
AM\936125PT.doc PE510.765v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

2012/0266(COD)

14.5.2013

ALTERAÇÕES
297 - 449

Projeto de relatório
Dagmar Roth-Behrendt
(PE507.972v02-00)

sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo aos dispositivos médicos e que altera a Diretiva 2001/83/CE, o 
Regulamento (CE) n.º 178/2002 e o Regulamento (CE) n.º 1223/2009

Proposta de regulamento
(COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD))



PE510.765v01-00 2/88 AM\936125PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\936125PT.doc 3/88 PE510.765v01-00

PT

Alteração 297
Milan Cabrnoch

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. cs

Alteração 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 299
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Se a documentação técnica for volumosa 
ou estiver guardada em diferentes locais, 
o fabricante deve fornecer, a pedido da 
autoridade competente, um resumo da 
documentação técnica e assegurar o 
acesso, mediante pedido, à totalidade da 
documentação.

Suprimido

Or. de

Justificação

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

Alteração 300
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Se a documentação técnica for volumosa 
ou estiver guardada em diferentes locais, 
o fabricante deve fornecer, a pedido da 
autoridade competente, um resumo da 
documentação técnica e assegurar o 
acesso, mediante pedido, à totalidade da 
documentação.

Suprimido

Or. fr

Alteração 301
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes de dispositivos, à exceção 
dos dispositivos feitos por medida, devem 
instituir e manter atualizado um 
procedimento sistemático, que seja 
proporcional à classe de risco e ao tipo de 
dispositivo, para recolher e analisar a 
experiência adquirida com os seus 
dispositivos colocados no mercado ou 
postos em serviço e para aplicar a ação 
corretiva necessária, a seguir designado 
como «plano de vigilância 
pós-comercialização». O plano de 
vigilância pós-comercialização deve 
estabelecer o processo para a recolha, o 
registo e a investigação de queixas e 
notificações provenientes dos profissionais 
de saúde, dos doentes ou dos utilizadores 
sobre suspeitas de incidentes relacionados 
com um dispositivo, a manutenção de um 
registo dos produtos não conformes e das 
recolhas e retiradas de produtos do 
mercado, assim como, se se considerar 
necessário em virtude da natureza do 
dispositivo, a análise de amostras de 
dispositivos comercializados. Uma das 
partes do plano de vigilância pós-
comercialização deve ser constituída por 
um plano de acompanhamento clínico 
pós-comercialização, em conformidade 
com a parte B do anexo XIII. Sempre que 
não se considerar pertinente proceder ao 
acompanhamento clínico 
pós-comercialização, tal deve ser 
devidamente justificado e documentado no 
plano de vigilância pós-comercialização.

Os fabricantes de dispositivos, à exceção 
dos dispositivos feitos por medida, devem 
instituir e manter atualizado um 
procedimento sistemático, que seja 
proporcional à classe de risco e ao tipo de 
dispositivo, para recolher e analisar a 
experiência adquirida com os seus 
dispositivos colocados no mercado ou 
postos em serviço e para aplicar a ação 
corretiva necessária, a seguir designado 
como «plano de vigilância pós-
comercialização». As análises e os 
relatórios relativos à vigilância 
pós-comercialização serão realizados por 
organizações independentes. O plano de 
vigilância pós-comercialização deve 
estabelecer o processo para a recolha, o 
registo e a investigação de queixas e 
notificações provenientes dos profissionais 
de saúde, dos doentes ou dos utilizadores 
sobre suspeitas de incidentes relacionados 
com um dispositivo, a manutenção de um 
registo dos produtos não conformes e das 
recolhas e retiradas de produtos do 
mercado, assim como, se se considerar 
necessário em virtude da natureza do 
dispositivo, a análise de amostras de 
dispositivos comercializados. Uma das 
partes do plano de vigilância 
pós-comercialização deve ser constituída 
por um plano de acompanhamento clínico 
pós-comercialização, em conformidade 
com a parte B do anexo XIII. Sempre que 
não se considerar pertinente proceder ao 
acompanhamento clínico 
pós-comercialização, tal deve ser 
devidamente justificado e documentado no 
plano de vigilância pós-comercialização.

Or. fr

Justificação

A fim de garantir total transparência, a vigilância pós-comercialização deveria beneficiar 
igualmente da experiência de cientistas independentes.
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Alteração 302
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os fabricantes de dispositivos, à exceção 
dos dispositivos feitos por medida, devem 
instituir e manter atualizado um 
procedimento sistemático, que seja 
proporcional à classe de risco e ao tipo de 
dispositivo, para recolher e analisar a 
experiência adquirida com os seus 
dispositivos colocados no mercado ou 
postos em serviço e para aplicar a ação 
corretiva necessária, a seguir designado 
como «plano de vigilância pós-
comercialização». O plano de vigilância 
pós-comercialização deve estabelecer o 
processo para a recolha, o registo e a 
investigação de queixas e notificações 
provenientes dos profissionais de saúde, 
dos doentes ou dos utilizadores sobre 
suspeitas de incidentes relacionados com 
um dispositivo, a manutenção de um 
registo dos produtos não conformes e das 
recolhas e retiradas de produtos do 
mercado, assim como, se se considerar 
necessário em virtude da natureza do 
dispositivo, a análise de amostras de 
dispositivos comercializados. Uma das 
partes do plano de vigilância 
pós-comercialização deve ser constituída 
por um plano de acompanhamento clínico 
pós-comercialização, em conformidade 
com a parte B do anexo XIII. Sempre que 
não se considerar pertinente proceder ao 
acompanhamento clínico 
pós-comercialização, tal deve ser 
devidamente justificado e documentado no 
plano de vigilância pós-comercialização.

Os fabricantes de dispositivos, à exceção 
dos dispositivos feitos por medida, devem 
instituir e manter atualizado um 
procedimento sistemático, que seja 
proporcional à classe de risco e ao tipo de 
dispositivo, para recolher e analisar a 
experiência adquirida com os seus 
dispositivos colocados no mercado ou 
postos em serviço e para aplicar a ação 
corretiva necessária, a seguir designado 
como «plano de vigilância pós-
comercialização». A análise e os relatórios 
sobre a vigilância pós-comercialização 
também devem ser realizados por 
organizações independentes. O plano de 
vigilância pós-comercialização deve 
estabelecer o processo para a recolha, o 
registo e a investigação de queixas e 
notificações provenientes dos profissionais 
de saúde, dos doentes ou dos utilizadores 
sobre suspeitas de incidentes relacionados 
com um dispositivo, a manutenção de um 
registo dos produtos não conformes e das 
recolhas e retiradas de produtos do 
mercado, assim como, se se considerar 
necessário em virtude da natureza do 
dispositivo, a análise de amostras de 
dispositivos comercializados. Uma das 
partes do plano de vigilância 
pós-comercialização deve ser constituída 
por um plano de acompanhamento clínico 
pós-comercialização, em conformidade 
com a parte B do anexo XIII. Sempre que 
não se considerar pertinente proceder ao 
acompanhamento clínico 
pós-comercialização, tal deve ser 
devidamente justificado e documentado no 
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plano de vigilância pós-comercialização.

Or. en

Alteração 303
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes de dispositivos, à exceção 
dos dispositivos feitos por medida, devem 
instituir e manter atualizado um 
procedimento sistemático, que seja 
proporcional à classe de risco e ao tipo de 
dispositivo, para recolher e analisar a 
experiência adquirida com os seus 
dispositivos colocados no mercado ou 
postos em serviço e para aplicar a ação 
corretiva necessária, a seguir designado 
como «plano de vigilância pós-
comercialização». O plano de vigilância 
pós-comercialização deve estabelecer o 
processo para a recolha, o registo e a 
investigação de queixas e notificações 
provenientes dos profissionais de saúde, 
dos doentes ou dos utilizadores sobre 
suspeitas de incidentes relacionados com 
um dispositivo, a manutenção de um
registo dos produtos não conformes e das 
recolhas e retiradas de produtos do 
mercado, assim como, se se considerar 
necessário em virtude da natureza do 
dispositivo, a análise de amostras de 
dispositivos comercializados. Uma das 
partes do plano de vigilância pós-
comercialização deve ser constituída por 
um plano de acompanhamento clínico 
pós-comercialização, em conformidade 
com a parte B do anexo XIII. Sempre que 
não se considerar pertinente proceder ao 
acompanhamento clínico 
pós-comercialização, tal deve ser 
devidamente justificado e documentado no 

Os fabricantes de dispositivos, à exceção 
dos dispositivos feitos por medida, devem 
instituir e manter atualizado um 
procedimento sistemático, que seja 
proporcional à classe de risco e ao tipo de 
dispositivo, para recolher e analisar a 
experiência adquirida com os seus 
dispositivos colocados no mercado ou 
postos em serviço e para aplicar a ação 
corretiva necessária, a seguir designado 
como «plano de vigilância pós-
comercialização». O plano de vigilância 
pós-comercialização deve estabelecer o 
processo para a recolha, o registo e a 
investigação de queixas e notificações 
provenientes dos profissionais de saúde, 
dos doentes ou dos utilizadores sobre 
suspeitas de incidentes relacionados com 
um dispositivo, a manutenção de um 
registo dos produtos não conformes e das 
recolhas e retiradas de produtos do 
mercado, assim como, se se considerar 
necessário em virtude da natureza do 
dispositivo, a análise de amostras de 
dispositivos comercializados. Uma das 
partes do plano de vigilância pós-
comercialização deve ser constituída por 
um plano de acompanhamento clínico 
pós-comercialização, em conformidade 
com a parte B do anexo XIII. Tanto na 
análise como na elaboração do relatório 
do acompanhamento clínico devem 
também ser ouvidas organizações 
independentes. Sempre que não se 
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plano de vigilância pós-comercialização. considerar pertinente proceder ao 
acompanhamento clínico 
pós-comercialização, tal deve ser 
devidamente justificado e documentado no 
plano de vigilância pós-comercialização.

Or. de

Justificação

A fim de salvaguardar a transparência, devem ser igualmente tidos em consideração os 
dados científicos independentes.

