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Alteração 450
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.o 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É preferível usar uma única língua obrigatória para o registo. 

Alteração 451
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de colocar no mercado um 
dispositivo, exceto se se tratar de um 
dispositivo feito por medida ou 
experimental, o fabricante ou o seu 
mandatário deve transmitir ao sistema 
eletrónico as informações referidas no 
n.º 1.

2. Antes de colocar no mercado um 
dispositivo, exceto se se tratar de um 
dispositivo feito por medida ou 
experimental, o fabricante ou o seu 
mandatário deve transmitir ao sistema 
eletrónico as informações referidas no 
n.º 1. Deve garantir-se que não sejam
necessários outros procedimentos de 
registo nacionais.
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Or. de

Alteração 452
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O mais tardar dois anos após a 
transmissão das informações de acordo 
com o disposto nos n.os 2 e 3, e em seguida 
de dois em dois anos, o operador 
económico relevante deve confirmar a 
exatidão dos dados. Em caso de não 
confirmação decorridos seis meses após 
esse prazo, qualquer Estado-Membro pode 
tomar medidas para suspender ou restringir 
de outro modo a disponibilização do 
dispositivo em questão no seu território até 
ser cumprida a obrigação referida no 
presente número.

5. O mais tardar cinco anos após a 
transmissão das informações de acordo 
com o disposto nos n.os 2 e 3, e em seguida 
de cinco em cinco anos, o operador 
económico relevante deve confirmar a 
exatidão dos dados. Em caso de não 
confirmação decorridos seis meses após 
esse prazo, qualquer Estado-Membro pode 
tomar medidas para suspender ou restringir 
de outro modo a disponibilização do 
dispositivo em questão no seu território até 
ser cumprida a obrigação referida no 
presente número.

Or. de

Alteração 453
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 26 – título

Texto da Comissão Alteração

Relatório de segurança e de desempenho 
clínico

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. es
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Alteração 454
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 26 – título

Texto da Comissão Alteração

Resumo da segurança e do desempenho 
clínico

Relatório sobre a segurança e o
desempenho clínico

Or. en

Alteração 455
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 26 – título

Texto da Comissão Alteração

Resumo da segurança e do desempenho 
clínico

Relatório sobre a segurança e o
desempenho clínico

Or. en

Alteração 456
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.o 1

Texto da Comissão Alteração

1. No caso dos dispositivos classificados na 
classe III e dos dispositivos implantáveis, à 
exceção dos dispositivos feitos por medida 
e dos experimentais, o fabricante deve 
elaborar um resumo da segurança e do 
desempenho clínico. Este resumo deve ser 
redigido de forma clara para o utilizador 
previsto. O projeto do resumo deve fazer 
parte da documentação a apresentar ao 

1. No caso dos dispositivos classificados na 
classe III e dos dispositivos implantáveis, à 
exceção dos dispositivos feitos por medida 
e dos experimentais, o fabricante deve 
elaborar um resumo da segurança e do 
desempenho clínico, e deve atualizá-lo 
com as conclusões do relatório de 
avaliação do acompanhamento clínico 
pós-comercialização referido no anexo 
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organismo notificado que participa na 
avaliação da conformidade de acordo com 
o disposto no artigo 42.º e deve ser 
validado por esse organismo.

XIII, parte B, ponto 3. Este resumo deve 
ser redigido de forma clara quanto à 
utilização prevista e na língua do país em 
que o dispositivo médico é disponibilizado 
no mercado. O projeto do resumo deve 
fazer parte da documentação a apresentar 
ao organismo notificado que participa na 
avaliação da conformidade de acordo com 
o disposto no artigo 42.º e deve ser 
validado por esse organismo.

Or. en

Alteração 457
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No caso dos dispositivos classificados na 
classe III e dos dispositivos implantáveis, à 
exceção dos dispositivos feitos por medida 
e dos experimentais, o fabricante deve 
elaborar um resumo da segurança e do 
desempenho clínico. Este resumo deve ser 
redigido de forma clara para o utilizador 
previsto. O projeto do resumo deve fazer 
parte da documentação a apresentar ao 
organismo notificado que participa na 
avaliação da conformidade de acordo com 
o disposto no artigo 42.º e deve ser 
validado por esse organismo.

1. No caso dos dispositivos classificados na 
classe III e dos dispositivos implantáveis, à 
exceção dos dispositivos feitos por medida 
e dos experimentais, o fabricante deve 
elaborar um relatório sobre a segurança e 
o desempenho clínico, tomando por base o 
conjunto dos resultados dos ensaios e dos 
estudos clínicos. Este resumo deve ser 
redigido de forma clara para o utilizador 
previsto. O projeto do resumo deve fazer 
parte da documentação a apresentar ao 
organismo notificado que participa na 
avaliação da conformidade de acordo com 
o disposto no artigo 42.º e deve ser 
validado por esse organismo.

Or. fr

Alteração 458
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. No caso dos dispositivos classificados na 
classe III e dos dispositivos implantáveis, à 
exceção dos dispositivos feitos por medida 
e dos experimentais, o fabricante deve 
elaborar um resumo da segurança e do 
desempenho clínico. Este resumo deve ser 
redigido de forma clara para o utilizador 
previsto. O projeto do resumo deve fazer 
parte da documentação a apresentar ao 
organismo notificado que participa na 
avaliação da conformidade de acordo com 
o disposto no artigo 42.º e deve ser 
validado por esse organismo.

1. No caso dos dispositivos classificados na 
classe III e dos dispositivos implantáveis, à 
exceção dos dispositivos feitos por medida 
e dos experimentais, o fabricante deve 
elaborar um relatório sobre a segurança e 
o desempenho clínico que contenha os 
resultados de estudos e ensaios clínicos. 
Este resumo deve ser redigido de forma 
clara para o utilizador previsto. O projeto 
do resumo deve fazer parte da 
documentação a apresentar ao organismo 
notificado que participa na avaliação da 
conformidade de acordo com o disposto no 
artigo 42.º e deve ser validado por esse 
organismo.

Or. de

Justificação

Todos os dados técnicos e clínicos relacionados com um dispositivo médico devem ser 
disponibilizados aos doentes e profissionais de saúde, salvo os dados protegidos por direitos 
de propriedade intelectual. Estas informações são necessárias para que médicos e cirurgiões 
possam tomar uma decisão acerca do dispositivo médico que pretendem utilizar com base na 
sua eficácia e segurança.

Alteração 459
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.o 1

Texto da Comissão Alteração

1. No caso dos dispositivos classificados na 
classe III e dos dispositivos implantáveis, à 
exceção dos dispositivos feitos por medida 
e dos experimentais, o fabricante deve 
elaborar um resumo da segurança e do 
desempenho clínico. Este resumo deve ser 
redigido de forma clara para o utilizador 
previsto. O projeto do resumo deve fazer 
parte da documentação a apresentar ao 

1. No caso dos dispositivos classificados na 
classe III e dos dispositivos implantáveis, à 
exceção dos dispositivos feitos por medida 
e dos experimentais, o fabricante deve 
fornecer um relatório da segurança e do 
desempenho clínico, incluindo os 
resultados completos dos estudos e 
ensaios clínicos. Este resumo deve ser 
redigido de forma clara para o utilizador 
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organismo notificado que participa na 
avaliação da conformidade de acordo com 
o disposto no artigo 42.º e deve ser 
validado por esse organismo.

previsto, diferenciando as necessidades de
informação dos doentes e dos 
profissionais de saúde. O projeto do 
resumo deve fazer parte da documentação 
a apresentar ao organismo notificado que 
participa na avaliação da conformidade de 
acordo com o disposto no artigo 42.º e 
deve ser validado por esse organismo. Este 
resumo deve ser tornado público.

Or. en

Alteração 460
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No caso dos dispositivos classificados na 
classe III e dos dispositivos implantáveis, à 
exceção dos dispositivos feitos por medida 
e dos experimentais, o fabricante deve 
elaborar um resumo da segurança e do 
desempenho clínico. Este resumo deve ser 
redigido de forma clara para o utilizador 
previsto. O projeto do resumo deve fazer 
parte da documentação a apresentar ao 
organismo notificado que participa na 
avaliação da conformidade de acordo com
o disposto no artigo 42.º e deve ser 
validado por esse organismo.

