discutir com o fabricante e 
os especialistas clínicos externos a lógica 
da conceção do estudo planeado, os
planos de estudos de desempenho clínico 
e a seleção da intervenção de controlo e 
de orientar adequadamente os especialistas 
clínicos externos na apreciação da 
avaliação clínica,

Or. en

Alteração 372
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3.2.4 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– estar aptos a pôr cientificamente em 
causa os dados clínicos apresentados e os 
resultados da apreciação efetuada pelos 
especialistas clínicos externos da avaliação 
clínica do fabricante,

– estar aptos a pôr cientificamente em 
causa os planos dos estudos de 
desempenho clínico e os dados clínicos 
apresentados e os resultados da apreciação 
efetuada pelos especialistas clínicos 
externos da avaliação clínica do fabricante,

Or. en

Alteração 373
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo 6 – ponto 3.2.4 – travessão 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– fornecer informações que possibilitem a 
compreensão das substâncias ativas.

Or. en
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Alteração 374
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3.2.5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3.2.5. Os membros do pessoal responsáveis 
por proceder à análise do produto (por 
exemplo, análise do dossiê de conceção, 
análise da documentação técnica ou exame 
de tipo, incluindo aspetos como a avaliação 
clínica, esterilização, validação do 
software) devem ter as qualificações 
comprovadas a seguir referidas:

3.2.5. Avaliadores de produtos: os 
membros do pessoal responsáveis por 
proceder à análise do produto (por 
exemplo, análise do dossiê de conceção, 
análise da documentação técnica ou exame 
de tipo, incluindo aspetos como a avaliação 
clínica, esterilização, validação do 
software) devem ter as qualificações 
comprovadas a seguir referidas:

Or. en

Alteração 375
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3.2.5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3.2.5. Os membros do pessoal responsáveis 
por proceder à análise do produto (por 
exemplo, análise do dossiê de conceção, 
análise da documentação técnica ou exame 
de tipo, incluindo aspetos como a avaliação 
clínica, esterilização, validação do 
software) devem ter as qualificações 
comprovadas a seguir referidas:

3.2.5. Os membros do pessoal responsáveis 
por proceder à análise do produto (por 
exemplo, análise do dossiê de conceção, 
análise da documentação técnica ou exame 
de tipo, incluindo aspetos como a avaliação 
clínica, esterilização, validação do 
software) devem ter qualificações
adequadas, certificadas por uma 
autoridade competente de um 
Estado-Membro. As qualificações 
adequadas englobam, por exemplo:

Or. lt
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Alteração 376
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3.2.6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3.2.6. O pessoal responsável pela execução 
das auditorias ao sistema de gestão da 
qualidade do fabricante deve ter as 
qualificações comprovadas a seguir 
referidas:

3.2.6. Auditores: o pessoal responsável 
pela execução das auditorias ao sistema de 
gestão da qualidade do fabricante deve ter 
as qualificações comprovadas a seguir 
referidas:

Or. en

Alteração 377
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3.2.6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3.2.6. O pessoal responsável pela execução 
das auditorias ao sistema de gestão da 
qualidade do fabricante deve ter as
qualificações comprovadas a seguir 
referidas:

3.2.6. O pessoal responsável pela execução 
das auditorias ao sistema de gestão da 
qualidade do fabricante deve ter 
qualificações adequadas, certificadas por 
uma autoridade competente de um 
Estado-Membro. As qualificações 
adequadas englobam, por exemplo:

Or. lt

Alteração 378
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3.3.1

Texto da Comissão Alteração

3.3.1. O organismo notificado deve ter 
implementado um processo que lhe permita 
documentar de forma completa as 
qualificações de cada membro do pessoal 

3.3.1. O organismo notificado deve ter 
implementado um processo que lhe permita 
documentar de forma completa as 
qualificações de cada membro do pessoal 
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envolvido nas atividades de avaliação da 
conformidade e o cumprimento dos 
critérios de qualificação referidos na 
secção 3.2. Quando, em circunstâncias 
excecionais, não for possível demonstrar 
de forma completa o cumprimento dos 
critérios de qualificação referidos na 
secção 3.2, o organismo notificado deve 
justificar adequadamente a autorização 
dada a estes membros do pessoal para 
efetuarem atividades específicas de 
avaliação da conformidade.

envolvido nas atividades de avaliação da 
conformidade e o cumprimento dos 
critérios de qualificação referidos na 
secção 3.2.