Alteração 304
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os fabricantes de dispositivos, à exceção 
dos dispositivos feitos por medida, devem 
instituir e manter atualizado um 
procedimento sistemático, que seja 
proporcional à classe de risco e ao tipo de 
dispositivo, para recolher e analisar a 
experiência adquirida com os seus 
dispositivos colocados no mercado ou 
postos em serviço e para aplicar a ação 
corretiva necessária, a seguir designado 
como «plano de vigilância 
pós-comercialização». O plano de 
vigilância pós-comercialização deve 
estabelecer o processo para a recolha, o 
registo e a investigação de queixas e 
notificações provenientes dos profissionais 
de saúde, dos doentes ou dos utilizadores 
sobre suspeitas de incidentes relacionados 
com um dispositivo, a manutenção de um 
registo dos produtos não conformes e das 
recolhas e retiradas de produtos do 
mercado, assim como, se se considerar 
necessário em virtude da natureza do 
dispositivo, a análise de amostras de 
dispositivos comercializados. Uma das 

Os fabricantes de dispositivos, à exceção 
dos dispositivos feitos por medida, devem 
instituir e manter atualizado um 
procedimento sistemático, que seja 
proporcional à classe de risco e ao tipo de 
dispositivo, para recolher e analisar a 
experiência adquirida com os seus 
dispositivos colocados no mercado ou 
postos em serviço e para aplicar a ação 
corretiva necessária, a seguir designado 
como «plano de vigilância 
pós-comercialização», que deve ser 
validado pelas autoridades que autorizam 
a colocação no mercado ou que fazem a 
sua reavaliação e levado a cabo por uma 
autoridade independente que não tenha 
contribuído de forma nenhuma para a 
colocação no mercado ou para a sua 
reavaliação. O plano de vigilância 
pós-comercialização deve estabelecer o 
processo para a recolha, o registo e a 
investigação de queixas e notificações 
provenientes dos profissionais de saúde, 
dos doentes ou dos utilizadores sobre 
suspeitas de incidentes relacionados com 
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partes do plano de vigilância pós-
comercialização deve ser constituída por 
um plano de acompanhamento clínico 
pós-comercialização, em conformidade 
com a parte B do anexo XIII. Sempre que 
não se considerar pertinente proceder ao 
acompanhamento clínico 
pós-comercialização, tal deve ser 
devidamente justificado e documentado no 
plano de vigilância pós-comercialização.

um dispositivo, a manutenção de um 
registo dos produtos não conformes e das 
recolhas e retiradas de produtos do 
mercado, assim como, se se considerar 
necessário em virtude da natureza do 
dispositivo, a análise de amostras de 
dispositivos comercializados. Uma das 
partes do plano de vigilância pós-
comercialização deve ser constituída por 
um plano de acompanhamento clínico 
pós-comercialização, em conformidade 
com a parte B do anexo XIII. Sempre que 
não se considerar pertinente proceder ao 
acompanhamento clínico 
pós-comercialização, tal deve ser 
devidamente justificado e documentado no 
plano de vigilância pós-comercialização.

Or. fr

Alteração 305
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Se, no decurso da vigilância pós-
comercialização, se identificar a 
necessidade de uma ação corretiva, o 
fabricante deve aplicar as medidas 
adequadas.

Se, no decurso da vigilância pós-
comercialização, se identificar a 
necessidade de uma ação corretiva, o 
fabricante deve aplicar as medidas 
adequadas, incluindo uma notificação 
imediata ao banco de dados europeu 
sobre os dispositivos médicos (Eudamed) 
instituído pela decisão 2010/227/UE da 
Comissão, de 19 de abril de 2010.

Or. fr

Justificação

É necessário garantir um acesso rápido aos relatórios sobre as complicações ou os 
incidentes gerados por um dispositivo. O Eudamed pode ser utilizado para recolher e 
publicar todas as informações relativas aos dispositivos médicos colocados no mercado 
europeu.
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Alteração 306
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Se, no decurso da vigilância pós-
comercialização, se identificar a 
necessidade de uma ação corretiva, o 
fabricante deve aplicar as medidas 
adequadas.

Se, no decurso da vigilância pós-
comercialização, se identificar a 
necessidade de uma ação corretiva, o 
fabricante deve aplicar as medidas 
adequadas, nomeadamente uma 
notificação imediata ao Banco De Dados 
Europeu sobre Dispositivos Médicos 
(Eudamed) instituído pela Decisão 
2010/227/UE da Comissão.

Or. en

Alteração 307
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os fabricantes devem garantir que o 
dispositivo é acompanhado das 
informações a fornecer de acordo com o 
anexo I, secção 19, numa língua oficial da 
União que seja facilmente compreensível 
para o utilizador ou o doente previsível. A 
ou as línguas das informações a fornecer 
pelo fabricante podem ser determinadas 
pela legislação do Estado-Membro onde o 
dispositivo é disponibilizado ao utilizador 
ou ao doente.

7. Os fabricantes devem garantir que o 
dispositivo é acompanhado das instruções 
e informações de segurança a fornecer de 
acordo com o anexo I, secção 19, numa 
língua que seja facilmente compreensível 
para o utilizador ou o doente previsível, 
como determinado pelo Estado-Membro 
em questão.

Or. en
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Alteração 308
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. cs

Alteração 309
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Os médicos são os primeiros utilizadores dos dispositivos médicos. Devem, por isso, ter 
acesso a todos os dados técnicos e clínicos relacionados com um dispositivo médico. Essas 
informações são necessárias aos médicos e cirurgiões para que possam escolher, em função 
da sua eficiência e segurança, os dispositivos que pretendem utilizar.

Alteração 310
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os médicos são os principais utilizadores dos dispositivos médicos. Devem ter acesso a todos 
os dados técnicos e clínicos relacionados com um dispositivo médico.

Alteração 311
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 9
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 312
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 313
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Caso haja provas que indiquem que um 
dispositivo causou danos, o utilizador 
potencialmente prejudicado, os sucessores 
legítimos do utilizador, o seguro de 
doença obrigatório do utilizador ou outros 
terceiros afetados pelos danos causados 
ao utilizador podem pedir as informações 
referidas no primeiro parágrafo ao 
fabricante ou ao seu representante 
autorizado.
Este direito à informação também deve 
existir, sujeito às condições definidas no 
primeiro parágrafo, a respeito das 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros responsáveis pela 
vigilância do respetivo dispositivo médico, 
assim como de qualquer organismo 
notificado que tenha emitido um 
certificado nos termos do artigo 45.º ou 
que esteja de outra forma envolvido no 
procedimento de avaliação da 
conformidade do dispositivo médico em 
questão.
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Or. en

Justificação

No passado, os utilizadores lesados por um dispositivo não tinham acesso a informações que 
lhes demonstrassem o caráter defeituoso do dispositivo médico causador dos danos. Este 
novo direito à informação repõe o equilíbrio a favor dos utilizadores.

Alteração 314
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Se uma autoridade competente considerar 
ou tiver motivos para acreditar que um 
dispositivo causou danos, deve garantir 
que o utilizador potencialmente 
prejudicado, os sucessores legítimos do 
utilizador, a companhia de seguros de
saúde do utilizador ou outros terceiros 
afetados pelos danos causados ao 
utilizador possam pedir as informações 
referidas no primeiro parágrafo ao 
fabricante.

Or. en
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Alteração 315
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. pl

Justificação

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

Alteração 316
Nora Berra

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

Texto da Comissão Alteração

10-A. Os fabricantes devem ter um seguro 
de responsabilidade civil adequado que 
cubra quaisquer danos que possam ser 
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causados pelos seus dispositivos médicos 
aos doentes ou utilizadores. Esse seguro 
deve cobrir, pelo menos, os danos nos 
seguintes casos:
(a) Em caso de morte ou lesão do doente 
ou do utilizador; ou,
(b) Em caso de morte ou lesão de 
múltiplos doentes ou utilizadores devido à 
utilização do mesmo dispositivo médico.

Or. en

Justificação

Nos termos da Diretiva 85/374/CEE relativa à responsabilidade decorrente dos produtos 
defeituosos, ainda não existe obrigação de subscrever cobertura de seguro em caso de danos. 
Isto passa injustamente o risco de danos, bem como o risco de insolvência do fabricante, 
para os doentes prejudicados pelos dispositivos médicos defeituosos e para os contribuintes 
responsáveis pelo custo do tratamento. De acordo com as regras já em vigor na área dos 
medicamentos, os fabricantes de dispositivos médicos também deveriam ser obrigados a ter 
um seguro de responsabilidade com uma cobertura mínima de valores adequados.

Alteração 317
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Texto da Comissão Alteração

10-A. Os fabricantes devem ter um seguro 
de responsabilidade civil adequado que 
cubra quaisquer danos que possam ser 
causados pelos seus dispositivos médicos 
aos doentes, utilizadores ou terceiros.
Esse seguro deve cobrir, pelo menos, os 
danos nos seguintes casos:
(a) em caso de morte ou lesão do doente, 
do utilizador ou de um terceiro; ou,
(b) em caso de morte ou lesão de vários 
doentes, utilizadores ou terceiros devido à 
utilização do mesmo dispositivo médico.

Or. en
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Alteração 318
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

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

Texto da Comissão Alteração

10-A. Um fabricante apenas pode colocar 
um dispositivo médico no mercado se tiver 
adotado disposições suficientes para 
assegurar que consegue cumprir as suas 
obrigações estatutárias de compensar 
danos causados pela aplicação de um 
dispositivo médico que tenha colocado no 
mercado. O seguro deve cobrir o doente:
(a) Em caso de morte ou lesão causada a 
uma pessoa;
(b) Em caso de morte ou lesões causadas 
a várias pessoas resultantes do mesmo 
dispositivo.
A disposição deve ser adotada sob a forma 
de uma subscrição de um seguro de 
responsabilidade civil junto de uma 
companhia de seguros autorizada e 
domiciliada num Estado-Membro da 
União Europeia, num outro signatário do 
Acordo sobre o Espaço Económico 
Europeu ou num país que seja 
reconhecido como equivalente pela 
Comissão Europeia, com base no artigo 
172.º da Diretiva 2009/138/CE relativa ao 
acesso à atividade de seguros e resseguros 
e ao seu exercício (Solvência II).
Os pedidos de indemnização também 
podem ser efetuados diretamente à 
seguradora. Esses pedidos estão sujeitos 
ao mesmo período de limitação que os 
pedido de indemnização contra o 
fabricante baseado na legislação relativa 
à responsabilidade decorrente dos 
produtos defeituosos.

Or. en
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Justificação

Nos termos da Diretiva 85/374/CEE relativa à responsabilidade decorrente dos produtos 
defeituosos, ainda não existe obrigação de subscrever cobertura de seguro em caso de danos. 
Deste modo, o risco de danos e o risco de insolvência do fabricante são injustamente 
transferidos para os doentes lesados pelos dispositivos médicos e os pagadores são 
responsáveis pelos custos decorrentes do tratamento. Em conformidade com as normas em 
vigor no domínio dos produtos médicos, os fabricantes de dispositivos médicos também 
devem ter de subscrever seguros de responsabilidade civil com importâncias mínimas de 
cobertura adequadas.

Alteração 319
Andrés Perelló Rodríguez

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

Texto da Comissão Alteração

10-A. Os fabricantes de dispositivos 
médicos devem dispor de um seguro ou 
garantia financeira equivalente para 
responder por danos causados à saúde 
por problemas de segurança dos 
dispositivos médicos.
Os fabricantes devem assumir os custos 
suportados pelo sistema de saúde 
derivados de tratamentos, intervenções e 
procedimentos de diagnóstico realizados 
aos doentes como resultado de um defeito 
ou mau funcionamento dos dispositivos 
médicos determinados pelas autoridades 
de saúde ou pelos próprios fabricantes.
Do mesmo modo, suportam os custos de 
remoção, reparação ou substituição dos 
dispositivos que advenham das situações 
referidas.

Or. es

Justificação

Os acontecimentos recentes ocorridos com próteses mamárias fraudulentas, implantadas em 
doentes que solicitaram cirurgias de correção e outros procedimentos dispendiosos de 
acompanhamento ou diagnóstico, demonstraram a necessidade de existir disposições 
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jurídicas que permitam exigir que os fabricantes tenham um seguro que cubra os danos 
causados aos doentes e que suportem os custos causados aos sistemas de saúde.

Alteração 320
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

10-A. Os fabricantes de dispositivos 
médicos devem dispor de um seguro ou 
garantia financeira equivalente para 
responder por danos causados à saúde 
por problemas de segurança dos 
dispositivos médicos.