1. No caso dos dispositivos classificados na 
classe III e dos dispositivos implantáveis, à 
exceção dos dispositivos feitos por medida 
e dos experimentais, o fabricante deve 
elaborar um relatório completo da 
segurança e do desempenho clínico que 
inclua os resultados da avaliação e 
investigação clínicas. Este resumo deve 
ser redigido de forma clara para o 
utilizador previsto. O projeto do resumo 
deve fazer parte da documentação a 
apresentar ao organismo notificado que 
participa na avaliação da conformidade de 
acordo com o disposto no artigo 42.º e 
deve ser validado por esse organismo.

Or. es

Alteração 461
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.o 1
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Texto da Comissão Alteração

1. No caso dos dispositivos classificados na 
classe III e dos dispositivos implantáveis, à 
exceção dos dispositivos feitos por medida 
e dos experimentais, o fabricante deve 
elaborar um resumo da segurança e do 
desempenho clínico. Este resumo deve ser
redigido de forma clara para o utilizador 
previsto. O projeto do resumo deve fazer 
parte da documentação a apresentar ao 
organismo notificado que participa na 
avaliação da conformidade de acordo com 
o disposto no artigo 42.º e deve ser 
validado por esse organismo.

1. No caso dos dispositivos classificados na 
classe III e dos dispositivos implantáveis, à 
exceção dos dispositivos feitos por medida 
e dos experimentais, o fabricante deve 
elaborar um relatório sobre a informação 
clínica e de segurança recolhida durante a 
investigação clínica e um resumo redigido 
de forma abrangente e de fácil 
compreensão. O projeto do relatório deve 
fazer parte da documentação a apresentar 
ao organismo notificado que participa na 
avaliação da conformidade de acordo com 
o disposto no artigo 42.º e deve ser 
validado por esse organismo. O resumo do 
relatório sobre a segurança e o
desempenho clínico deve ser tornado
público através do banco de dados
europeu, como previsto no artigo 27.o.

Or. en

Alteração 462
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.o 1

Texto da Comissão Alteração

1. No caso dos dispositivos classificados 
na classe III e dos dispositivos 
implantáveis, à exceção dos dispositivos 
feitos por medida e dos experimentais, o 
fabricante deve elaborar um resumo da 
segurança e do desempenho clínico. Este 
resumo deve ser redigido de forma clara 
para o utilizador previsto. O projeto do 
resumo deve fazer parte da documentação 
a apresentar ao organismo notificado que 
participa na avaliação da conformidade 
de acordo com o disposto no artigo 42.º e 
deve ser validado por esse organismo.

1. No caso dos dispositivos submetidos ao 
procedimento de introdução no mercado, 
à exceção dos dispositivos feitos por 
medida e dos experimentais, o fabricante 
deve elaborar um relatório e um resumo da 
segurança e do desempenho clínico destes. 
Este resumo deve ser redigido de forma 
clara para o utilizador previsto. O projeto 
do relatório deve fazer parte da 
documentação a apresentar à autoridade 
nacional ou à Agência, consoante o caso, 
que participa no procedimento de 
autorização de introdução no mercado.



PE510.766v01-00 10/95 AM\936127PT.doc

PT

Or. en

Alteração 463
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O relatório completo e o resumo 
devem ser disponibilizados ao público 
através da Eudamed.

Or. en

Alteração 464
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.o 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, definir a forma e a apresentação 
dos dados a incluir no resumo da segurança 
e do desempenho clínico. Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento consultivo a que se refere o 
artigo 88.º, n.º 2.

2. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, definir a forma e a apresentação 
dos dados a incluir no relatório e no 
resumo da segurança e na informação 
clínica. Esses atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento consultivo a 
que se refere o artigo 88.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 465
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Os médicos e profissionais de saúde 
devem ter acesso a todas as áreas do 
Eudamed.

Or. de

Alteração 466
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os dados registados devem ser 
verificados pelo Eudamed e avaliados 
antes de serem disponibilizados.

Or. de

Alteração 467
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Permitir que o público seja informado 
adequadamente acerca dos dispositivos 
colocados no mercado, dos certificados 
correspondentes emitidos pelos organismos 
notificados e dos operadores económicos 
relevantes;

(a) Permitir que o público seja informado 
adequadamente acerca dos dispositivos 
colocados no mercado, dos certificados 
correspondentes emitidos pelos organismos 
notificados e dos operadores económicos. 
No entanto, neste mercado altamente 
inovador, é muito importante que os 
segredos comerciais do fabricante sejam 
preservados;

Or. de
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Alteração 468
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Permitir que o público seja informado 
adequadamente acerca dos dispositivos 
colocados no mercado, dos certificados 
correspondentes emitidos pelos organismos 
notificados e dos operadores económicos 
relevantes;

a) Permitir que o público seja informado 
adequadamente através de um ponto de 
informação central onde os doentes 
podem pedir, procurar e encontrar 
informação acerca dos dispositivos 
colocados no mercado, dos certificados 
correspondentes emitidos pelos organismos 
notificados e dos operadores económicos 
relevantes;

A Comissão deve desenvolver orientações 
consultando as partes interessadas, 
incluindo as autoridades competentes dos 
Estados-Membros, a comunidade 
científica e as organizações de doentes e 
de consumidores, e especificar com 
exatidão o conteúdo e a forma da 
informação que deve ser publicada.

Or. en

Alteração 469
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Permitir que o público seja informado 
adequadamente acerca dos dispositivos 
colocados no mercado, dos certificados 
correspondentes emitidos pelos organismos 
notificados e dos operadores económicos 
relevantes;

a) Permitir que o público seja informado 
adequadamente acerca dos dispositivos 
colocados no mercado assim como dos 
dispositivos retirados do mercado, dos 
certificados correspondentes emitidos pelos 
organismos notificados e dos operadores 
económicos relevantes;

Or. en



AM\936127PT.doc 13/95 PE510.766v01-00

PT

Justificação

É muito importante para a segurança dos doentes e para evitar a burocracia e custos 
administrativos desnecessários manter um registo dos dispositivos retirados do mercado. 

Alteração 470
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.o 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Permitir que o público seja informado 
adequadamente acerca das investigações 
clínicas e que os promotores de 
investigações clínicas realizadas em mais 
de um Estado-Membro cumpram as 
obrigações de informação previstas nos 
artigos 50.º a 60.º;

c) Permitir que o público seja informado 
adequadamente acerca das investigações 
clínicas, que os profissionais de saúde 
tenham um acesso adequado aos 
resultados das investigações clínicas e que 
os promotores de investigações clínicas 
realizadas em mais de um Estado-Membro 
cumpram as obrigações de informação 
previstas nos artigos 50.º a 60.º;

Or. en

Justificação

O Banco de Dados Europeu sobre Dispositivos Médicos (Eudamed) fornece o principal 
portal através do qual é possível aceder a informação indispensável no domínio da saúde 
pública. A informação relativa às investigações clínicas deve estar disponível, tanto para o 
público em geral, como para os profissionais de saúde.

Alteração 471
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Permitir que o público e os 
profissionais de saúde tenham uma 
panorâmica global dos dados de 
vigilância e das atividades de fiscalização 
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do mercado

Or. en

Justificação

O Banco de Dados Europeu sobre Dispositivos Médicos (Eudamed) deve fornecer 
regularmente uma panorâmica global dos dados de vigilância e das atividades de 
fiscalização do mercado. 

Alteração 472
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O sistema eletrónico relativo ao 
registo das filiais e da subcontratação 
referidos no artigo 29o-A.

Or. en

Alteração 473
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Os relatórios sobre o sistema 
eletrónico de segurança e os dados 
clínicos e os resumos dos relatórios 
clínicos e de segurança referidos no 
artigo 26.o.

Or. en
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Alteração 474
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.o 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os dados devem ser introduzidos no 
Eudamed pelos Estados-Membros, 
organismos notificados, operadores 
económicos e promotores conforme 
especificado nas disposições relativas aos 
sistemas eletrónicos referidos no n.º 2.