Or. en

Alteração 379
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.3 – ponto 3.4 – ponto 3.4.1

Texto da Comissão Alteração

3.4.(-1). O organismo notificado deve 
dispor interna e permanentemente de 
recursos humanos competentes e com 
conhecimentos especializados, não só nas 
áreas técnicas relacionadas com a 
avaliação do desempenho dos dispositivos, 
mas também com o setor médico. Esses 
recursos devem ter capacidade para 
avaliar a nível interno a qualidade dos 
subcontratantes. Em derrogação, são 
aplicáveis os seguintes números:

3.4.1. Sem prejuízo das limitações 
decorrentes da secção 3.2, os organismos 
notificados podem subcontratar partes 
claramente definidas das atividades de 
avaliação da conformidade. Não é 
permitida a subcontratação da auditoria dos 
sistemas de gestão da qualidade ou das 
análises relacionadas com o produto no seu 
todo.

3.4.1. Sem prejuízo das limitações 
decorrentes da secção 3.2, os organismos 
notificados podem subcontratar partes 
claramente definidas das atividades de 
avaliação da conformidade a entidades 
públicas. Também podem ser adjudicados 
contratos a peritos externos no que toca à 
avaliação de tecnologias ou dispositivos 
médicos inovadores quando os 
conhecimentos clínicos especializados são 
limitados. Não é permitida a 
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subcontratação da auditoria dos sistemas de 
gestão da qualidade ou das análises 
relacionadas com o produto no seu todo.

Or. en

Alteração 380
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.3 – ponto 3.4 – ponto 3.4.2

Texto da Comissão Alteração

3.4.2. Quando um organismo notificado 
subcontratar atividades de avaliação da 
conformidade a uma organização ou a um 
indivíduo, deve ter uma política que 
descreva as condições em que a 
subcontratação se pode efetuar. Qualquer 
subcontratação ou consulta de especialistas 
externos deve ser corretamente 
documentada e ser submetida a um acordo 
escrito que cubra, nomeadamente, a 
confidencialidade e os conflitos de 
interesses.

3.4.2. Quando um organismo notificado 
subcontratar atividades de avaliação da 
conformidade a uma organização ou a um 
indivíduo, deve ter uma política que 
descreva as condições em que a 
subcontratação se pode efetuar. Qualquer 
subcontratação ou consulta de especialistas 
externos deve ser corretamente 
documentada, estar disponível 
publicamente e ser submetida a um acordo 
escrito que cubra, nomeadamente, a 
confidencialidade e os conflitos de 
interesses.

Or. en

Alteração 381
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.3 – ponto 3.4 – ponto 3.4.4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3.4.4-A. A política e os procedimentos 
referidos nos pontos 3.4.2 e 3.4.4 devem 
ser comunicados à autoridade nacional 
antes de ocorrer qualquer subcontratação.

Or. en
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Alteração 382
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.3 – ponto 3.5 – ponto 3.5.2

Texto da Comissão Alteração

3.5.2. Deve analisar a competência do seu 
pessoal e identificar as necessidades de 
formação a fim de manter o nível exigido 
de qualificações e conhecimentos.

3.5.2. Deve analisar a competência do seu 
pessoal e identificar as necessidades de 
formação, bem como assegurar que as 
medidas necessárias são tomadas em 
conformidade, a fim de manter o nível 
exigido de qualificações e conhecimentos.

Or. en

Alteração 383
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 4.3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4.3. O organismo notificado deve ter 
implementado procedimentos 
documentados que abranjam pelo menos os 
seguintes elementos:

4.3. O organismo notificado deve ter 
implementado procedimentos 
documentados que estejam publicamente 
disponíveis e que abranjam pelo menos os 
seguintes elementos:

Or. en

Alteração 384
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 4.3 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– o tratamento do pedido, incluindo a – o tratamento do pedido, incluindo a 
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verificação da completude da 
documentação, a qualificação do produto 
como dispositivo médico para diagnóstico 
in vitro e a sua classificação,

verificação da completude da 
documentação, a qualificação do produto 
como dispositivo médico para diagnóstico 
in vitro e a sua classificação, assim como o 
prazo mínimo para as suas avaliações de 
auditoria,

Or. en

Alteração 385
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte 1 – ponto 1.1

Texto da Comissão Alteração

1.1. A aplicação das regras de classificação 
rege-se pela finalidade dos dispositivos.

1.1. A aplicação das regras de classificação 
rege-se pela finalidade, novidade, 
complexidade e risco inerente dos 
dispositivos.