Or. es

Justificação

Os acontecimentos recentes ocorridos com próteses mamárias fraudulentas, implantadas em 
doentes que solicitaram cirurgias de correção e outros procedimentos dispendiosos de 
acompanhamento ou diagnóstico, demonstraram a necessidade de existir disposições 
jurídicas que permitam exigir que os fabricantes tenham um seguro que cubra os danos 
causados aos doentes e que suportem os custos causados aos sistemas de saúde.

Alteração 321
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

10-B. Os fabricantes devem assumir os 
custos suportados pelo sistema de saúde 
derivados de tratamentos, intervenções e 
procedimentos de diagnóstico realizados 
aos doentes como resultado de um defeito 
ou mau funcionamento dos dispositivos 
médicos determinados pelas autoridades 
de saúde ou pelos próprios fabricantes.
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Do mesmo modo, suportam os custos de 
remoção, reparação ou substituição dos 
dispositivos que advenham das situações 
referidas.

Or. es

Justificação

Os acontecimentos recentes ocorridos com próteses mamárias fraudulentas, implantadas em 
doentes que solicitaram cirurgias de correção e outros procedimentos dispendiosos de 
acompanhamento ou diagnóstico, demonstraram a necessidade de existir uma disposição 
jurídica que permita exigir que os fabricantes tenham um seguro que cubra os danos 
causados aos doentes e que suportem os custos causados aos sistemas de saúde.

Alteração 322
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Antes de colocarem um dispositivo no 
mercado, os importadores devem 
assegurar:

Antes de colocarem um dispositivo no 
mercado, os importadores devem 
assegurar:

Que o fabricante seja identificável e tenha 
as capacidades técnicas, científicas e 
financeiras necessárias para produzir um 
dispositivo médico conforme com o 
presente regulamento. Que os 
importadores transmitam um relatório às 
autoridades nacionais e através do seu 
sítio Web relativo aos procedimentos de 
investigação, a fim de apresentar uma 
garantia das competências técnicas do 
fabricante.

Or. fr

Alteração 323
Nora Berra

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

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

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

Or. en

Alteração 324
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Que o fabricante subscreveu um 
seguro de responsabilidade civil com a 
cobertura adequada nos termos do artigo 
8.º, n.º 10, a menos que o próprio 
importador possa garantir uma cobertura 
suficiente relativamente aos mesmos 
requisitos.

Or. en

Alteração 325
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Que o fabricante subscreveu um 
seguro com cobertura adequada nos
termos do artigo 8.º, n.º 10-A, exceto se o 
próprio importador assegurar uma 
cobertura que cumpra os requisitos da 
presente disposição.

Or. en
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Justificação

Se o dispositivo médico for importado por um importador de um país terceiro, deve 
garantir-se igualmente por meio de seguro de responsabilidade civil que os danos causados 
por dispositivos médicos defeituosos podem ser efetivamente compensados.

Alteração 326
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. cs

Alteração 327
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 328
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os importadores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
dispositivo que colocaram no mercado não 
está conforme com o presente regulamento 
devem informar imediatamente o 
fabricante e o seu mandatário e, se 
adequado, tomar a ação corretiva 
necessária para assegurar a conformidade 
do dispositivo em questão ou proceder à 

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

respetiva retirada ou recolha. Os
importadores devem informar 
imediatamente as autoridades competentes 
de todos os Estados-Membros e todos os 
organismos notificados da União 
Europeia, dando a identificação do 
fabricante e indicando se este faz parte de 
um grupo de empresas, a fim de que as 
autoridades competentes realizem um 
inquérito sobre todos os produtos desse 
fabricante e do grupo do qual faz parte.

Or. fr

Alteração 329
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

9. Durante o período referido no artigo 8.º, 
n.º 4, os importadores devem manter uma 
cópia da declaração UE de conformidade à 
disposição das autoridades de fiscalização 
do mercado e assegurar que a 
documentação técnica e, se aplicável, uma 
cópia do certificado relevante, incluindo 
qualquer aditamento, emitido de acordo 
com o artigo 45.º, pode ser facultada a 
essas autoridades, a pedido junto do 
fabricante ou do seu mandatário.

Or. cs

Alteração 330
Milan Cabrnoch
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. cs

Alteração 331
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

O distribuidor é responsável pela segurança do dispositivo no circuito comercial. A 
segurança do dispositivo ou a integridade dos documentos são da responsabilidade do 
fabricante ou do importador.
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Alteração 332
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

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

Alteração 333
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

(c) O fabricante e, se aplicável, o 
importador observaram os requisitos 
indicados no artigo 24.º e no artigo 11.º, 
n.º 3, respetivamente.

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

Or. de

Justificação

O distribuidor é responsável pela segurança do dispositivo no circuito comercial. A 
segurança do dispositivo ou a integridade dos documentos são da responsabilidade do 
fabricante ou do importador.
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Alteração 334
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

(c) O fabricante e, se aplicável, o 
importador observaram os requisitos 
indicados no artigo 24.º e no artigo 11.º, 
n.º 3, respetivamente.

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

Or. en

Justificação

Não será possível para a maior parte dos distribuidores (como os farmacêuticos) assegurar 
que os fabricantes cumpriram as suas obrigações em matéria de rastreabilidade. A título de 
exemplo, o artigo 24.º, n.º 5, exige que os fabricantes armazenem identificadores de 
dispositivos. Os farmacêuticos não poderiam assegurar a conformidade com este número sem 
acederem à base de dados do fabricante.

Alteração 335
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

(c) O fabricante e, se aplicável, o 
importador observaram os requisitos 
indicados no artigo 24.º e no artigo 11.º, 
n.º 3, respetivamente.

(c) O fabricante e, se aplicável, o 
importador observaram os requisitos 
indicados no artigo 11.º, n.º 3, e se o 
produto em causa contém um 
identificador único, tal como indicado no 
artigo 24.º, n.º 1, alínea a).

Or. fr

Alteração 336
Gilles Pargneaux
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

A proposta não distingue entre os diferentes papéis e responsabilidades dos intervenientes da 
cadeia de abastecimento dos dispositivos médicos. Todos os distribuidores teriam as mesmas 
obrigações, algumas das quais poderiam ser difíceis de cumprir. Esta proposta consiste em 
associar a obrigação à atividade exercida pelo distribuidor, retomando a abordagem 
adotada no artigo 19.º, n.º 2, do Regulamento n.º 178/2002 relativo à segurança dos 
alimentos.

Alteração 337
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Deve estabelecer-se uma distinção entre os diversos tipos de intervenientes no circuito 
comercial.

Alteração 338
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
dispositivo que disponibilizaram no 
mercado não está conforme com o presente 
regulamento devem informar 
imediatamente o fabricante e, se aplicável, 

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

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

Or. en

Justificação

A proposta não distingue entre os diferentes papéis e responsabilidades das partes 
interessadas envolvidas na cadeia de abastecimento dos dispositivos médicos. Todos os 
distribuidores teriam as mesmas obrigações, algumas das quais seriam, na prática, inviáveis. 
Por exemplo, seria impossível, para os distribuidores, organizarem a revogação de um 
dispositivo. A obrigação dos distribuidores deveria estar associada à atividade realizada pelo 
distribuidor.

Alteração 339
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
dispositivo que disponibilizaram no 
mercado não está conforme com o presente 
regulamento devem informar 
imediatamente o fabricante e, se aplicável, 
o seu mandatário e o importador, e 
assegurar-se de que é tomada a ação 
corretiva necessária para assegurar a 
conformidade do dispositivo em questão ou 
proceder à respetiva retirada ou recolha, se 

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

proceder à respetiva retirada ou recolha, se 
tal for adequado. Se o dispositivo 
apresentar um risco, os distribuidores 
devem também informar imediatamente 
deste facto as autoridades competentes dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o dispositivo, fornecendo-lhes as 
informações relevantes, sobretudo no que 
se refere à não conformidade e à eventual 
ação corretiva adotada.

Or. en

Justificação

A proposta não distingue entre os diferentes papéis e responsabilidades das partes 
interessadas envolvidas na cadeia de abastecimento dos dispositivos médicos.

Alteração 340
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
dispositivo que disponibilizaram no 
mercado não está conforme com o presente 
regulamento devem informar 
imediatamente o fabricante e, se aplicável, 
o seu mandatário, o importador e o 
organismo notificado encarregado do 
controlo do produto caso se trate de um 
dispositivo médico de classe IIa, IIb e III, 
assim como a autoridade nacional 
competente. Devem assegurar-se, dentro 
dos limites da sua própria atividade, de 
que é tomada a ação corretiva necessária 
para assegurar a conformidade do 
dispositivo em questão ou proceder à 
respetiva retirada ou recolha, se tal for 
adequado. Se o dispositivo apresentar um 
risco, os distribuidores devem também 
informar imediatamente deste facto as 
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autoridades competentes dos Estados-
Membros em que disponibilizaram o 
dispositivo, assim como o organismo 
notificado encarregado da avaliação do 
dispositivo caso se trate de um dispositivo 
de classe IIa, IIb e III, fornecendo-lhes as 
informações relevantes, sobretudo no que 
se refere à não conformidade e à eventual 
ação corretiva adotada.

Or. fr

Alteração 341
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. cs

Alteração 342
Holger Krahmer
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Pessoa responsável pela observância da 
regulamentação

Pessoa responsável pela observância

Or. en

Justificação

O papel e as responsabilidades podem ser partilhados por várias pessoas responsáveis pela 
observância regulamentar, de produção ou de garantia da qualidade.

Alteração 343
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes devem dispor, na sua 
organização, de pelo menos uma pessoa 
qualificada que possua conhecimentos 
especializados no domínio dos dispositivos 
médicos. Os conhecimentos especializados 
devem ser demonstrados mediante uma 
das seguintes qualificações:

Os fabricantes devem dispor, na sua 
organização, de pelo menos uma pessoa 
responsável pela observância que possua 
especialização no domínio dos dispositivos 
médicos. A especialização deve ser 
demonstrada por um diploma, certificado 
ou outro título comprovativo de um ciclo 
de formação universitária, ou de um ciclo 
de formação reconhecido como 
equivalente, em ciências naturais, 
medicina, farmácia, engenharia ou outra 
disciplina relevante necessária para o 
cumprimento das tarefas definidas no 
n.º 2, alíneas a) e b), do presente artigo.

Or. en

Justificação

Estes requisitos representariam um enorme obstáculo para as pequenas e médias empresas, 
altamente representadas no setor dos dispositivos médicos.



AM\936125PT.doc 35/88 PE510.765v01-00

PT

Alteração 344
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes devem dispor, na sua 
organização, de pelo menos uma pessoa 
qualificada que possua conhecimentos 
especializados no domínio dos dispositivos 
médicos. Os conhecimentos especializados
devem ser demonstrados mediante uma 
das seguintes qualificações:

Os fabricantes devem dispor, na sua 
organização, de pelo menos uma pessoa 
qualificada que possua as competências 
específicas exigidas no domínio dos 
dispositivos médicos. As competências 
específicas exigidas devem ser 
demonstradas mediante uma das seguintes 
qualificações:

Or. de

Alteração 345
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Estes requisitos representariam um enorme obstáculo para as pequenas e médias empresas, 
altamente representadas no setor dos dispositivos médicos.
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Alteração 346
Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 347
Anna Rosbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Deve assegurar-se que o diploma ou certificado da pessoa qualificada corresponde a um 
nível suficientemente elevado. Além disso, dois anos de experiência na indústria não 
garantem um nível suficiente de «conhecimentos especializados».