3. Os dados devem ser introduzidos no 
Eudamed pela Agência, pelos 
Estados-Membros, organismos notificados, 
operadores económicos, promotores, 
profissionais de saúde e doentes conforme 
especificado nas disposições relativas aos 
sistemas eletrónicos referidos no n.º 2.

Or. en

Alteração 475
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Todas as informações coligidas e 
tratadas no Eudamed devem estar 
acessíveis aos Estados-Membros e à 
Comissão. As informações devem estar 
acessíveis aos organismos notificados, aos 
operadores económicos, aos promotores e 
ao público nos termos definidos nas 
disposições referidas no n.º 2.

4. Todas as informações coligidas e 
tratadas no Eudamed devem estar 
acessíveis aos Estados-Membros e à 
Comissão. As informações devem estar 
acessíveis aos organismos notificados, aos 
operadores económicos, aos promotores,
aos profissionais de saúde e ao público 
nos termos definidos nas disposições 
referidas no n.º 2.

Or. fr

Alteração 476
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Todas as informações coligidas e 
tratadas no Eudamed devem estar 
acessíveis aos Estados-Membros e à 
Comissão. As informações devem estar 
acessíveis aos organismos notificados, aos 
operadores económicos, aos promotores e 
ao público nos termos definidos nas 
disposições referidas no n.º 2.

4. Todas as informações coligidas e 
tratadas no Eudamed devem estar 
acessíveis aos Estados-Membros e à 
Comissão. As informações devem estar 
acessíveis aos organismos notificados, aos 
operadores económicos, aos promotores, 
aos profissionais de saúde e ao público 
nos termos definidos nas disposições 
referidas no n.º 2.

Or. de

Justificação

Os profissionais de saúde devem ter acesso a todos os dados relativos à utilização médica 
para que possam tomar uma decisão acerca do dispositivo médico que pretendem utilizar 
com base na sua eficácia e segurança e devem ser informados acerca dos potenciais efeitos 
secundários e campanhas de recolha.

Alteração 477
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.o 4

Texto da Comissão Alteração

4. Todas as informações coligidas e 
tratadas no Eudamed devem estar 
acessíveis aos Estados-Membros e à 
Comissão. As informações devem estar 
acessíveis aos organismos notificados, aos 
operadores económicos, aos promotores e 
ao público nos termos definidos nas 
disposições referidas no n.º 2.

4. Todas as informações coligidas e 
tratadas no Eudamed devem estar 
acessíveis aos Estados-Membros e à 
Comissão. As informações devem estar 
acessíveis aos organismos notificados, aos 
operadores económicos, aos profissionais 
de saúde, aos promotores e ao público nos 
termos definidos nas disposições referidas 
no n.º 2.

Or. en

Alteração 478
Andrés Perelló Rodríguez
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Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Todas as informações coligidas e 
tratadas no Eudamed devem estar 
acessíveis aos Estados-Membros e à 
Comissão. As informações devem estar 
acessíveis aos organismos notificados, aos 
operadores económicos, aos promotores e 
ao público nos termos definidos nas 
disposições referidas no n.º 2.

4. Todas as informações coligidas e 
tratadas no Eudamed devem estar 
acessíveis aos Estados-Membros e à 
Comissão. As informações devem estar 
acessíveis à Agência, aos organismos 
notificados, aos operadores económicos, 
aos promotores, aos profissionais de saúde
e ao público nos termos definidos nas 
disposições referidas no n.º 2.

Or. es

Alteração 479
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A informação contida no Banco de 
Dados Europeu sobre Dispositivos 
Médicos (Eudamed) deve ser substancial, 
transparente e de fácil utilização, 
permitindo ao público e aos profissionais 
de saúde comparar a informação sobre os 
dispositivos registados, os operadores 
económicos, as investigações clínicas, os 
dados de vigilância e as atividades de 
fiscalização do mercado 

Or. en

Justificação

O Banco de Dados Europeu sobre Dispositivos Médicos (Eudamed) fornece o principal 
portal através do qual é possível aceder a informação indispensável no domínio da saúde 
pública. A informação relativa aos dispositivos registados, aos operadores económicos, às 
investigações clínicas, aos dados de vigilância e às atividades de fiscalização do mercado 
deve estar disponível tanto para o público em geral como para os profissionais de saúde.
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Alteração 480
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. A Comissão deve consultar os grupos 
de doentes e os profissionais de saúde ao 
desenvolver o Banco de Dados Europeu 
sobre Dispositivos Médicos (Eudamed). 

Or. en

Justificação

O Banco de Dados Europeu sobre Dispositivos Médicos (Eudamed) fornece o principal 
portal através do qual é possível aceder a informação indispensável no domínio da saúde 
pública. A informação relativa aos dispositivos registados, aos operadores económicos, às 
investigações clínicas, aos dados de vigilância e às atividades de fiscalização do mercado 
deve estar disponível tanto para o público em geral como para os profissionais de saúde.

Alteração 481
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros podem decidir 
que a avaliação e o controlo referidos no 
n.º 1 são efetuados por um organismo de 
acreditação nacional, na aceção e nos 
termos do Regulamento (CE) 
n.º 765/2008.

Or. en

Justificação

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

Alteração 482
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.o 5

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve garantir a 
confidencialidade das informações que 
obtém. No entanto, deve proceder à troca 
de informações sobre os organismos 
notificados com os outros 
Estados-Membros e com a Comissão.

5. A autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve garantir os 
aspetos de confidencialidade das 
informações que obtém. No entanto, deve 
proceder à troca de informações sobre os 
organismos notificados com os outros 
Estados-Membros e com a Comissão.

Or. en

Alteração 483
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. A responsabilidade final pelos 
organismos notificados e pela autoridade 
nacional responsável pelos organismos 
notificados cabe aos Estados-Membros 
nos quais se encontram localizados. O 
Estado-Membro deve certificar-se de que
a autoridade nacional designada 
responsável pelos organismos notificados 
realiza o seu trabalho relativamente à 
avaliação, designação e notificação dos 
organismos de avaliação da conformidade 
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e relativamente ao acompanhamento 
apropriado dos organismos notificados, e 
é parcial e objetiva. Os Estados-Membros 
devem fornecer à Comissão e aos outros 
Estados-Membros informações sobre os 
respetivos procedimentos de avaliação, 
designação e notificação dos organismos 
de avaliação da conformidade e de 
monitorização dos organismos notificados, 
e sobre qualquer alteração nessa matéria.

Or. da

Alteração 484
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.o 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Esta informação deve ser disponibilizada 
ao público.

Or. en

Alteração 485
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 29-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º-A
O organismo notificado deve publicar 
uma lista dos membros responsáveis pela 
avaliação da conformidade e certificação 
de dispositivos médicos. A referida lista 
deve conter, no mínimo, as qualificações, 
currículos e declarações de conflitos de 
interesse de cada membro do pessoal. A 
lista deve ser enviada à autoridade 
nacional responsável pelos organismos 
notificados, que deve verificar se o pessoal 
cumpre as normas do presente 
regulamento. A lista deve igualmente ser 
enviada à Comissão.

Or. da

Alteração 486
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º-A
O sistema eletrónico relativo ao registo de 
subsidiárias e subcontratação
1. A Comissão, em colaboração com os 
Estados-Membros, deve criar e gerir um 
sistema eletrónico para recolher e 
processar informação sobre 
subcontratantes e filiais, assim como 
sobre as tarefas específicas pelas quais 
são responsáveis.
2. Antes de poder proceder à
subcontratação efetiva de entidades 
públicas ou especialistas externos, o 
organismo notificado que pretende 
subcontratar tarefas específicas 
relacionadas com a avaliação de 
conformidade ou que recorreu a uma 
filial para tarefas específicas relacionadas 
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com a avaliação de conformidade deve 
registar o(s) seu(s) nome(s) juntamente 
com as suas tarefas específicas. 
3. No prazo de uma semana após 
qualquer alteração nas informações 
referidas no n.º 1, o operador económico 
em causa deve atualizar os dados no 
sistema eletrónico.
4. Os dados contidos no sistema eletrónico 
devem estar acessíveis ao público.