Or. en

Alteração 386
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte 2 – ponto 2.3 – n.º 1 – alínea f) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) dispositivos a usar como testes para 
seleção terapêutica; ou

i) os dispositivos a usar como testes para 
seleção terapêutica são classificados como 
classe C, exceto quando destinados a 
identificar doentes em risco de um 
acontecimento adverso potencialmente 
fatal ou quando a decisão de seleção pode 
levar à negação de um tratamento com 
potencial para salvar a vida do doente, 
sendo, nesse caso, classificados como 
classe D

Or. en
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Alteração 387
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte 2 – ponto 2.3 – n.º 1 – alínea f) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) dispositivos a usar como testes para 
avaliar a fase das doenças, ou

ii) dispositivos a usar como testes para 
avaliar a fase das doenças ou para 
prognóstico, ou

Or. en

Justificação

O prognóstico de doença é uma aplicação cada vez mais comum no setor do diagnóstico 
molecular, exemplificado por testes como o «Mammaprint» da Agendia e o «Oncotype Dx» 
da Genomic Health, ambos utilizados para dar pontuações de prognóstico da probabilidade 
de recorrência do cancro da mama após cirurgia. Uma vez que o prognóstico é uma forma de 
seleção de doentes, acreditamos que estes dispositivos devem ser incluídos explicitamente na 
Regra n.º 3.

Alteração 388
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte 2 – ponto 2.3 – n.º 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Os DIV para deteção e identificação 
de anticorpos dirigidos aos eritrócitos, às 
plaquetas ou aos leucócitos.

Or. en

Alteração 389
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte 2 – ponto 2.6 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

 Os dispositivos não abrangidos pelas 
regras de classificação acima mencionadas 
são classificados na classe B.

Os dispositivos não abrangidos pelas regras 
de classificação acima mencionadas são 
classificados na classe B. Contudo, os 
dispositivos novos da classe B serão 
classificados na classe C.

Or. en

Alteração 390
Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo VIII – secção 2 – ponto 5 – ponto 5.7

Texto da Comissão Alteração

5.7. A fim de verificar a conformidade dos 
dispositivos fabricados classificados na 
classe D, o fabricante deve realizar ensaios 
aos dispositivos fabricados ou a cada lote 
de dispositivos. Após a conclusão das 
verificações e dos ensaios, o fabricante 
deve enviar os respetivos relatórios sem 
demora ao organismo notificado. Além 
disso, o fabricante deve pôr à disposição do 
organismo notificado as amostras dos 
dispositivos fabricados ou dos lotes de 
dispositivos de acordo com as condições e 
modalidades previamente estabelecidas, as 
quais devem prever que o organismo 
notificado ou o fabricante enviem, com 
regularidade, amostras dos dispositivos 
fabricados ou lotes de dispositivos para um 
laboratório de referência, caso este tenha 
sido designado de acordo com o artigo 
78.º, para efeitos da realização de ensaios 
adequados. O laboratório de referência 
deve informar o organismo notificado das 
suas conclusões.

5.7. A fim de verificar a conformidade dos 
dispositivos fabricados classificados na 
classe D, o fabricante deve realizar ensaios 
aos dispositivos fabricados ou a cada lote 
de dispositivos. Após a conclusão das 
verificações e dos ensaios, o fabricante 
deve enviar os respetivos relatórios sem 
demora ao organismo notificado. Além 
disso, o fabricante deve pôr à disposição do 
organismo notificado as amostras dos 
dispositivos fabricados ou dos lotes de 
dispositivos de acordo com as condições e 
modalidades previamente estabelecidas, as 
quais devem prever que o organismo 
notificado ou o fabricante enviem amostras 
dos dispositivos fabricados ou lotes de 
dispositivos para um laboratório de 
referência, caso este tenha sido designado 
de acordo com o artigo 78.º, para efeitos da 
realização de ensaios adequados. O 
laboratório de referência deve informar o 
organismo notificado das suas conclusões.

Or. en
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Justificação

Não deve ser feito regularmente, mas para cada um dos casos.