Alteração 348
Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) um certificado de conclusão de um 
ciclo de formação universitária no 
domínio das ciências, medicina ou 
tecnologia; ou

Or. de

Alteração 349
Peter Liese

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

Texto da Comissão Alteração

(a) um diploma, certificado ou outro título 
comprovativo de um ciclo de formação 
universitária, ou de um ciclo de formação 
reconhecido como equivalente, em ciências 
naturais, medicina, farmácia, engenharia ou 
outra disciplina relevante e pelo menos 
dois anos de experiência profissional no 
domínio das questões regulamentares ou 

(a) um diploma, certificado ou outro título 
comprovativo de um ciclo de formação 
universitária, ou de um ciclo de formação 
reconhecido como equivalente, em ciências 
naturais, medicina, farmácia, engenharia ou 
outra disciplina relevante;
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dos sistemas de gestão da qualidade 
relacionados com dispositivos médicos;

Or. en

Justificação

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

Alteração 350
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Estes requisitos representariam um enorme obstáculo para as pequenas e médias empresas, 
altamente representadas no setor dos dispositivos médicos.

Alteração 351
Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. de

Alteração 352
Anna Rosbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Dez anos de experiência profissional no 
domínio das questões regulamentares ou 
dos sistemas de gestão da qualidade 
relacionados com dispositivos médicos, 
assim como conhecimentos profundos 
comprovados sobre a área terapêutica e o 
tipo de produto(s) em causa.

Or. en

Alteração 353
Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) uma formação vocacionada para o 
desempenho das funções enumeradas no 
n.º 2 e pelo menos dois anos de
experiência profissional. As competências 
específicas deverão ser demonstradas, se 
as autoridades competentes o solicitarem.

Or. de

Alteração 354
Peter Liese
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 355
Pat the Cope Gallagher

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Um título profissional reconhecido 
concedido na sequência de uma avaliação 
de competências positiva para exercer a 
profissão de engenharia no domínio da 
produção ou dispositivos médicos.

Or. en

Justificação

A inclusão de um título profissional registado oferece maiores garantias para assegurar que 
a pessoa qualificada é devidamente competente para exercer as funções especializadas 
exigidas nos termos da legislação. Um exemplo deste registo profissional seria o alcance, 
pela pessoa qualificada, dos requisitos nacionais para designação de Eur Ing, a qualificação 
a nível da UE dos engenheiros profissionais registados.

Alteração 356
Marina Yannakoudakis
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Um conjunto acordado de 
capacidades e competências decidido 
pelas autoridades nacionais competentes, 
que sejam relevantes na área do produto 
em que a pessoa qualificada esteja a 
trabalhar.

Or. en

Alteração 357
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das disposições nacionais em 
matéria de qualificações profissionais, os 
fabricantes de dispositivos feitos por 
medida podem demonstrar os
conhecimentos especializados referidos no 
primeiro parágrafo mediante pelo menos 
dois anos de experiência profissional no 
domínio de fabrico relevante.

Sem prejuízo das disposições nacionais em 
matéria de qualificações profissionais, os 
fabricantes de dispositivos feitos por 
medida podem demonstrar os 
conhecimentos especializados referidos no 
primeiro parágrafo mediante pelo menos 
dois anos de experiência profissional no 
domínio de fabrico relevante. A posse de 
um diploma profissional que confira as 
qualificações necessárias à direção de um 
estabelecimento e à formação de 
aprendizes comprova, em especial, a 
referida experiência profissional.

Or. de

Justificação

Relativamente às qualificações exigidas às pessoas responsáveis pelo cumprimento da 
regulamentação, convém esclarecer que, no futuro, as pessoas que detenham o título de 
mestre numa das profissões técnicas do setor da saúde terão o direito, como fabricantes de 
dispositivos feitos por medida, de abrir e dirigir um estabelecimento, sem quaisquer 
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requisitos adicionais.

Alteração 358
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das disposições nacionais em 
matéria de qualificações profissionais, os 
fabricantes de dispositivos feitos por 
medida podem demonstrar os
conhecimentos especializados referidos no 
primeiro parágrafo mediante pelo menos 
dois anos de experiência profissional no 
domínio de fabrico relevante.

Sem prejuízo das disposições nacionais em 
matéria de qualificações profissionais, os 
fabricantes de dispositivos feitos por 
medida podem demonstrar as 
competências específicas exigidas nos 
termos do n.º 1 mediante pelo menos dois 
anos de experiência profissional no 
domínio de fabrico relevante.

Or. de

Alteração 359
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O disposto no presente número não se 
aplica aos fabricantes de dispositivos feitos 
por medida que sejam microempresas na 
aceção da Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão.

O disposto no presente número não se 
aplica aos fabricantes de dispositivos feitos 
por medida que sejam farmácias 
registadas ou microempresas na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão.

Or. en

Alteração 360
Holger Krahmer
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O disposto no presente número não se 
aplica aos fabricantes de dispositivos feitos 
por medida que sejam microempresas na 
aceção da Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão.

O disposto no presente número não se 
aplica aos fabricantes de dispositivos feitos 
por medida que sejam farmácias 
registadas ou microempresas na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão.

Or. en

Justificação

As farmácias fabricam certos dispositivos médicos por medida, como cremes, pós e pensos. 
São sujeitas a formação extensa na área as preparações farmacêuticas durante a sua 
educação formal, seguida da aplicação destes conhecimentos durante o período de estágio 
obrigatório. O requisito de dois anos de experiência é excessivo e pode reduzir a capacidade 
das farmácias para realizarem estas atividades essenciais.

Alteração 361
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Compete à pessoa qualificada, no 
mínimo, garantir:

2. Compete à pessoa responsável pela 
observância, no mínimo, garantir:

Or. en

Justificação

O papel e as responsabilidades podem ser partilhados por várias pessoas responsáveis pela 
observância regulamentar, de produção ou de garantia da qualidade.

Alteração 362
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Que a documentação técnica e a 
declaração de conformidade são 
elaboradas e atualizadas;

Suprimido

Or. en

Justificação

A documentação técnica e a declaração de conformidade fazem parte das obrigações gerais 
do fabricante.

Alteração 363
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Que a documentação técnica e a 
declaração de conformidade são 
elaboradas e atualizadas;

(b) Que são cumpridas as obrigações de 
notificação previstas nos artigos 61.º a 
66.º;

Or. de

Alteração 364
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Que são cumpridas as obrigações de 
notificação previstas nos artigos 61.º a 66.º;

(c) Que são cumpridas as obrigações de 
notificação previstas nos artigos 59.º e 61.º 
a 66.º;

Or. en
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Justificação

Deste modo, são incluídas responsabilidades em matéria de notificação de acontecimentos 
adversos graves.

Alteração 365
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) No caso dos dispositivos 
experimentais, que é emitida a declaração 
referida no anexo XIV, capítulo II, secção 
4.1.

Suprimido

Or. de

Alteração 366
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) No caso dos dispositivos 
experimentais, que é emitida a declaração 
referida no anexo XIV, capítulo II, secção 
4.1.

(d) Caso mais do que uma pessoa 
responsável pela observância seja 
responsável por assegurar o disposto na 
alínea a) do presente número, os deveres 
correspondentes devem ser registados por 
escrito.

Or. en

Justificação

A documentação técnica e a declaração de conformidade fazem parte das obrigações gerais 
do fabricante.
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Alteração 367
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) No caso dos dispositivos experimentais, 
que é emitida a declaração referida no 
anexo XIV, capítulo II, secção 4.1.

(d) No caso dos dispositivos experimentais, 
que é emitida a declaração referida no
anexo XIV, capítulo II, secção 4.1 e as 
obrigações relativas à notificação de 
acontecimentos adversos graves.

Or. en

Alteração 368
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso de várias pessoas qualificadas 
partilharem a responsabilidade referida 
no n.º 1, devem ficar registadas por 
escrito as funções de cada uma.

Or. de

Alteração 369
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A pessoa qualificada não pode sofrer 
impedimentos no âmbito da organização do 
fabricante no que diz respeito ao devido 
cumprimento dos seus deveres.

3. A pessoa responsável pela observância
não pode sofrer impedimentos no âmbito 
da organização do fabricante no que diz 
respeito ao devido cumprimento dos seus 
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deveres.

Or. en

Justificação

O papel e as responsabilidades podem ser partilhados por várias pessoas responsáveis pela 
observância regulamentar, de produção ou de garantia da qualidade.

Alteração 370
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os mandatários devem dispor, na sua 
organização, de pelo menos uma pessoa 
qualificada que possua conhecimentos 
especializados no domínio dos requisitos 
regulamentares relativos aos dispositivos 
médicos na União. Os conhecimentos 
especializados devem ser demonstrados 
mediante uma das seguintes 
qualificações:

4. Os mandatários devem dispor, na sua 
organização, de pelo menos uma pessoa 
responsável pela observância que possua 
especialização no domínio dos requisitos 
relativos aos dispositivos médicos na 
União. A especialização deve ser 
demonstrada por um diploma, certificado 
ou outro título comprovativo de um ciclo 
de formação universitária, ou de um ciclo 
de formação reconhecido como 
equivalente, em ciências naturais, 
medicina, farmácia, engenharia ou outra 
disciplina relevante necessária para o 
cumprimento das tarefas definidas no 
n.º 2, alíneas a) e b), do presente artigo.

Or. en

Justificação

O papel e as responsabilidades podem ser partilhados por várias pessoas responsáveis pela 
observância regulamentar, de produção ou de garantia da qualidade.

Alteração 371
Holger Krahmer



PE510.765v01-00 48/88 AM\936125PT.doc

PT

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O papel e as responsabilidades podem ser partilhados por várias pessoas responsáveis pela 
observância regulamentar, de produção ou de garantia da qualidade.

Alteração 372
Anna Rosbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 373
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O papel e as responsabilidades podem ser partilhados por várias pessoas responsáveis pela 
observância regulamentar, de produção ou de garantia da qualidade.

Alteração 374
Anna Rosbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Dez anos de experiência profissional no 
domínio das questões regulamentares ou 
dos sistemas de gestão da qualidade 
relacionados com dispositivos médicos, 
assim como conhecimentos profundos 
comprovados sobre a área terapêutica e 
o(s) produto(s) em causa.

Or. en

Alteração 375
Pat the Cope Gallagher
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Um título profissional reconhecido 
concedido na sequência de uma avaliação 
de competências positiva para exerce a 
profissão de engenheiro no domínio da 
produção ou dispositivos médicos.

Or. en

Justificação

A inclusão de um título profissional registado oferece maiores garantias para assegurar que 
a pessoa qualificada é devidamente competente para exercer as funções especializadas 
exigidas nos termos da legislação. Um exemplo deste registo profissional seria o alcance, 
pela pessoa qualificada, dos requisitos nacionais para designação de Eur Ing, a qualificação 
a nível da UE dos engenheiros profissionais registados.

Alteração 376
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Alterem um dispositivo já colocado no 
mercado ou posto em serviço de tal modo 
que a conformidade com os requisitos 
aplicáveis possa ser afetada.