Or. en

Alteração 487
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Para estabelecer requisitos iguais para os organismos notificados em todos os 
Estados-Membros e assegurar condições justas e uniformes, o termo «mínimos» deve ser 
suprimido. Além disso, esta terminologia corresponde à utilizada na Decisão n.º 
768/2008/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente aos organismos 
notificados.
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Alteração 488
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.o 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os organismos notificados devem 
satisfazer os requisitos organizativos e 
gerais, bem como os requisitos em matéria 
de gestão da qualidade, recursos e 
processos que sejam necessários para 
cumprirem as tarefas para as quais são 
designados em conformidade com o 
presente regulamento. A este respeito, é 
crucial dispor interna e permanentemente 
de recursos humanos administrativos, 
técnicos e científicos, com conhecimentos 
médicos, técnicos e, sempre que possível, 
farmacológicos. Devem ser usados 
recursos humanos internos e 
permanentes, mas os organismos 
notificados devem ter a flexibilidade para 
contratar peritos externos numa base ad 
hoc e temporária, se e quando seja
necessário. Os requisitos mínimos a 
satisfazer pelos organismos notificados são
estabelecidos no anexo VI.

Or. en

Alteração 489
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 89.º a fim de alterar ou completar 
os requisitos mínimos previstos no anexo 
VI à luz do progresso técnico e atendendo 
aos requisitos mínimos necessários para a 

Suprimido
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avaliação de dispositivos específicos, ou 
de categorias ou grupos de dispositivos.

Or. de

Alteração 490
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
89.º a fim de alterar ou completar os 
requisitos mínimos previstos no anexo VI à 
luz do progresso técnico e atendendo aos 
requisitos mínimos necessários para a 
avaliação de dispositivos específicos, ou de 
categorias ou grupos de dispositivos.

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
89.º a fim de completar os requisitos 
previstos no anexo VI à luz do progresso 
técnico e atendendo aos requisitos 
necessários para a avaliação de dispositivos 
específicos, ou de categorias ou grupos de 
dispositivos.

Or. de

Justificação

Para estabelecer requisitos iguais para os organismos notificados em todos os 
Estados-Membros e assegurar condições justas e uniformes, o termo «mínimos» deve ser 
suprimido. Apenas ambos os colegisladores, e não a Comissão, estão autorizados a alterar os 
requisitos essenciais do anexo VI. A Comissão pode completar estes requisitos.

Alteração 491
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4.o-A A avaliação anual dos organismos 
notificados, tal como previsto no artigo 
35.o, n.o 3, deve incluir a verificação do 
desempenho do(s) subcontratante(s) ou 
da(s) filial (filiais) dos organismos 
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notificados de acordo com os requisitos 
estabelecidos no anexo VI.  

Or. en

Alteração 492
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O pedido deve ser acompanhado de uma 
descrição das atividades de avaliação da 
conformidade, os procedimentos de 
avaliação da conformidade e os 
dispositivos em relação aos quais os 
organismos se consideram competentes, 
bem como de um certificado de 
acreditação, se existir, emitido por um 
organismo nacional de acreditação 
atestando que os organismos de avaliação 
da conformidade cumprem os requisitos 
estabelecidos no anexo VI ou incluir 
documentação que comprove o 
cumprimento de todos os requisitos 
estabelecidos no anexo VI.

Or. en

Alteração 493
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 No que diz respeito aos requisitos 
organizativos e gerais e aos requisitos de 
gestão da qualidade estabelecidos no 
anexo VI, secções 1 e 2, a documentação 

Suprimido
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relevante pode ser apresentada sob a 
forma de um certificado válido e do 
correspondente relatório de avaliação 
emitidos por um organismo nacional de 
acreditação de acordo com o disposto no 
Regulamento (CE) n.º 765/2008. 
Presume-se que o organismo de avaliação 
da conformidade cumpre os requisitos 
abrangidos pelo certificado emitido por 
esse organismo de acreditação.

Or. en

Alteração 494
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.o 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 495
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

3. No prazo de 14 dias a contar do envio 
referido no n.º 2, a Comissão deve designar 
uma equipa de avaliação conjunta, 
constituída por pelo menos três peritos 
escolhidos de uma lista de peritos com 
qualificações no domínio da avaliação de 
organismos de avaliação da conformidade. 
A lista deve ser elaborada pela Comissão 
em cooperação com o GCDM. Pelo menos 
um dos peritos deve ser um representante
da Comissão e pelo menos um dos peritos 
deve ser originário de outro 
Estado-Membro que não aquele em que 
está estabelecido o organismo de 
avaliação da conformidade requerente; o 
representante da Comissão dirigirá a 
equipa.

Or. de

Justificação

Para garantir uma maior objetividade da tomada de decisões, além do representante da 
Comissão, deverá participar na avaliação um perito de outro Estado-Membro. Um 
coordenador de equipa deve ter, pelo menos, dois peritos subordinados.

Alteração 496
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

divergentes, o relatório de avaliação da 
autoridade nacional responsável pode ser 
acompanhado de um parecer separado da 
equipa de avaliação, no qual devem ser 
expostas as opiniões relativas à 
notificação.

Or. de

Justificação

Caso a equipa de avaliação não consiga chegar a acordo com a autoridade nacional 
responsável quanto à avaliação do requerimento, a equipa de avaliação deve esclarecer os 
seus motivos num parecer separado à Comissão e ao GCDM.

Alteração 497
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve apresentar o 
seu relatório de avaliação e o projeto de 
notificação à Comissão, que deve 
transmitir imediatamente estes documentos 
ao GCDM e aos membros da equipa de 
avaliação conjunta. A pedido da Comissão, 
a autoridade deve apresentar esses 
documentos em três línguas oficiais da 
União, no máximo.

5. A autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve apresentar o 
seu relatório de avaliação e o projeto de 
notificação à Comissão, que deve 
transmitir imediatamente estes documentos 
ao GCDM e aos membros da equipa de 
avaliação conjunta. No caso de um parecer 
separado da equipa de avaliação, também 
este deve ser apresentado à Comissão 
para a transmissão ao GCDM. A pedido 
da Comissão, a autoridade deve apresentar 
esses documentos em três línguas oficiais 
da União, no máximo.

Or. de

Justificação

Caso a equipa de avaliação não consiga chegar a acordo com a autoridade nacional
responsável quanto à avaliação do requerimento, a equipa de avaliação deve esclarecer os 
seus motivos num parecer separado à Comissão e ao GCDM.
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Alteração 498
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. A equipa de avaliação conjunta deve 
emitir o seu parecer final sobre o relatório 
de avaliação, o projeto de notificação e, se 
for caso disso, o parecer separado da 
equipa de avaliação no prazo de 21 dias a 
contar da receção desses documentos, 
devendo a Comissão transmitir 
imediatamente este parecer ao GCDM. No 
prazo de 21 dias a contar da receção do 
parecer da equipa de avaliação conjunta, o 
GCDM deve emitir uma recomendação 
sobre o projeto de notificação, a qual deve 
ser devidamente tomada em consideração 
pela autoridade nacional relevante ao 
decidir sobre a designação do organismo 
notificado. Caso a decisão da autoridade 
nacional responsável contrarie a 
recomendação do GCDM, esta decisão 
deve ser esclarecida por escrito à 
Comissão, indicando as suas justificações.

Or. de

Justificação

Uma decisão divergente da recomendação do Grupo de Coordenação relativamente à 
notificação dos organismos notificados só deve ser possível por motivos objetivos, razoáveis 
e claramente indicados.

Alteração 499
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º-A
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A Comissão deve adotar orientações sobre 
o prazo mínimo de duração do processo 
de avaliação da conformidade e dar 
indicações sobre o tempo médio do 
processo de avaliação da conformidade de 
cada tipo de dispositivo médico.

Or. en

Alteração 500
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros apenas podem 
notificar os organismos de avaliação da 
conformidade que cumpram os requisitos 
estabelecidos no anexo VI e os requisitos 
da equipa de avaliação conjunta 
estabelecidos no n.º 3 do artigo 32.º e que 
tenham recebido uma avaliação positiva 
do GCDM (artigo 44.º-A novo).