Alteração 391
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Anexo VIII – secção 2 – ponto 6 – ponto 6.2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) No caso dos testes para seleção 
terapêutica destinados a avaliar a 
elegibilidade do doente para o tratamento 
com um medicamento específico, antes de 
emitir um certificado de exame UE de 
conceção o organismo notificado deve, 
com base no projeto de resumo da 
segurança e do desempenho e no projeto 
de instruções de utilização, pedir a uma 
das autoridades competentes designadas 
pelo Estados-Membros nos termos da 
Diretiva 2001/83/CE (a seguir designada 
«autoridade competente em matéria de 
medicamentos»), ou à Agência Europeia 
de Medicamentos (a seguir designada 
«EMA»), instituída pelo Regulamento 
(CE) n.º 726/2004 que estabelece 
procedimentos comunitários de 
autorização e de fiscalização de 
medicamentos para uso humano e 
veterinário e que institui uma Agência 
Europeia de Medicamentos, um parecer 
quanto à adequação do dispositivo 
relativamente ao medicamento em 
questão. Se o medicamento for abrangido 
exclusivamente pelo âmbito de aplicação
do anexo do Regulamento (CE) n.º 
726/2004, o organismo notificado deve 
pedir um parecer à EMA.

c) Antes de emitir um certificado de exame 
UE de conceção, o organismo notificado 
deve solicitar a um laboratório de 
referência, caso este tenha sido designado 
de acordo com o artigo 78.º, uma 
verificação da conformidade do 
dispositivo com as ETC, se disponíveis, ou 
com outras soluções escolhidas pelo 
fabricante para garantir um nível de 
segurança e desempenho pelo menos 
equivalente. O laboratório de referência 
deve emitir um parecer científico no prazo 
de 30 dias. O parecer científico do 
laboratório de referência e quaisquer 
eventuais atualizações devem ser 
incluídos na documentação do organismo 
notificado relativa ao dispositivo. Ao 
tomar a sua decisão, o organismo 
notificado deve ter devidamente em conta 
as observações expressas no parecer. O 
organismo notificado não pode emitir o 
certificado se o parecer científico for 
desfavorável.

Or. en
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Justificação

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

Alteração 392
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Anexo VIII – secção 2 – ponto 6.2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) As alterações introduzidas na 
conceção aprovada devem ser objeto de 
uma nova aprovação do organismo 
notificado que tiver emitido o certificado 
de exame UE de conceção, sempre que 
essas alterações possam afetar a 
conformidade com os requisitos gerais de 
segurança e desempenho do presente 
regulamento ou com as condições 
definidas para a utilização do dispositivo. 
O requerente deve informar o organismo 
notificado que tiver emitido o certificado 
de exame UE de conceção de quaisquer 
alterações previstas à conceção aprovada. 
O organismo notificado deve examinar as 
alterações previstas, notificar o fabricante 
da sua decisão e facultar-lhe um 
aditamento ao relatório de exame UE de 
conceção. Caso as alterações possam 
afetar a conformidade com as ETC ou 
com outras soluções escolhidas pelo 
fabricante e aprovadas pelo certificado de 
exame UE de conceção, o organismo 
notificado deve pedir um parecer ao 
laboratório de referência que interveio na 
consulta inicial, a fim de confirmar que se 
mantém a conformidade com as ETC ou 
com outras soluções escolhidas pelo 
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fabricante para garantir um nível de 
segurança e desempenho pelo menos 
equivalente. O laboratório de referência 
deve emitir um parecer científico no prazo 
de 30 dias. A aprovação de quaisquer 
alterações à conceção aprovada deve 
revestir a forma de um aditamento ao 
certificado de exame UE de conceção.