(c) Alterem um dispositivo já colocado no 
mercado ou posto em serviço de tal modo 
que a conformidade com os requisitos 
aplicáveis possa ser afetada; isto inclui a 
reutilização de um dispositivo fora das 
especificações definidas nas instruções de 
utilização do fabricante.

Or. en

Alteração 377
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo não se aplica a quem, 
não sendo considerado fabricante na 
aceção do artigo 2.º, n.º 1, ponto 19, efetue 
a montagem ou a adaptação a um doente 
específico de um dispositivo já no 
mercado, em conformidade com a 
respetiva finalidade.

As obrigações que incumbem ao 
fabricante só devem ser cumpridas pelo 
distribuidor, importador ou qualquer 
outra pessoa singular ou coletiva na 
situação prevista no n.º 1, alínea a), no 
caso de o dispositivo em questão ter sido 
fabricado num Estado terceiro, fora da 
União Europeia. No caso dos dispositivos 
fabricados na União Europeia, bastará a 
confirmação por parte do fabricante de 
que foram respeitadas as disposições do 
presente regulamento.
O primeiro parágrafo não se aplica a quem, 
não sendo considerado fabricante na 
aceção do artigo 2.º, n.º 1, ponto 19, efetue 
a montagem ou a adaptação a um doente 
específico de um dispositivo já no 
mercado, em conformidade com a 
respetiva finalidade.

Or. de

Justificação

O artigo 14.º, n.º 1, alínea a), refere-se a empresas que utilizem uma marca própria, 
comprando aparelhos auditivos ou óculos a determinados fabricantes e comercializando-os 
depois no mercado sob o seu nome. De acordo com a proposta de regulamento da Comissão, 
estas empresas devem ter as mesmas responsabilidades que o próprio fabricante. Tratando-se 
de dispositivos provenientes do exterior da União Europeia, esta disposição é 
desproporcionada, uma vez que, neste caso, o fabricante assume já compromissos muito 
substanciais.

Alteração 378
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo não se aplica a quem, 
não sendo considerado fabricante na 
aceção do artigo 2.º, n.º 1, ponto 19, efetue 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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a montagem ou a adaptação a um doente 
específico de um dispositivo já no 
mercado, em conformidade com a 
respetiva finalidade.

Or. en

Alteração 379
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes de disponibilizarem o dispositivo 
com o novo rótulo ou na nova embalagem, 
os distribuidores ou importadores referidos 
no n.º 3 devem informar o fabricante e a 
autoridade competente do Estado-Membro 
onde pretendem disponibilizar o 
dispositivo e, a pedido, fornecer-lhes uma 
amostra ou reprodução do dispositivo 
re-rotulado ou reembalado, incluindo o 
rótulo e as instruções de utilização 
traduzidos, se existirem. Esses 
distribuidores ou importadores devem 
apresentar à autoridade competente um 
certificado, emitido por um organismo 
notificado referido no artigo 29.º, 
designado para o tipo de dispositivos 
objeto de atividades mencionadas nas 
alíneas a) e b) do n.º 2, que ateste a 
conformidade do sistema de gestão da 
qualidade com os requisitos estabelecidos 
no n.º 3.

4. Pelo menos 28 dias de calendário antes 
de disponibilizarem o dispositivo com o 
novo rótulo ou na nova embalagem, os 
distribuidores ou importadores referidos no 
n.º 3 devem informar o fabricante e a 
autoridade competente do Estado-Membro 
onde pretendem disponibilizar o 
dispositivo e, a pedido, fornecer-lhes uma 
amostra ou reprodução do dispositivo 
re-rotulado ou reembalado, incluindo o 
rótulo e as instruções de utilização 
traduzidos, se existirem. No mesmo 
período de 28 dias de calendário, esses 
distribuidores ou importadores devem 
apresentar à autoridade competente um 
certificado, emitido por um organismo 
notificado referido no artigo 29.º, 
designado para o tipo de dispositivos 
objeto de atividades mencionadas nas 
alíneas a) e b) do n.º 2, que ateste a 
conformidade do sistema de gestão da 
qualidade com os requisitos estabelecidos 
no n.º 3.

Or. cs

Alteração 380
Corinne Lepage
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Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. fr

Alteração 381
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

Dispositivos de uso único e respetivo 
reprocessamento

Dispositivos destinados a um uso único e 
respetivo reprocessamento

Or. en

Alteração 382
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As pessoas singulares ou coletivas que 
procedam ao reprocessamento de um 
dispositivo de uso único a fim de o adequar 
a posterior utilização na União devem ser 
consideradas fabricantes do dispositivo 
reprocessado e cumprir as obrigações que 
incumbem aos fabricantes estabelecidas no 
presente regulamento.

1. As pessoas singulares ou coletivas que 
procedam ao reprocessamento de um 
dispositivo de uso único, e que não consta 
da lista dos dispositivos não apropriados 
para o reprocessamento, a fim de o 
adequar a posterior utilização na União 
devem ser consideradas fabricantes do 
dispositivo reprocessado e cumprir as 
obrigações que incumbem aos fabricantes 
estabelecidas no presente regulamento.

Or. cs
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Alteração 383
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As pessoas singulares ou coletivas que 
procedam ao reprocessamento de um 
dispositivo de uso único a fim de o adequar 
a posterior utilização na União devem ser 
consideradas fabricantes do dispositivo 
reprocessado e cumprir as obrigações que 
incumbem aos fabricantes estabelecidas no 
presente regulamento.

1. As pessoas singulares ou coletivas que 
procedam ao reprocessamento de um 
dispositivo destinado a um uso único a fim 
de o adequar a posterior utilização na 
União devem ser consideradas fabricantes 
do dispositivo reprocessado e cumprir as 
obrigações que incumbem aos fabricantes 
estabelecidas no presente regulamento.

Or. en

Alteração 384
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As pessoas singulares ou coletivas que 
procedam ao reprocessamento de um 
dispositivo de uso único a fim de o adequar 
a posterior utilização na União devem ser 
consideradas fabricantes do dispositivo 
reprocessado e cumprir as obrigações que 
incumbem aos fabricantes estabelecidas no 
presente regulamento.

1. As pessoas singulares ou coletivas que 
procedam ao reprocessamento de um 
dispositivo de uso único a fim de o adequar 
a posterior utilização na União devem ser 
consideradas fabricantes do dispositivo 
reprocessado e cumprir as obrigações que 
incumbem aos fabricantes estabelecidas no 
presente regulamento.

Os hospitais que reprocessam 
internamente dispositivos de uso único 
não são considerados fabricantes. Devem, 
no entanto, demonstrar possuir as 
competências necessárias para o 
reprocessamento interno e dispor de um 
seguro de responsabilidade civil que 
cubra esse reprocessamento.

Or. de
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Alteração 385
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As pessoas singulares ou coletivas que 
procedam ao reprocessamento de um 
dispositivo de uso único a fim de o adequar 
a posterior utilização na União devem ser 
consideradas fabricantes do dispositivo 
reprocessado e cumprir as obrigações que 
incumbem aos fabricantes estabelecidas no 
presente regulamento.

1. As pessoas singulares ou coletivas, 
incluindo instituições de saúde, tal como 
especificado no artigo 4.º, n.º 4, que 
procedam ao reprocessamento de um 
dispositivo de uso único a fim de o adequar 
a posterior utilização na União devem ser 
consideradas fabricantes do dispositivo 
reprocessado e cumprir as obrigações que 
incumbem aos fabricantes estabelecidas no 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

A segurança dos doentes tem de ser assegurada de forma equitativa, independentemente de 
quem efetua o reprocessamento de um dispositivo de uso único. Por conseguinte, deve ser 
esclarecido que todos os reprocessadores, incluindo hospitais e outras instituições de saúde, 
têm de cumprir os mesmos requisitos de segurança e desempenho aplicáveis ao dispositivo 
fabricado de origem.

Alteração 386
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As pessoas singulares ou coletivas que 
procedam ao reprocessamento de um 
dispositivo de uso único a fim de o adequar 
a posterior utilização na União devem ser 
consideradas fabricantes do dispositivo 
reprocessado e cumprir as obrigações que 
incumbem aos fabricantes estabelecidas no 

1. As pessoas singulares ou coletivas que 
procedam ao reprocessamento de um 
dispositivo de uso único a fim de o adequar 
a posterior utilização na União devem ser 
consideradas fabricantes do dispositivo 
reprocessado e cumprir as obrigações que 
incumbem aos fabricantes estabelecidas no 
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presente regulamento. presente regulamento. Este requisito é 
igualmente aplicável aos hospitais e a 
outras instituições de saúde, tal como 
definido no artigo 2.º, n.º 1, ponto 24.

Or. da

Alteração 387
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As pessoas singulares ou coletivas que 
procedam ao reprocessamento de um 
dispositivo de uso único a fim de o adequar 
a posterior utilização na União devem ser 
consideradas fabricantes do dispositivo 
reprocessado e cumprir as obrigações que 
incumbem aos fabricantes estabelecidas 
no presente regulamento.

1. As pessoas singulares ou coletivas que 
procedam ao reprocessamento de um 
dispositivo de uso único a fim de o adequar 
a posterior utilização na União devem 
cumprir as orientações definidas pela 
Comissão por meio de atos de execução, a 
fim de assegurar a segurança do 
reprocessamento.

Or. en

Justificação

O reprocessamento deve estar sujeito a requisitos de segurança, que deverão ser definidos 
por meio de atos de execução.

Alteração 388
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Só podem ser reprocessados os 
dispositivos de uso único que tenham sido 
colocados no mercado na União em 
conformidade com o presente regulamento, 
ou, antes de [data de aplicação do presente 
regulamento], com a Diretiva 90/385/CEE 
ou a Diretiva 93/42/CEE.

2. Só podem ser reprocessados os 
dispositivos de uso único que tenham sido 
colocados no mercado na União em 
conformidade com o presente regulamento, 
ou, antes de [data de aplicação do presente 
regulamento], com a Diretiva 90/385/CEE 
ou a Diretiva 93/42/CEE, e apenas se tal 
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for permitido nos termos da legislação 
nacional e se a segurança do dispositivo 
para o doente puder ser comprovada pelo 
reprocessador.

Or. en

Alteração 389
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Só podem ser reprocessados os 
dispositivos de uso único que tenham sido 
colocados no mercado na União em 
conformidade com o presente regulamento, 
ou, antes de [data de aplicação do presente 
regulamento], com a Diretiva 90/385/CEE 
ou a Diretiva 93/42/CEE.

2. Só podem ser reprocessados os 
dispositivos destinados a um uso único 
que tenham sido colocados no mercado na 
União em conformidade com o presente 
regulamento, ou, antes de [data de 
aplicação do presente regulamento], com a 
Diretiva 90/385/CEE ou a Diretiva 
93/42/CEE.

Or. en

Alteração 390
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 -A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão Europeia deve definir, 
por meio de atos de execução, orientações 
para o reprocessamento de dispositivos 
médicos, com indicação de processos 
padronizáveis, reproduzíveis e eficientes 
de limpeza, desinfeção e esterilização, de 
acordo com a avaliação do risco de cada 
dispositivo médico, assim como dos 
requisitos em termos de sistemas de 
higiene, prevenção de infeções, gestão da 
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qualidade e documentação, exigidos à 
pessoa singular ou coletiva que efetua o 
reprocessamento de dispositivos médicos. 
Esses atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
n.º 3 do artigo 88.º.