Or. de

Alteração 501
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.o 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

No sentido de assegurar uma aplicação uniforme em toda a Europa do processo de 
notificação para os organismos notificados, o cumprimento dos requisitos estabelecidos no 
anexo VI para a notificação dos organismos de avaliação da conformidade deve ser 
obrigatório.

Alteração 502
Mairead McGuinness

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

Texto da Comissão Alteração

Em todos os casos em que o organismo 
proponente se declare competente 
relativamente aos dispositivos
enumerados na classe III, os dispositivos 
implantados, os dispositivos que 
incorporem uma substância considerada 
como sendo um medicamento, ou 
utilizando tecidos ou células de origem 
humana ou animal não viáveis, ou seus 
derivados, os Estados-Membros podem 
apenas notificar os organismos de 
avaliação da conformidade que tenham 
sido avaliados conjuntamente pela 
Comissão, pelo GCDM e pela autoridade 
nacional responsável pelos organismos 
notificados do Estado-Membro no qual o 
organismo proponente está estabelecido 

Or. en

Alteração 503
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 A notificação deve especificar claramente A notificação deve especificar claramente 
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o âmbito da designação, indicando as 
atividades de avaliação da conformidade, 
os procedimentos de avaliação da 
conformidade e o tipo de dispositivos que o 
organismo notificado está autorizado a 
avaliar.

o âmbito da designação, indicando as 
atividades de avaliação da conformidade, 
os procedimentos de avaliação da 
conformidade, a classe de risco e o tipo e a 
classe de dispositivos que o organismo 
notificado está autorizado a avaliar.

Or. de

Justificação

A menção da classe dos dispositivos é necessária para que possa ocorrer uma designação 
abrangente e precisa, um controlo e uma supervisão dos organismos notificados, incluindo a 
sua especialização.

Alteração 504
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.o 9

Texto da Comissão Alteração

9. Se não forem levantadas objeções nos 
termos do disposto no n.º 7, ou se o GCDM 
ou a Comissão, depois de consultados de 
acordo com o disposto no n.º 8, 
considerarem que a notificação pode ser 
aceite, na totalidade ou em parte, a 
Comissão deve publicar a notificação em 
conformidade.

9. Se não forem levantadas objeções nos 
termos do disposto no n.º 7, ou se o GCDM 
ou a Comissão, depois de consultados de 
acordo com o disposto no n.º 8, 
considerarem que a notificação pode ser 
aceite, na totalidade, a Comissão deve 
publicar a notificação em conformidade e
deve também acrescentar a informação 
relativa à notificação do organismo 
notificado ao sistema eletrónico referido 
no artigo 27.o, n.o 2. 

Or. en

Alteração 505
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 9
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Texto da Comissão Alteração

9. Se não forem levantadas objeções nos 
termos do disposto no n.º 7, ou se o GCDM 
ou a Comissão, depois de consultados de 
acordo com o disposto no n.º 8, 
considerarem que a notificação pode ser 
aceite, na totalidade ou em parte, a 
Comissão deve publicar a notificação em 
conformidade.

9. Se não forem levantadas objeções nos 
termos do disposto no n.º 7, ou se o GCDM 
ou a Comissão, depois de consultados de 
acordo com o disposto no n.º 8, 
considerarem que a notificação pode ser 
aceite, na totalidade ou em parte, a 
Comissão deve publicar a notificação em 
conformidade.

Paralelamente, a Comissão introduz as 
informações relativas à notificação do 
organismo notificado no sistema 
eletrónico previsto no artigo 27.º, n.º 2, 
alínea e). A publicação deve ser 
acompanhada do relatório de avaliação 
final da autoridade nacional responsável 
pelos organismos notificados, do parecer 
da equipa de avaliação conjunta e da 
recomendação do GCDM mencionados 
no n.º 5 do presente artigo.
Os dados contidos no sistema eletrónico 
devem estar acessíveis aos Estados-
Membros e à Comissão.

Or. fr

Justificação

O procedimento de publicação da notificação pela Comissão Europeia deve ser especificado. 
A publicação deve ser justificada pelo conjunto dos relatórios e dos pareceres que 
conduziram à notificação.

Alteração 506
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.o 9

Texto da Comissão Alteração

9. Se não forem levantadas objeções nos 
termos do disposto no n.º 7, ou se o GCDM 
ou a Comissão, depois de consultados de 

9. Se não forem levantadas objeções nos 
termos do disposto no n.º 7, ou se o GCDM 
ou a Comissão, depois de consultados de 
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acordo com o disposto no n.º 8, 
considerarem que a notificação pode ser 
aceite, na totalidade ou em parte, a 
Comissão deve publicar a notificação em 
conformidade.

acordo com o disposto no n.º 8, 
considerarem que a notificação pode ser 
aceite, na totalidade ou em parte, a 
Comissão deve publicar a notificação em 
conformidade.

Os pormenores da notificação, tais como 
a classe e a tipologia dos dispositivos, 
devem ser tornados públicos.

Or. en

Alteração 507
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.o 9

Texto da Comissão Alteração

9. Se não forem levantadas objeções nos 
termos do disposto no n.º 7, ou se o GCDM 
ou a Comissão, depois de consultados de 
acordo com o disposto no n.º 8, 
considerarem que a notificação pode ser 
aceite, na totalidade ou em parte, a 
Comissão deve publicar a notificação em 
conformidade.

9. Se não forem levantadas objeções nos 
termos do disposto no n.º 7, ou se o GCDM 
ou a Comissão, depois de consultados de 
acordo com o disposto no n.º 8, 
considerarem que a notificação pode ser 
aceite, na totalidade ou em parte, a 
Comissão deve publicar a notificação em 
conformidade.

Os pormenores completos da notificação, 
incluindo os anexos, devem ser tornados 
públicos. 

Or. en

Alteração 508
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve atribuir um número de 
identificação a cada organismo notificado 

1. A Comissão deve atribuir um número de 
identificação a cada organismo notificado 
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para o qual a notificação tenha sido aceite 
em conformidade com o artigo 33.º. A 
Comissão deve atribuir um único número, 
mesmo que o organismo esteja notificado 
ao abrigo de vários atos da União.

para o qual a notificação tenha sido aceite 
em conformidade com o artigo 33.º. A 
Comissão deve atribuir um único número, 
mesmo que o organismo esteja notificado 
ao abrigo de vários atos da União. Os 
organismos designados em conformidade 
com a Diretiva 90/385/CEE e a Diretiva 
93/42/CEE mantêm o número de 
identificação que lhes foi atribuído, no 
caso de uma nova notificação.

Or. de

Justificação

Os organismos notificados existentes devem manter o seu número de identificação, em caso 
de uma nova notificação. Isto evita burocracia desnecessária, como por exemplo a adaptação 
de diferentes bases de dados europeias com os novos números de identificação, e a 
dispendiosa troca da rotulagem dos dispositivos.

Alteração 509
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º-A
Os Estados-Membros devem garantir a 
existência de um sistema de sanções no 
caso de os organismos notificados não 
cumprirem os requisitos mínimos. Este 
sistema deve ser transparente e 
proporcional à natureza e ao nível do 
incumprimento. 

Or. en

Alteração 510
Alda Sousa
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Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.o 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve avaliar pelo 
menos uma vez por ano se cada organismo 
notificado sob a sua responsabilidade 
continua a satisfazer os requisitos 
estabelecidos no anexo VI. Essa avaliação 
deve incluir uma visita in loco a cada 
organismo notificado.

3. A autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve avaliar pelo 
menos uma vez por ano se cada organismo 
notificado sob a sua responsabilidade 
continua a satisfazer os requisitos 
estabelecidos no anexo VI, incluindo uma 
avaliação sobre o cumprimento destes 
requisitos pelo(s) subcontratante(s) e 
pela(s) filial (filiais). Essa avaliação deve 
incluir uma visita in loco a cada organismo 
notificado.