Or. en

Justificação

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

Alteração 393
Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo VIII – secção 2 – ponto 6.2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Ao tomar a sua decisão, o organismo 
notificado deve tomar em devida 
consideração, se for caso disso, o parecer 
da autoridade competente em matéria de 
medicamentos ou da EMA. A sua decisão 
final deve ser transmitida à respetiva 
autoridade competente em matéria de 
medicamentos ou à EMA. O certificado de 
exame UE de conceção deve ser emitido 
em conformidade com a alínea d) da 
secção 6.1.

e) Ao tomar a sua decisão, o organismo 
notificado deve tomar em devida 
consideração, se for caso disso, o parecer 
da autoridade competente em matéria de 
medicamentos ou da EMA relativamente à 
adequabilidade científica do teste para 
seleção terapêutica. Caso o organismo 
notificado se desvie dessa posição, deve 
justificar a sua decisão à respetiva 
autoridade competente em matéria de 
medicamentos ou à EMA. Caso não se 
chegue a acordo, o organismo notificado 
deve informar disso o GCDM. O 
certificado de exame UE de conceção deve 
ser emitido em conformidade com a alínea 
d) da secção 6.1.
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Or. en

Justificação

A proposta indica que o organismo notificado deve ter em «devida consideração» o parecer 
expresso pela EMA. Isto deixa pouco espaço a interpretação e, apesar de o organismo 
notificado não ser obrigado a seguir o parecer da EMA, parece pouco provável que o vá 
ignorar. Precisamos, por isso, de uma definição do que acontece caso as avaliações da EMA 
e do organismo de notificação sejam inconsistentes.

Alteração 394
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Anexo IX – ponto 3 – parágrafo 1 – ponto 3.5

Texto da Comissão Alteração

3.5. No caso dos dispositivos classificados 
na classe D, solicitar a um laboratório de 
referência, caso este tenha sido designado 
de acordo com o artigo 78.º, uma 
verificação da conformidade do dispositivo 
com as ETC ou com outras soluções 
escolhidas pelo fabricante para garantir um 
nível de segurança e desempenho pelo 
menos equivalente. O laboratório de 
referência deve emitir um parecer 
científico no prazo de 30 dias. O parecer 
científico do laboratório de referência e 
quaisquer eventuais atualizações devem ser 
incluídos na documentação do organismo 
notificado relativa ao dispositivo. Ao tomar 
a sua decisão, o organismo notificado deve 
ter devidamente em conta as observações 
expressas no parecer. O organismo 
notificado não pode emitir o certificado se 
o parecer científico for desfavorável;

3.5. No caso dos dispositivos classificados 
na classe D ou no caso dos testes de 
seleção terapêutica, solicitar a um 
laboratório de referência, caso este tenha 
sido designado de acordo com o artigo 
78.º, uma verificação da conformidade do 
dispositivo com as ETC ou com outras 
soluções escolhidas pelo fabricante para 
garantir um nível de segurança e 
desempenho pelo menos equivalente. O 
laboratório de referência deve emitir um 
parecer científico no prazo de 30 dias. O 
parecer científico do laboratório de 
referência e quaisquer eventuais 
atualizações devem ser incluídos na 
documentação do organismo notificado 
relativa ao dispositivo. Ao tomar a sua 
decisão, o organismo notificado deve ter 
devidamente em conta as observações 
expressas no parecer. O organismo 
notificado não pode emitir o certificado se 
o parecer científico for desfavorável;

Or. en

Justificação

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

Alteração 395
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Anexo IX – ponto 3.6

Texto da Comissão Alteração

3.6. No caso dos testes para seleção 
terapêutica destinados a avaliar a 
elegibilidade do doente para o tratamento 
com um medicamento específico, pedir a 
uma das autoridades competentes 
designadas pelo Estados-Membros nos 
termos da Diretiva 2001/83/CE (a seguir 
designada «autoridade competente em 
matéria de medicamentos»), ou à Agência 
Europeia de Medicamentos (a seguir 
designada «EMA») um parecer quanto à 
adequação do dispositivo relativamente ao 
medicamento em questão, com base no 
projeto de resumo da segurança e do 
desempenho e no projeto de instruções de 
utilização. Se o medicamento for 
abrangido exclusivamente pelo âmbito de 
aplicação do anexo do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004, o organismo notificado deve 
pedir um parecer à EMA. A autoridade 
competente em matéria de medicamentos, 
ou a Agência Europeia de Medicamentos, 
deve emitir o seu parecer, se for caso 
disso, no prazo de 60 dias após a receção 
da documentação válida. Este período de 
60 dias pode ser prorrogado uma única 
vez por um novo período de 60 dias, por 
motivos cientificamente válidos. O parecer 
da autoridade competente em matéria de 
medicamentos ou da EMA e quaisquer 
eventuais atualizações devem ser 

Suprimido
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incluídos na documentação do organismo 
notificado relativa ao dispositivo. Ao 
tomar a sua decisão, o organismo 
notificado deve tomar em devida 
consideração, se for caso disso, o parecer 
da autoridade competente em matéria de 
medicamentos ou da EMA. A sua decisão 
final deve ser transmitida à respetiva 
autoridade competente em matéria de 
medicamentos ou à EMA.