Or. de

Justificação

O reprocessamento de dispositivos médicos no seio do mercado interno europeu deveria 
decorrer sob um nível uniforme de proteção, com base em orientações comuns. Como ponto 
de partida para o seu desenvolvimento, podem ser utilizadas as disposições nacionais já 
existentes.

Alteração 391
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso de reprocessamento de 
dispositivos de uso único para uma 
utilização crítica, o reprocessamento só 
pode ser efetuado se for considerado 
seguro de acordo com os conhecimentos 
científicos mais recentes.

3. O reprocessamento de dispositivos de 
uso único implantáveis e de dispositivos de 
uso único invasivos do tipo cirúrgico é 
proibido.

Or. fr

Alteração 392
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso de reprocessamento de 
dispositivos de uso único para uma 
utilização crítica, o reprocessamento só 

3. No caso de reprocessamento de 
dispositivos de uso único para uma 
utilização crítica, o reprocessamento só 
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pode ser efetuado se for considerado 
seguro de acordo com os conhecimentos 
científicos mais recentes.

pode ser efetuado se for considerado 
seguro de acordo com os conhecimentos 
científicos mais recentes, constituindo os 
requisitos em matéria de higiene para o 
reprocessamento de dispositivos médicos 
recomendados pela Comissão alemã para 
a Higiene Hospitalar e Prevenção de 
Infeções (KRINKO) no Instituto Robert 
Koch (RKI) e os recomendados pelo 
Instituto Federal alemão para os 
Medicamentos e Dispositivos Médicos 
bons exemplos práticos.

Or. de

Justificação

O reprocessamento de dispositivos médicos é uma prática com êxito em muitos 
Estados-Membros. Deve dispor de uma base científica e ser conduzida num enquadramento 
adequado, que pode ser desenvolvido a partir das referidas recomendações.

Alteração 393
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso de reprocessamento de 
dispositivos de uso único para uma 
utilização crítica, o reprocessamento só 
pode ser efetuado se for considerado 
seguro de acordo com os conhecimentos 
científicos mais recentes.

3. No caso de reprocessamento de 
dispositivos de uso único para uma 
utilização crítica, o reprocessamento só 
pode ser efetuado se for considerado 
seguro de acordo com os conhecimentos 
científicos mais recentes. As provas 
científicas também têm de ter em conta 
casos em que a situação seja crítica 
devido à gravidade da doença que está a 
ser tratada.

Or. en

Justificação

Por exemplo, os injetores de adrenalina para doentes com alergias.
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Alteração 394
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em caso de reprocessamento de 
dispositivos médicos de uso único, a 
pessoa singular ou coletiva mencionada 
no n.º 1 deve assegurar a rastreabilidade 
de cada dispositivo reprocessado, 
incluindo indicações claras relativas a 
quantas vezes o dispositivo já foi 
reprocessado.

Or. en

Alteração 395
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A pessoa singular ou coletiva 
mencionada no n.º 1 deve definir um
número máximo de vezes que um 
dispositivo de uso único pode ser 
reprocessado e assegurar que o dispositivo 
não é reprocessado mais vezes do que o 
definido.

Or. en

Alteração 396
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve estabelecer e atualizar 
periodicamente, por meio de atos de 
execução, uma lista de categorias ou 
grupos de dispositivos de uso único para 
uma utilização crítica que podem ser 
reprocessados em conformidade com o 
n.º 3. Esses atos de execução são adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 88.º, n.º 3.

4. A Comissão deve estabelecer e atualizar 
periodicamente, por meio de atos 
delegados, uma lista de categorias e 
grupos de dispositivos de uso único que 
não devem ser reprocessados por razões 
de risco de segurança real. Esses atos 
delegados são adotados pelo procedimento 
a que se refere o artigo 89.º.

A Comissão deve estabelecer e atualizar 
periodicamente, por meio de atos 
delegados, uma lista de categorias ou 
grupos de dispositivos de uso único para 
uma utilização crítica que podem ser 
reprocessados em conformidade com o 
n.º 3. Esses atos de execução são adotados 
pelo procedimento a que se refere o artigo
89.º.

Or. cs

Alteração 397
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve estabelecer e atualizar 
periodicamente, por meio de atos de 
execução, uma lista de categorias ou 
grupos de dispositivos de uso único para 
uma utilização crítica que podem ser 
reprocessados em conformidade com o 
n.º 3. Esses atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 88.º, n.º 3.

4. A Comissão deve estabelecer e atualizar 
periodicamente, por meio de atos 
delegados, uma lista de categorias ou 
grupos de dispositivos destinados a um
uso único para uma utilização crítica que 
podem ser reprocessados em conformidade 
com o n.º 3. Esses atos delegados devem 
ser adotados em conformidade com o 
artigo 89.º.

Or. en
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Alteração 398
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve estabelecer e atualizar
periodicamente, por meio de atos de 
execução, uma lista de categorias ou 
grupos de dispositivos de uso único para 
uma utilização crítica que podem ser 
reprocessados em conformidade com o 
n.º 3. Esses atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 88.º, n.º 3.

4. A Comissão deve estabelecer, por meio 
de atos de execução, uma lista de 
categorias ou grupos de dispositivos de uso 
único para uma utilização crítica que 
podem ser reprocessados em conformidade 
com o n.º 3. Esta lista deve, além disso, 
incluir os requisitos em termos de 
sistemas de higiene, prevenção de 
infeções, gestão da qualidade e 
documentação exigidos às pessoas 
singulares ou coletivas que efetuam o 
reprocessamento destes dispositivos 
particularmente sensíveis. Essa lista deve 
ser atualizada periodicamente. Esses atos 
de execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 88.º, n.º 3.

Or. de

Justificação

Para um reprocessamento seguro de dispositivos utilizados em domínios particularmente 
sensíveis é imprescindível exigir às pessoas que efetuam o reprocessamento requisitos 
especiais em termos de competência e equipamento. Tais requisitos devem ser definidos pela 
Comissão, com vista a um nível de proteção europeu uniforme.

Alteração 399
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O nome e o endereço do fabricante do 
dispositivo de uso único original deixa de 
constar do rótulo, mas deve ser 

O nome e o endereço do fabricante do 
dispositivo destinado a um uso único 
original deixa de constar do rótulo, mas 
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mencionado nas instruções de utilização do 
dispositivo reprocessado.

deve ser mencionado nas instruções de 
utilização do dispositivo reprocessado.

Or. en

Alteração 400
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Um Estado-Membro pode manter ou 
introduzir disposições nacionais que 
proíbam, no seu território, por motivos de 
proteção da saúde pública específicos 
desse Estado-Membro:

Suprimido

a) O reprocessamento de dispositivos de 
uso único e a transferência de dispositivos 
de uso único para outro Estado-Membro 
ou para um país terceiro tendo em vista o 
seu reprocessamento;
(b) A disponibilização de dispositivos de 
uso único reprocessados.
Os Estados-Membros devem comunicar 
as disposições nacionais e os motivos da 
sua adoção à Comissão e aos outros 
Estados-Membros. A Comissão deve 
disponibilizar essas informações ao 
público.

Or. de

Justificação

O artigo 72.º da proposta da Comissão prevê um procedimento de avaliação aplicável aos 
dispositivos conformes que apresentam um risco para a saúde e a segurança. Para proteção 
do mercado interno, esse procedimento deveria ser igualmente aplicado em relação aos 
dispositivos reprocessados.
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Alteração 401
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os doentes devem ser sempre 
informados aquando da utilização de 
dispositivos de uso único reprocessados.

Or. en

Alteração 402
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A Comissão deve, por meio de atos de 
execução e em colaboração com o Fórum 
Internacional de Reguladores de 
Dispositivos Médicos e com os organismos 
internacionais de normalização, definir 
um conjunto claro de normas de alta 
qualidade e segurança para o 
reprocessamento de dispositivos de uso 
único, incluindo requisitos específicos 
para os fabricantes de dispositivos 
reprocessados.

Or. en

Alteração 403
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea a)



AM\936125PT.doc 65/88 PE510.765v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(a) O reprocessamento de dispositivos de
uso único e a transferência de dispositivos
de uso único para outro Estado-Membro ou 
para um país terceiro tendo em vista o seu 
reprocessamento;

(a) O reprocessamento de dispositivos 
destinados a um uso único e a 
transferência de dispositivos destinados a 
um uso único para outro Estado-Membro 
ou para um país terceiro tendo em vista o 
seu reprocessamento;

Or. en

Alteração 404
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A disponibilização de dispositivos de
uso único reprocessados.

(b) A disponibilização de dispositivos 
destinados a um uso único reprocessados.

Or. en

Alteração 405
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Dispositivos de uso único e respetivo 

reprocessamento
Um dispositivo de uso único não pode ser 
sujeito a reprocessamento com vista à sua 
reutilização no mercado europeu.

Or. fr
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Alteração 406
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 16 – título

Texto da Comissão Alteração

Cartão de implante Informações sobre dispositivos 
implantáveis e cartão de implante

Or. en

Alteração 407
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 16 – título

Texto da Comissão Alteração

Cartão de implante Informações sobre dispositivos 
implantáveis

Or. en

Justificação

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

Alteração 408
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O fabricante de um dispositivo 
implantável deve fornecer, juntamente com 
o dispositivo, um cartão de implante que 
deve ser facultado ao doente ao qual o 
dispositivo é implantado.

1. O fabricante de um dispositivo 
implantável deve fornecer, juntamente com 
o dispositivo, um cartão de implante que 
deve ser facultado ao doente ao qual o 
dispositivo é implantado.

O presente número não se aplica às 
obturações dentárias, aos agrafos e às 
suturas.

Or. fr

Alteração 409
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O fabricante de um dispositivo 
implantável deve fornecer, juntamente 
com o dispositivo, um cartão de implante 
que deve ser facultado ao doente ao qual o 
dispositivo é implantado.

1. O fabricante de um dispositivo 
implantável deve facultar 
antecipadamente ao profissional de saúde 
ou, se relevante, ao doente ao qual o 
dispositivo vai ser implantado, as 
informações a serem incluídas num 
passaporte ou cartão de implante.

Or. en

Alteração 410
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O fabricante de um dispositivo 
implantável deve fornecer, juntamente com 
o dispositivo, um cartão de implante que 
deve ser facultado ao doente ao qual o 

1. O fabricante de um dispositivo 
implantável esterilizado e embalado deve 
fornecer, antecipadamente, ao 
representante dos profissionais dos 
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dispositivo é implantado. cuidados de saúde, juntamente com o 
dispositivo, um certificado de implante ou 
um cartão de implante que deve ser 
facultado ao doente ao qual o dispositivo é 
implantado.

O profissional que efetuar o implante é 
responsável pela entrega e transmissão 
dos dados à base de dados.
Não são abrangidos por esta disposição os 
seguintes implantes: materiais de sutura, 
agrafos, parafusos, placas e acessórios de 
implantes ortopédicos.
A Comissão deve rever e atualizar 
regularmente, por meio de atos de 
execução, essa lista de implantes 
excluídos. Esses atos de execução devem 
ser adotados em conformidade com o 
artigo 88.º, n.º 3.