Or. en

Alteração 511
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.o 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve avaliar pelo 
menos uma vez por ano se cada organismo 
notificado sob a sua responsabilidade 
continua a satisfazer os requisitos 
estabelecidos no anexo VI. Essa avaliação 
deve incluir uma visita in loco a cada 
organismo notificado.

3. A autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve avaliar pelo 
menos uma vez por ano se cada organismo 
notificado sob a sua responsabilidade 
continua a satisfazer os requisitos 
estabelecidos no anexo VI. Essa avaliação 
deve incluir uma visita in loco a cada 
organismo notificado. A avaliação deve 
incluir igualmente uma revisão das 
amostras das avaliações do dossiê de 
conceção realizadas pelo organismo 
notificado para determinar o 
cumprimento constante e a qualidade das 
avaliações do organismo notificado, em 
particular a capacidade do organismo 
notificado para avaliar e verificar as 
provas científicas.



AM\936127PT.doc 37/95 PE510.766v01-00

PT

Or. en

Alteração 512
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve avaliar pelo 
menos uma vez por ano se cada organismo 
notificado sob a sua responsabilidade 
continua a satisfazer os requisitos 
estabelecidos no anexo VI. Essa avaliação 
deve incluir uma visita in loco a cada 
organismo notificado.

3. A autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve avaliar pelo 
menos uma vez por ano se cada organismo 
notificado sob a sua responsabilidade 
continua a satisfazer os requisitos 
estabelecidos no anexo VI, bem como 
verificar o cumprimento desses requisitos 
pelas filiais e subcontratantes desses 
organismos. Essa avaliação deve incluir 
uma visita in loco a cada organismo 
notificado e, se for caso disso, às 
respetivas filiais e subcontratantes, 
localizadas no território da União ou fora 
dele. 

Or. fr

Justificação

As filiais e subcontratantes devem ser tidas em consideração no contexto do controlo dos 
organismos notificados.

Alteração 513
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.o 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve avaliar pelo 
menos uma vez por ano se cada organismo 
notificado sob a sua responsabilidade 

3. A autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve avaliar pelo 
menos uma vez por ano se cada organismo 
notificado sob a sua responsabilidade 
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continua a satisfazer os requisitos 
estabelecidos no anexo VI. Essa avaliação 
deve incluir uma visita in loco a cada 
organismo notificado.

continua a satisfazer os requisitos 
estabelecidos no anexo VI. Essa avaliação 
deve incluir uma visita in loco sem aviso 
prévio a cada organismo notificado.

Or. en

Alteração 514
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.o 4

Texto da Comissão Alteração

4. Três anos após a notificação de um 
organismo notificado, e em seguida de três 
em três anos, a avaliação destinada a 
determinar se o organismo notificado 
continua a satisfazer os requisitos 
estabelecidos no anexo VI deve ser 
efetuada pela autoridade nacional 
responsável pelos organismos notificados 
do Estado-Membro em que o organismo 
está estabelecido e por uma equipa de 
avaliação conjunta designada em 
conformidade com o procedimento descrito 
no artigo 32.o, n.os 3 e 4. A pedido da 
Comissão ou de um Estado-Membro, o 
GCDM pode iniciar o processo de 
avaliação descrito no presente número a 
qualquer momento, sempre que haja 
dúvidas razoáveis quanto ao cumprimento 
permanente dos requisitos estabelecidos no 
anexo VI por parte de um organismo 
notificado.

4. Três anos após a notificação de um 
organismo notificado, e em seguida de três 
em três anos, a avaliação destinada a 
determinar se o organismo notificado 
continua a satisfazer os requisitos 
estabelecidos no anexo VI deve ser 
efetuada pela autoridade nacional 
responsável pelos organismos notificados 
do Estado-Membro em que o organismo 
está estabelecido e por uma equipa de 
avaliação conjunta designada em 
conformidade com o procedimento descrito 
no artigo 32.º, n.os 3 e 4. A pedido da 
Comissão ou de um Estado-Membro, o 
GCDM pode iniciar o processo de 
avaliação descrito no presente número a 
qualquer momento, sempre que haja 
dúvidas razoáveis quanto ao cumprimento 
permanente dos requisitos estabelecidos no 
anexo VI por parte de um organismo 
notificado ou de uma filial ou 
subcontratante de um organismo 
notificado.

Or. en

Alteração 515
Gilles Pargneaux
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Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Três anos após a notificação de um 
organismo notificado, e em seguida de três 
em três anos, a avaliação destinada a 
determinar se o organismo notificado 
continua a satisfazer os requisitos 
estabelecidos no anexo VI deve ser 
efetuada pela autoridade nacional 
responsável pelos organismos notificados 
do Estado-Membro em que o organismo 
está estabelecido e por uma equipa de 
avaliação conjunta designada em 
conformidade com o procedimento descrito 
no artigo 32.º, n.os 3 e 4. A pedido da 
Comissão ou de um Estado-Membro, o 
GCDM pode iniciar o processo de 
avaliação descrito no presente número a 
qualquer momento, sempre que haja 
dúvidas razoáveis quanto ao cumprimento 
permanente dos requisitos estabelecidos no 
anexo VI por parte de um organismo 
notificado.

4. Três anos após a notificação de um 
organismo notificado, e em seguida de três 
em três anos, a avaliação destinada a 
determinar se o organismo notificado 
continua a satisfazer os requisitos 
estabelecidos no anexo VI deve ser 
efetuada pela autoridade nacional 
responsável pelos organismos notificados 
do Estado-Membro em que o organismo 
está estabelecido e por uma equipa de 
avaliação conjunta designada em 
conformidade com o procedimento descrito 
no artigo 32.º, n.os 3 e 4. A pedido da 
Comissão ou de um Estado-Membro, o 
GCDM pode iniciar o processo de 
avaliação descrito no presente número a 
qualquer momento, sempre que haja 
dúvidas razoáveis quanto ao cumprimento 
permanente dos requisitos estabelecidos no 
anexo VI por parte de um organismo 
notificado, uma filial ou um 
subcontratante de um organismo 
notificado.

Or. fr

Justificação

As filiais e subcontratantes devem ser tidas em consideração no contexto do controlo dos 
organismos notificados.

Alteração 516
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.o 4

Texto da Comissão Alteração

4. Três anos após a notificação de um 4. Dois anos após a notificação de um 
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organismo notificado, e em seguida de três 
em três anos, a avaliação destinada a 
determinar se o organismo notificado 
continua a satisfazer os requisitos 
estabelecidos no anexo VI deve ser 
efetuada pela autoridade nacional 
responsável pelos organismos notificados 
do Estado-Membro em que o organismo 
está estabelecido e por uma equipa de 
avaliação conjunta designada em 
conformidade com o procedimento descrito 
no artigo 32.o, n.os 3 e 4. A pedido da 
Comissão ou de um Estado-Membro, o 
GCDM pode iniciar o processo de 
avaliação descrito no presente número a 
qualquer momento, sempre que haja 
dúvidas razoáveis quanto ao cumprimento 
permanente dos requisitos estabelecidos no 
anexo VI por parte de um organismo 
notificado.

organismo notificado, e em seguida de dois
em dois anos, a avaliação destinada a 
determinar se o organismo notificado 
continua a satisfazer os requisitos 
estabelecidos no anexo VI deve ser 
efetuada pela autoridade nacional 
responsável pelos organismos notificados 
do Estado-Membro em que o organismo 
está estabelecido e por uma equipa de 
avaliação conjunta designada em 
conformidade com o procedimento descrito 
no artigo 32.o, n.os 3 e 4. A pedido da 
Comissão ou de um Estado-Membro, o 
GCDM pode iniciar o processo de 
avaliação descrito no presente número a 
qualquer momento, sempre que haja 
dúvidas razoáveis quanto ao cumprimento 
permanente dos requisitos estabelecidos no 
anexo VI por parte de um organismo 
notificado.