Or. en

Justificação

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

Alteração 396
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Anexo IX – ponto 5.4

Texto da Comissão Alteração

5.4. Caso as alterações afetem os testes 
para seleção terapêutica aprovados pelo 
certificado de exame UE de tipo no que 
diz respeito à sua adequação 
relativamente ao medicamento em 
questão, o organismo notificado pede um 
parecer à autoridade competente em 
matéria de medicamentos que interveio na 
consulta inicial ou à EMA. A autoridade 
competente em matéria de medicamentos, 
ou a EMA, deve emitir o seu parecer, se 
for caso disso, no prazo de 30 dias após a 
receção da documentação válida relativa 
às alterações. A aprovação de quaisquer 
alterações ao tipo aprovado deve revestir a 

Suprimido
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forma de um aditamento ao certificado 
inicial de exame UE de tipo.

Or. en

Justificação

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

Alteração 397
Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo X – ponto 5.1

Texto da Comissão Alteração

5.1. No caso dos dispositivos classificados 
na classe D, o fabricante deve realizar 
ensaios aos dispositivos fabricados ou a 
cada lote de dispositivos. Após a conclusão 
das verificações e dos ensaios, o fabricante 
deve enviar os respetivos relatórios sem 
demora ao organismo notificado. Além 
disso, o fabricante deve pôr à disposição do 
organismo notificado as amostras dos 
dispositivos fabricados ou dos lotes de 
dispositivos de acordo com as condições e 
modalidades previamente estabelecidas, as 
quais devem prever que o organismo 
notificado ou o fabricante enviem, com 
regularidade, amostras dos dispositivos 
fabricados ou lotes de dispositivos para um 
laboratório de referência, caso este tenha 
sido designado de acordo com o artigo 
78.º, para efeitos da realização de ensaios 
adequados. O laboratório de referência 
deve informar o organismo notificado das 
suas conclusões.

5.1. No caso dos dispositivos classificados 
na classe D, o fabricante deve realizar 
ensaios aos dispositivos fabricados ou a 
cada lote de dispositivos. Após a conclusão 
das verificações e dos ensaios, o fabricante 
deve enviar os respetivos relatórios sem 
demora ao organismo notificado. Além 
disso, o fabricante deve pôr à disposição do 
organismo notificado as amostras dos 
dispositivos fabricados ou dos lotes de 
dispositivos de acordo com as condições e 
modalidades previamente estabelecidas, as 
quais devem prever que o organismo 
notificado ou o fabricante enviem amostras 
dos dispositivos fabricados ou lotes de 
dispositivos para um laboratório de 
referência, caso este tenha sido designado 
de acordo com o artigo 78.º, para efeitos da 
realização de ensaios laboratoriais 
adequados. O laboratório de referência 
deve informar o organismo notificado das 
suas conclusões.
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Or. en

Justificação

Esclarecimento de que têm de ser ensaios laboratoriais e não apenas um «ensaio 
documental».

Alteração 398
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Anexo XII – secção 1 – ponto 1.2.2.6 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– para os dispositivos classificados na 
classe C de acordo com as regras fixadas 
no anexo VII, o relatório do estudo de 
desempenho clínico deve incluir o método 
de análise dos dados, as conclusões do 
estudo e os detalhes relevantes do 
protocolo do estudo,

– para os dispositivos classificados na 
classe C e na classe D de acordo com as 
regras fixadas no anexo VII, o relatório do 
estudo de desempenho clínico deve incluir 
o método de análise dos dados, as 
conclusões do estudo, os detalhes 
relevantes do protocolo do estudo e os 
dados individuais obtidos.

Or. en

Alteração 399
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Anexo XII – secção 1 – ponto 1.2.2.6 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– para os dispositivos classificados na 
classe D de acordo com as regras fixadas 
no anexo VII, o relatório do estudo de 
desempenho clínico deve incluir o método 
de análise dos dados, as conclusões do 
estudo, os detalhes relevantes do 
protocolo do estudo e os dados individuais 
obtidos.

Suprimido

Or. en
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