Or. de

Justificação

É necessário garantir que os dados são também transmitidos ao Banco de Dados Europeu 
sobre Dispositivos Médicos (Eudamed).

Alteração 411
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O fabricante de um dispositivo 
implantável deve fornecer, juntamente com 
o dispositivo, um cartão de implante que 
deve ser facultado ao doente ao qual o 
dispositivo é implantado.

1. O fabricante de um dispositivo 
implantável deve fornecer, juntamente com 
o dispositivo, um cartão de implante que 
deve ser facultado ao profissional de saúde 
que vai implantar o dispositivo, que deve:

Or. en
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Alteração 412
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O fabricante de um dispositivo 
implantável deve fornecer, juntamente com 
o dispositivo, um cartão de implante que 
deve ser facultado ao doente ao qual o 
dispositivo é implantado.

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 89.º que identifica para que 
dispositivos implantáveis o fabricante deve 
fornecer, juntamente com o dispositivo, um 
cartão de implante, que pode ser fornecido 
em formato eletrónico ou por outro meio 
que contenha as informações 
mencionadas no n.º 2, que deve ser 
facultado ao doente ao qual o dispositivo é 
implantado.

Or. en

Justificação

É necessário existir uma delineação entre dispositivos implantáveis que requerem cartões de 
implante, por exemplo no caso de dispositivos médicos implantáveis como suturas, grampos 
cirúrgicos, cavilhas, parafusos e produtos para obturação dentária.

Alteração 413
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O fabricante de um dispositivo 
implantável deve fornecer, juntamente com 
o dispositivo, um cartão de implante que 
deve ser facultado ao doente ao qual o 
dispositivo é implantado.

1. O fabricante de um dispositivo 
implantável deve fornecer, juntamente com 
o dispositivo, um cartão de implante que 
deve ser facultado ao doente ao qual o 
dispositivo é implantado. O cartão de 
implante também deve ser disponibilizado 
em formato eletrónico, e os Estados-
Membros devem assegurar que os 
hospitais e clínicas mantenham uma 
versão eletrónica arquivada, para que 
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possa ser facilmente encaminhada caso 
um doente a solicite.

Or. en

Justificação

Tal como recomendado pela Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de junho de 2012, 
sobre os implantes mamários defeituosos fabricados com gel de silicone pela empresa 
francesa PIP.

Alteração 414
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O fabricante de um dispositivo 
implantável deve fornecer, juntamente com 
o dispositivo, um cartão de implante que 
deve ser facultado ao doente ao qual o 
dispositivo é implantado.

1. O fabricante de um dispositivo 
implantável deve fornecer, juntamente com 
o dispositivo, informações que devem ser 
apresentadas ao profissional de saúde que 
irá implantar o dispositivo, que será 
responsável por:
– apresentar essas informações ao doente;
e
– registar essas informações no processo 
do doente.

Or. en

Justificação

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.
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Alteração 415
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O fabricante de um dispositivo 
implantável deve fornecer, juntamente com 
o dispositivo, um cartão de implante que 
deve ser facultado ao doente ao qual o 
dispositivo é implantado.

1. O fabricante de um dispositivo 
implantável deve fornecer, juntamente com 
o dispositivo, um cartão de implante que 
deve ser facultado ao doente ao qual o 
dispositivo é implantado.

O fabricante deve conservar uma versão 
eletrónica destas informações e mantê-la 
disponível para facultar ao doente,
mediante pedido, durante o tempo em que 
o dispositivo esteja implantado no doente.

Or. en

Alteração 416
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– registar todas as informações contidas 
no cartão no processo do doente

Or. en

Alteração 417
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – travessão 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– facultar o cartão ao doente
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Or. en

Alteração 418
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem 
introduzir disposições nacionais que 
exijam que o cartão de implante também 
contenha informações sobre as medidas 
de cuidados de acompanhamento 
pós-operatório e que seja assinado pelo 
doente e pelo cirurgião responsável pela 
cirurgia.

Or. en

Alteração 419
Marian Harkin

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

Texto da Comissão Alteração

Este cartão deve conter o seguinte: Estas informações devem conter os 
elementos seguintes:

Or. en

Justificação

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.
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Alteração 420
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Informações sobre as características 
especiais do dispositivo e eventuais efeitos 
adversos;

Or. en

Justificação

Tal como recomendado pela Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de junho de 2012, 
sobre os implantes mamários defeituosos fabricados com gel de silicone pela empresa 
francesa PIP.

Alteração 421
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Uma breve descrição das 
características dos dispositivos, incluindo 
os materiais utilizados;

Or. en

Alteração 422
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) Um espaço para a assinatura do 
cirurgião e do doente, para que o cartão 
possa ser utilizado como formulário de 
consentimento da operação.

Or. en

Justificação

Tal como recomendado pela Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de junho de 2012, 
sobre os implantes mamários defeituosos fabricados com gel de silicone pela empresa 
francesa PIP.

Alteração 423
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Os possíveis acontecimentos 
adversos que podem ocorrer com base nos 
dados da avaliação e da investigação 
clínicas.

Or. en

Alteração 424
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

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

Texto da Comissão Alteração

As informações devem estar redigidas de 
modo a serem facilmente compreendidas 
por um leigo.

As informações devem estar redigidas de 
modo a serem facilmente compreendidas 
por um leigo. Estas informações devem 
ser facultadas ao doente no momento do 
consentimento, antes da implantação do 
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dispositivo. Os pacientes precisam de 
saber que os implantes não são 
permanentes e podem ter de ser 
substituídos ou retirados. Os pacientes 
também têm de ser informados sobre a 
qualidade e os riscos potenciais dos 
implantes.

Or. en

Justificação

Isto é indicado na Resolução do Parlamento Europeu sobre os implantes mamários 
defeituosos fabricados com gel de silicone pela empresa francesa PIP (2012/2621(RSP))

Alteração 425
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A declaração UE de conformidade deve 
indicar que foi demonstrado o 
cumprimento dos requisitos especificados 
no presente regulamento. Esta declaração 
deve ser atualizada permanentemente. O 
seu conteúdo mínimo é estabelecido no 
anexo III. A referida declaração deve ser
traduzida para a língua ou línguas oficiais 
da União exigidas pelo(s) 
Estado(s)-Membro(s) em que o dispositivo 
é disponibilizado.

1. A declaração UE de conformidade deve 
indicar que foi demonstrado o 
cumprimento dos requisitos especificados 
no presente regulamento. Esta declaração 
deve ser atualizada permanentemente. O 
seu conteúdo mínimo é estabelecido no 
anexo III. A referida declaração deve ser 
elaborada numa das línguas oficiais da 
União aceite pelo organismo notificado 
que processa a declaração de 
conformidade nos termos do artigo 42.º.

Or. cs

Alteração 426
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A declaração UE de conformidade deve 
indicar que foi demonstrado o 
cumprimento dos requisitos especificados 
no presente regulamento. Esta declaração 
deve ser atualizada permanentemente. O 
seu conteúdo mínimo é estabelecido no 
anexo III. A referida declaração deve ser 
traduzida para a língua ou línguas oficiais 
da União exigidas pelo(s) Estado(s)-
Membro(s) em que o dispositivo é 
disponibilizado.

1. A declaração UE de conformidade deve 
indicar que foi demonstrado o 
cumprimento dos requisitos especificados 
no presente regulamento. Esta declaração 
deve ser atualizada permanentemente. O 
seu conteúdo mínimo é estabelecido no 
anexo III. A referida declaração deve ser 
emitida numa das línguas oficiais da 
União exigidas pelo Estado-Membro em 
que o dispositivo é colocado no mercado, 
assim como em inglês, se o dispositivo for 
também disponibilizado noutros 
Estados-Membros.

Or. de

Alteração 427
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A declaração UE de conformidade deve 
indicar que foi demonstrado o 
cumprimento dos requisitos especificados 
no presente regulamento. Esta declaração 
deve ser atualizada permanentemente. O 
seu conteúdo mínimo é estabelecido no 
anexo III. A referida declaração deve ser 
traduzida para a língua ou línguas oficiais 
da União exigidas pelo(s) Estado(s)-
Membro(s) em que o dispositivo é 
disponibilizado.

1. A declaração UE de conformidade deve 
indicar que foi demonstrado o 
cumprimento dos requisitos especificados 
no presente regulamento. Esta declaração 
deve ser atualizada permanentemente. O 
seu conteúdo mínimo é estabelecido no 
anexo III. A referida declaração deve ser 
traduzida para inglês, para além de uma 
versão na língua do Estado-Membro (se 
exigido) em que o fabricante ou o seu 
representante autorizado tem a sua sede 
social.

Or. en

Justificação

A declaração de conformidade é endereçada aos organismos notificados e às autoridades – e 
não aos doentes. A obrigatoriedade de fornecer traduções das declarações de conformidade 



AM\936125PT.doc 77/88 PE510.765v01-00

PT

da UE para todos os países da UE onde os produtos são colocados no mercado aumentaria 
os custos para as pequenas empresas.

Alteração 428
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A declaração UE de conformidade deve 
indicar que foi demonstrado o 
cumprimento dos requisitos especificados 
no presente regulamento. Esta declaração 
deve ser atualizada permanentemente. O 
seu conteúdo mínimo é estabelecido no 
anexo III. A referida declaração deve ser 
traduzida para a língua ou línguas oficiais
da União exigidas pelo(s) 
Estado(s)-Membro(s) em que o dispositivo 
é disponibilizado.

1. A declaração UE de conformidade deve 
indicar que foi demonstrado o 
cumprimento dos requisitos especificados 
no presente regulamento. Esta declaração 
deve ser atualizada permanentemente. O 
seu conteúdo mínimo é estabelecido no 
anexo III. A referida declaração deve estar 
disponível numa língua oficial da União.

Or. en

Justificação

A tradução das declarações da UE para várias línguas é onerosa e considerada 
desnecessária.

Alteração 429
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 89.º a fim de alterar ou completar, 
à luz do progresso técnico, o conteúdo 
mínimo da declaração UE de 
conformidade estabelecido no anexo III.

Suprimido
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Or. cs

Alteração 430
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 89.º a fim de alterar ou completar, 
à luz do progresso técnico, o conteúdo 
mínimo da declaração UE de 
conformidade estabelecido no anexo III.

Suprimido

Or. de

Alteração 431
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando aplicável, a marcação CE deve 
ser seguida pelo número de identificação 
do organismo notificado responsável pelos 
procedimentos de avaliação da 
conformidade estabelecidos no artigo 42.º.
O número de identificação deve ser 
indicado igualmente em qualquer material 
promocional que mencione que o 
dispositivo cumpre os requisitos legais para 
a marcação CE.

5. Quando aplicável, a marcação CE deve 
ser seguida pelo número de identificação 
do organismo notificado responsável pelos 
procedimentos de avaliação da 
conformidade estabelecidos no artigo 42.º.
O número de identificação e as 
informações de contacto do organismo 
notificado responsável devem ser 
indicados igualmente em qualquer material 
promocional que mencione que o 
dispositivo cumpre os requisitos legais para 
a marcação CE.