Or. en

Alteração 517
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.o 4

Texto da Comissão Alteração

4. Três anos após a notificação de um 
organismo notificado, e em seguida de três 
em três anos, a avaliação destinada a 
determinar se o organismo notificado 
continua a satisfazer os requisitos 
estabelecidos no anexo VI deve ser 
efetuada pela autoridade nacional 
responsável pelos organismos notificados 
do Estado-Membro em que o organismo 
está estabelecido e por uma equipa de 
avaliação conjunta designada em 
conformidade com o procedimento descrito 
no artigo 32.º, n.os 3 e 4. A pedido da 
Comissão ou de um Estado-Membro, o 
GCDM pode iniciar o processo de 

4. Três anos após a notificação de um 
organismo notificado, e em seguida de três 
em três anos, a avaliação destinada a 
determinar se o organismo notificado e as 
suas filiais e subcontratantes continuam a 
satisfazer os requisitos estabelecidos no 
anexo VI deve ser efetuada pela autoridade 
nacional responsável pelos organismos 
notificados do Estado-Membro em que o 
organismo está estabelecido e por uma 
equipa de avaliação conjunta designada em 
conformidade com o procedimento descrito 
no artigo 32.o, n.os 3 e 4. A pedido da 
Comissão ou de um Estado-Membro, o 
GCDM pode iniciar o processo de 
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avaliação descrito no presente número a 
qualquer momento, sempre que haja 
dúvidas razoáveis quanto ao cumprimento 
permanente dos requisitos estabelecidos no 
anexo VI por parte de um organismo 
notificado.

avaliação descrito no presente número a 
qualquer momento, sempre que haja 
dúvidas razoáveis quanto ao cumprimento 
permanente dos requisitos estabelecidos no 
anexo VI por parte de um organismo 
notificado.

Os resultados completos da avaliação 
devem ser publicados.

Or. en

Justificação

As filiais e subcontratantes dos organismos notificados devem ser incluídas nas avaliações 
aos três anos para garantir a realização de uma avaliação completa do organismo notificado 
e das suas atividades. Além disso, é importante garantir a confiança e a transparência a 
todos as partes interessadas através da publicação dos resultados de todas as avaliações. 

Alteração 518
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4.o-A No caso dos organismos de 
avaliação da conformidade notificados 
relativamente aos dispositivos de classe 
III, a avaliação referida no n.o 4 deste 
artigo deve ser realizada todos os anos. A 
avaliação deve incluir uma verificação
das amostras das avaliações do dossiê de 
conceção realizadas pelo organismo 
notificado para determinar a sua 
competência atual e a qualidade das suas 
avaliações, em particular a sua 
capacidade de avaliação e verificação das 
provas clínicas.

Or. en

Justificação

As avaliações de aprovação na fase prévia à colocação no mercado realizadas pelos 
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organismos notificados relativas aos dispositivos médicos de classe III de risco mais elevado 
devem corresponder aos padrões mais elevados possíveis. Para assegurar o controlo 
apertado por parte dos Estados-Membros e da Comissão, a monitorização dos organismos 
notificados certificados para avaliarem os dispositivos de classe III deve realizar-se mais 
frequentemente – uma vez por ano e não de três em três anos – devendo incluir 
especificamente uma revisão dos exemplos dos dispositivos médicos que estes organismos 
aprovaram. 

Alteração 519
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Anualmente, os organismos 
notificados enviam um relatório anual de 
atividades com as informações previstas 
no anexo VI, ponto 5, à autoridade 
competente relevante, bem como à 
Comissão, que o transmite ao GCDM.

Or. fr

Justificação

Os organismos notificados deveriam estar obrigados a apresentar um relatório anual de 
atividades à autoridade competente e à Comissão Europeia.

Alteração 520
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.o 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Sempre que verifique que um organismo 
notificado deixou de satisfazer os 
requisitos estabelecidos no anexo VI ou 
não cumpre as suas obrigações, a 
autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve suspender, 

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

restringir ou retirar, total ou parcialmente, 
a notificação respetiva, consoante a 
gravidade do incumprimento desses 
requisitos ou obrigações. A suspensão deve 
ser aplicada até o GCDM tomar a decisão 
de anular a suspensão, o que se seguirá a 
uma avaliação realizada por uma equipa 
de avaliação conjunta designada nos 
termos do procedimento descrito no artigo 
20.o, n.os 3 e 4. Quando o organismo 
notificado tiver cessado a atividade, a 
autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve retirar a 
notificação.

Or. en

Justificação

Esta equipa de avaliação conjunta e o GCDM devem monitorizar efetivamente o trabalho dos 
organismos notificados. A atribuição ao GCDM da responsabilidade de anular a suspensão 
de um organismo notificado reforçará o seu papel de supervisão. 

Alteração 521
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Os fabricantes e os profissionais de saúde envolvidos devem ser igualmente informados em 
caso de suspensão, restrição ou retirada de uma notificação.
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Alteração 522
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.o 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de restrição, suspensão ou 
retirada de uma notificação, o Estado-
Membro deve tomar as medidas 
necessárias para que os dossiês do 
organismo notificado em causa sejam 
tratados por outro organismo notificado ou 
mantidos à disposição das autoridades 
nacionais responsáveis pelos organismos 
notificados e pela fiscalização do mercado, 
se estas o solicitarem.

3. Em caso de restrição, suspensão ou 
retirada de uma notificação, o Estado-
Membro deve informar imediatamente a 
Comissão, a qual deve tomar as medidas 
necessárias para que os dossiês do 
organismo notificado em causa sejam 
tratados por outro organismo notificado ou 
mantidos à disposição das autoridades 
nacionais responsáveis pelos organismos 
notificados e pela fiscalização do mercado, 
se estas o solicitarem.

Or. en

Justificação

A Comissão, mais do que os Estados-Membros, deve ser responsável em caso de restrição, 
suspensão ou retirada de uma notificação.

Alteração 523
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

suas conclusões. Sempre que tal for 
necessário para garantir a segurança dos 
dispositivos no mercado, a autoridade deve 
encarregar o organismo notificado de 
suspender ou retirar, num prazo razoável 
determinado pela autoridade, quaisquer 
certificados que tenham sido emitidos 
indevidamente. Caso o organismo 
notificado não o fizer no prazo fixado, ou 
tenha cessado a atividade, a própria 
autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve suspender ou 
retirar os certificados emitidos 
indevidamente.

Or. fr

Justificação

É necessário precisar os diferentes graus de «alteração» da notificação, fazendo referência 
às diferentes opções (suspensão, restrição ou retirada).

Alteração 524
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

o organismo notificado não o fizer no 
prazo fixado, ou tenha cessado a atividade, 
a própria autoridade nacional responsável 
pelos organismos notificados deve 
suspender ou retirar os certificados 
emitidos indevidamente.

A fim de avaliar se os motivos subjacentes 
à suspensão, à restrição ou à retirada da 
notificação têm impacto nos certificados 
emitidos, a autoridade nacional 
competente solicitará aos fabricantes em 
causa que apresentem as provas de 
conformidade aquando da notificação, 
dispondo de um prazo máximo de 30 dias
para a resposta.

Or. fr

Justificação

Em muitos casos, as pequenas empresas e as microempresas do setor comercializam apenas 
um produto. A suspensão, ainda que temporária, do certificado respetivo significará a 
suspensão das vendas e, consequentemente, o encerramento das empresas. É necessário 
encontrar um compromisso entre a continuidade destas empresas e a segurança dos 
pacientes. Deveria ser prevista a possibilidade de apresentação de prova de conformidade 
dentro de um prazo curto, antes da suspensão ou da retirada definitiva de um certificado 
emitido indevidamente. 

Alteração 525
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Em caso de suspensão da notificação: 
desde que, no prazo de três meses a contar 
da suspensão, quer a autoridade nacional 
competente para os dispositivos médicos 
do Estado-Membro em que está 
estabelecido o fabricante do dispositivo 
abrangido pelo certificado, quer outro 
organismo notificado, confirme por escrito 
que assume as funções do organismo 

(a) Em caso de suspensão da notificação: 
desde que, no prazo de três meses a contar 
da suspensão, outro organismo notificado 
confirme por escrito que assume as funções 
do organismo notificado durante o período 
de suspensão;
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notificado durante o período de suspensão;

Or. de

Justificação

As autoridades responsáveis dos Estados-Membros não estão normalmente preparadas para 
nem em posição de assumir as tarefas de um organismo notificado, pois não dispõem dos 
recursos organizacionais e humanos necessários.