Or. en
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Alteração 432
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa singular ou coletiva que 
disponibilize no mercado um artigo 
especificamente destinado a substituir uma 
parte integrante ou um componente 
idênticos ou semelhantes de um dispositivo 
que esteja defeituoso ou gasto, a fim de 
manter ou restabelecer o funcionamento do 
dispositivo sem alterar significativamente
o seu desempenho ou as características de 
segurança, deve garantir que esse artigo 
não prejudica a segurança e o desempenho 
do dispositivo. Devem ser mantidos à 
disposição das autoridades competentes 
dos Estados-Membros os devidos 
elementos comprovativos.

1. Qualquer pessoa singular ou coletiva que 
disponibilize no mercado um artigo 
especificamente destinado a substituir uma 
parte integrante ou um componente 
idênticos ou semelhantes de um dispositivo 
que esteja defeituoso ou gasto, a fim de 
manter ou restabelecer o funcionamento do 
dispositivo sem alterar o seu desempenho 
ou as características de segurança, deve 
garantir que esse artigo não prejudica a 
segurança e o desempenho do dispositivo.
Devem ser mantidos à disposição das 
autoridades competentes dos Estados-
Membros os devidos elementos 
comprovativos.

Or. en

Alteração 433
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa singular ou coletiva que 
disponibilize no mercado um artigo 
especificamente destinado a substituir uma 
parte integrante ou um componente 
idênticos ou semelhantes de um dispositivo 
que esteja defeituoso ou gasto, a fim de 
manter ou restabelecer o funcionamento do 
dispositivo sem alterar significativamente o 
seu desempenho ou as características de 
segurança, deve garantir que esse artigo 
não prejudica a segurança e o desempenho 
do dispositivo. Devem ser mantidos à 

1. Qualquer pessoa singular ou coletiva que 
disponibilize no mercado um artigo 
especificamente destinado a substituir uma 
parte integrante ou um componente 
idênticos ou semelhantes de um dispositivo 
que esteja defeituoso ou gasto, a fim de 
manter ou restabelecer o funcionamento do 
dispositivo sem alterar significativamente o 
seu desempenho ou as características de 
segurança, deve garantir que esse artigo 
não prejudica a segurança e o desempenho 
do dispositivo. Para dispositivos 
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disposição das autoridades competentes 
dos Estados-Membros os devidos 
elementos comprovativos.

compostos por uma ou mais partes 
implantáveis, deve assegurar-se ainda que 
o artigo não exige a substituição de todo o 
dispositivo devido a incompatibilidade 
com a parte do dispositivo que está em 
funcionamento. Devem ser mantidos à 
disposição das autoridades competentes 
dos Estados-Membros os devidos 
elementos comprovativos.

Or. en

Alteração 434
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa singular ou coletiva que 
disponibilize no mercado um artigo 
especificamente destinado a substituir uma 
parte integrante ou um componente 
idênticos ou semelhantes de um dispositivo 
que esteja defeituoso ou gasto, a fim de 
manter ou restabelecer o funcionamento do 
dispositivo sem alterar significativamente
o seu desempenho ou as características de 
segurança, deve garantir que esse artigo 
não prejudica a segurança e o desempenho 
do dispositivo. Devem ser mantidos à 
disposição das autoridades competentes 
dos Estados-Membros os devidos 
elementos comprovativos.

1. Qualquer pessoa singular ou coletiva que 
disponibilize no mercado um artigo 
especificamente destinado a substituir uma 
parte integrante ou um componente 
idênticos ou semelhantes de um dispositivo 
que esteja defeituoso ou gasto, a fim de 
manter ou restabelecer o funcionamento do 
dispositivo sem alterar o seu desempenho 
ou as características de segurança, deve 
garantir que esse artigo não prejudica a 
segurança e o desempenho do dispositivo.
Devem ser mantidos à disposição das 
autoridades competentes dos Estados-
Membros os devidos elementos 
comprovativos.

Or. en

Alteração 435
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Um artigo especificamente destinado a 
substituir uma parte ou um componente de 
um dispositivo e que altere 
significativamente o desempenho ou as 
características de segurança do dispositivo 
deve ser considerado como um dispositivo.

2. Um artigo especificamente destinado a 
substituir uma parte ou um componente de 
um dispositivo e que altere o desempenho 
ou as características de segurança do 
dispositivo deve ser considerado um 
dispositivo e cumprir os requisitos 
estabelecidos no presente regulamento.

Or. de

Alteração 436
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 -A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
que efetue o reprocessamento de um 
dispositivo de acordo com as indicações 
do fabricante deve garantir que não afeta 
negativamente as características ou a 
segurança do dispositivo.

Or. de

Alteração 437
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 -B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
que efetue o reprocessamento de um 
dispositivo, sem que exista recomendação 
do fabricante do dispositivo para esse 
reprocessamento ou se tal recomendação, 
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existindo, for ignorada ou violada, deve 
ser considerada, para efeitos do presente 
regulamento, como fabricante do 
dispositivo.

Or. de

Alteração 438
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A
Responsabilidade em caso de danos 

causados ao doente por um dispositivo 
médico da classe IIb ou da classe III

O fabricante será responsabilizado por 
danos causados por um dispositivo médico 
de classe IIb ou de classe III ao doente, a 
menos que possa provar que os danos 
foram causados por aplicação indevida 
pelo profissional de saúde ou pelo doente, 
se relevante.

Or. en

Justificação

Deve ser clara a indicação de quem é responsabilizado em caso de danos ao doente.

Alteração 439
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Relativamente aos dispositivos que não 
sejam feitos por medida ou experimentais, 

Relativamente aos dispositivos que não 
sejam feitos por medida ou experimentais, 
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e durante o período referido no artigo 8.º, 
n.º 4, os operadores económicos devem 
poder identificar os seguintes elementos:

e durante o período de 10 anos, os 
operadores económicos devem poder 
identificar os seguintes elementos:

Or. cs

Alteração 440
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Deve ser estabelecido na União um 
sistema de identificação única dos 
dispositivos (IUD) para os dispositivos que 
não sejam feitos por medida ou 
experimentais. O sistema IUD deve 
permitir a identificação e rastreabilidade 
dos dispositivos e deve consistir no 
seguinte:

1. Deve ser estabelecido na União um 
sistema de identificação única dos 
dispositivos (IUD) para os dispositivos que 
não sejam feitos por medida ou 
experimentais, a partir da classe II. O 
sistema IUD deve permitir a identificação e 
rastreabilidade dos dispositivos e deve 
consistir no seguinte:

Or. de

Alteração 441
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Deve ser estabelecido na União um 
sistema de identificação única dos 
dispositivos (IUD) para os dispositivos que 
não sejam feitos por medida ou 
experimentais. O sistema IUD deve 
permitir a identificação e rastreabilidade 
dos dispositivos e deve consistir no 
seguinte:

1. Deve ser estabelecido na União um 
sistema único de identificação única dos 
dispositivos (IUD) para os dispositivos que 
não sejam feitos por medida ou 
experimentais. O sistema IUD deve 
permitir a identificação e rastreabilidade 
dos dispositivos, ser coerente, se possível, 
com a abordagem regulamentar global da 
IUD para os dispositivos médicos, e deve 
consistir no seguinte:

Or. en
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Justificação

A palavra «único» tem de ser inserida para garantir que existe uma abordagem única e 
harmonizada à IUD na Europa e, se possível, a nível global.

Alteração 442
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea e) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O Sistema de IUD é um componente vital do novo sistema regulamentar, e os prestadores de 
IUD devem assegurar um grau mais elevado de desempenho da sua função.

Alteração 443
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Determinar os dispositivos, categorias 
ou grupos de dispositivos cuja 
identificação se deve basear no sistema 
IUD, tal como definido nos n.ºs 1 a 6, bem 
como os prazos para a respetiva aplicação.
A aplicação do sistema IUD deve ser 
gradual, de acordo com uma abordagem 
baseada nos riscos, começando pelos
dispositivos da classe de risco mais 
elevado;

(a) Determinar os dispositivos, categorias 
ou grupos de dispositivos cuja 
identificação se deve basear no sistema 
IUD, tal como definido nos n.ºs 1 a 6, bem 
como os prazos para a respetiva aplicação.
A aplicação do sistema IUD deve ser 
restringida, de acordo com uma 
abordagem baseada nos riscos, aos
dispositivos da classe de risco mais 
elevado;
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Or. en

Justificação

As obrigações vinculativas nos termos do futuro Sistema de Identificação Única dos 
Dispositivos (IUD) deveriam ser restringidas aos dispositivos de risco mais elevado, a fim de 
evitar a criação de encargos administrativos e financeiros excessivos nos cuidados de saúde, 
sem as correspondentes melhorias na segurança dos doentes.

Alteração 444
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Especificar os dados que devem ser 
incluídos no identificador de produção, os 
quais, de acordo com uma abordagem 
baseada nos riscos, podem variar em 
função da classe de risco do dispositivo;

(b) Especificar os dados que devem ser 
incluídos no identificador de produção;

Or. en

Justificação

As obrigações vinculativas nos termos do futuro Sistema de Identificação Única dos 
Dispositivos (IUD) deveriam ser restringidas aos dispositivos de risco mais elevado, a fim de 
evitar a criação de encargos administrativos e financeiros excessivos nos cuidados de saúde, 
sem as correspondentes melhorias na segurança dos doentes.

Alteração 445
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 8 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

A fim de garantir o seu perfeito funcionamento, é importante que os sistemas de 
rastreabilidade sejam tecnicamente compatíveis.

Alteração 446
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 8 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Compatibilidade com outros 
sistemas de rastreabilidade utilizados 
pelas partes interessadas envolvidas nos 
dispositivos médicos

Or. en

Justificação

É provável que um sistema eletrónico de autenticação de medicamentos seja aplicado nos 
termos da Diretiva Medicamentos Falsificados. É importante que os sistemas para 
dispositivos médicos e medicamentos sejam compatíveis, caso contrário surgirá um encargo 
significativo e, possivelmente, incomportável para os agentes da cadeia de abastecimento que 
lidam com ambos os produtos.

Alteração 447
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 8 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Compatibilidade com outros 
sistemas de rastreabilidade utilizados 
pelas partes interessadas envolvidas com 
dispositivos médicos

Or. en
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Justificação

É provável que um sistema eletrónico de autenticação de medicamentos seja aplicado nos 
termos da Diretiva Medicamentos Falsificados. É importante que os sistemas para 
dispositivos médicos e medicamentos sejam compatíveis, caso contrário surgirá um encargo 
significativo e, possivelmente, incomportável para os agentes da cadeia de abastecimento que 
lidam com ambos os produtos.

Alteração 448
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 8 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) A compatibilidade dos sistemas de 
IUD com os dispositivos de segurança 
aplicados no âmbito da Diretiva 
2011/62/UE, que altera a Diretiva 
2001/83/CE, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano, para impedir a 
introdução de medicamentos falsificados 
na cadeia de abastecimento legal.

Or. fr

Alteração 449
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 8 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) A compatibilidade com os outros 
sistemas de rastreabilidade utilizados 
pelos intervenientes afetados pelos 
dispositivos médicos.

Or. fr

Justificação

Deveria ser criado um sistema de autenticação eletrónica dos medicamentos na sequência da 
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Diretiva Medicamentos Falsificados. É importante que os sistemas concebidos para os 
dispositivos médicos e para os medicamentos sejam compatíveis, a fim de não implicarem um 
encargo significativo para os intervenientes da cadeia de abastecimento que trabalham com 
os dois tipos de produtos.