Alteração 526
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.o 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Sempre que a Comissão, em consulta com 
o Grupo de Coordenação dos Dispositivos 
Médicos, decidir que um organismo 
notificado deixou de cumprir os requisitos 
que permitiram a sua notificação, deve 
informar o Estado-Membro notificador 
desse facto e solicitar-lhe que tome as 
medidas corretivas necessárias, incluindo, 
a suspensão, restrição ou retirada da 
notificação, de acordo com o estabelecido 
no artigo 36.o, n.o 2.

Or. en

Justificação

Esta equipa de avaliação conjunta e o GCDM devem efetivamente monitorizar o trabalho dos 
organismos notificados. A atribuição ao GCDM da responsabilidade de anular a suspensão 
de um organismo notificado reforçará o seu papel de supervisão. 

Alteração 527
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

Sempre que a Comissão verificar que um 
organismo notificado deixou de cumprir os 
requisitos que permitiram a sua 
notificação, deve informar o 
Estado-Membro notificador desse facto e 
solicitar-lhe que tome as medidas 
corretivas necessárias, incluindo, se 
necessário, a suspensão, restrição ou 
retirada da notificação. Após a avaliação, a 
Comissão Europeia deve tornar público 
um relatório com os pareceres dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 528
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 39 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão deve garantir o 
estabelecimento e o funcionamento de uma 
coordenação e cooperação adequadas entre 
os organismos notificados, sob a forma de 
um grupo de coordenação de organismos 
notificados no domínio dos dispositivos 
médicos, incluindo os dispositivos médicos 
para diagnóstico in vitro.

A Comissão, em consulta com o Grupo de 
Coordenação dos Dispositivos Médicos,
deve garantir o estabelecimento e o 
funcionamento de uma coordenação e 
cooperação adequadas entre os organismos 
notificados, sob a forma de um grupo de 
coordenação de organismos notificados no 
domínio dos dispositivos médicos, 
incluindo os dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro.

Or. en

Justificação

O grupo de coordenação deve ser um fórum de discussão eficaz e deve permitir a troca de 
experiências entre os organismos notificados, mas também entre os organismos notificados e 
as autoridades competentes. 
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Alteração 529
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 39 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O grupo dever reunir-se de 6 em 6 meses.

Or. en

Justificação

O grupo de coordenação deve ser um fórum de debate eficaz e deve permitir o controlo por 
parte da Comissão e das autoridades competentes. A frequência mínima das suas reuniões 
deve ser definida no texto.

Alteração 530
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 39 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

O grupo de coordenação deve ser um fórum de debate eficaz e deve permitir o controlo por 
parte da Comissão e das autoridades competentes. Deve ficar claro que a participação é 
obrigatória caso seja solicitada pela Comissão ou pelo GCDM. 

Alteração 531
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 39– parágrafo 2-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar medidas que 
estabeleçam as modalidades de 
funcionamento do grupo de coordenação 
dos organismos notificados tal como 
previsto no presente artigo. Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 84.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

O grupo de coordenação deve ser um fórum de debate eficaz e deve permitir a troca de 
experiências entre os organismos notificados, mas também entre os organismos notificados e 
as autoridades competentes. As modalidades de funcionamento do grupo de coordenação 
devem ser desenvolvidas por meio de atos de execução.

Alteração 532
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

As taxas são predefinidas pela Comissão. 
Trata-se de taxas uniformizadas, que 
deverão ser igualmente cobradas em todos 
os Estados-Membros.
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Or. de

Justificação

Nesta área sensível não deve existir concorrência. A segurança dos doentes não pode ser 
colocada em risco devido à pressão sobre os preços. Através de uma taxa única, a 
concorrência centra-se nas qualificações dos organismos notificados e não no seu preço.

Alteração 533
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.o 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O relator principal propõe uma estrutura de taxas harmonizada para os organismos 
notificados que não tomará em conta as diferenças locais nos mercados de trabalho. Esta 
situação pode resultar em taxas mais elevadas para as PME.

Alteração 534
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

 Pelo menos 14 dias antes de tomar 
qualquer decisão, a autoridade competente 
deve notificar o GCDM e a Comissão da 
decisão que pretende tomar.

Pelo menos 14 dias antes de tomar 
qualquer decisão, a autoridade competente 
deve notificar o GCDM e a Comissão da 
decisão que pretende tomar.

A decisão final deve ser disponibilizada 
na Base de Dados Europeia.

Or. de

Alteração 535
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.o 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão pode, a pedido de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa, por meio de atos de execução, 
decidir da aplicação dos critérios de 
classificação estabelecidos no anexo VII a 
um determinado dispositivo, ou a uma 
categoria ou grupo de dispositivos, a fim 
de determinar a sua classificação.

A Comissão pode, a pedido de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa, por meio de atos de execução, 
decidir da aplicação dos critérios de 
classificação estabelecidos no anexo VII a 
um determinado dispositivo, ou a uma 
categoria ou grupo de dispositivos, a fim 
de determinar a sua classificação. Essa 
decisão deve ser tomada nomeadamente 
para resolver decisões divergentes entre 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 536
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão pode, a pedido de um A Comissão pode, a pedido de um 
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Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa, por meio de atos de execução, 
decidir da aplicação dos critérios de 
classificação estabelecidos no anexo VII a 
um determinado dispositivo, ou a uma 
categoria ou grupo de dispositivos, a fim 
de determinar a sua classificação.

Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa, por meio de atos de execução, 
decidir da aplicação dos critérios de 
classificação estabelecidos no anexo VII a 
um determinado dispositivo, ou a uma 
categoria ou grupo de dispositivos, a fim 
de determinar a sua classificação.

Tal decisão deve ser tomada sobretudo 
relativamente a possíveis diferentes 
critérios de classificação do anexo VII 
para um determinado dispositivo, uma 
categoria ou grupo de dispositivos nos 
Estados-Membros.

Or. de

Alteração 537
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.o 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Esses atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 88.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. Antes de adotar 
os atos de execução, a Comissão deve 
consultar as partes interessadas e ter em 
conta as suas sugestões.

Or. en

Justificação

Para aumentar a transparência do processo conducente aos atos de execução e aos atos 
delegados, a Comissão deve consultar e ter em conta as sugestões das partes interessadas.

Alteração 538
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 4 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
89.º, à luz do progresso técnico e das 
informações que fiquem disponíveis no 
decurso das atividades de vigilância e 
fiscalização do mercado descritas nos 
artigos 61.º a 75.º, a fim de:

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
de execução em conformidade com o 
artigo 88.º, à luz do progresso técnico e das 
informações que fiquem disponíveis no 
decurso das atividades de vigilância e 
fiscalização do mercado descritas nos 
artigos 61.º a 75.º, a fim de:

Or. fr

Alteração 539
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.o 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Alterar ou completar os critérios de 
classificação estabelecidos no anexo VII.

b) Alterar ou completar os critérios de 
classificação estabelecidos no anexo VII. 
Antes de adotar os atos de execução, a 
Comissão deve consultar as partes 
interessadas e ter em conta as suas 
sugestões.

Or. en

Justificação

Para aumentar a transparência do processo conducente aos atos de execução e aos atos 
delegados, a Comissão deve consultar e ter em conta as sugestões das partes interessadas

Alteração 540
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41.º-A
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Princípios gerais relativos à autorização 
de introdução no mercado

1. Os seguintes dispositivos só podem ser 
introduzidos no mercado da União 
mediante uma autorização de introdução 
no mercado emitida ao nível da União 
através de um procedimento centralizado:
– dispositivos implantáveis e dispositivos 
terapêuticos ativos, destinados a ser 
utilizados em contacto direto com o 
coração, o sistema circulatório central, o 
sistema nervoso central;
– dispositivos implantáveis ao nível da 
coluna vertebral e das articulações da 
anca, do ombro e do joelho, à exceção dos 
instrumentos e acessórios de 
osteossíntese;
– dispositivos implantáveis e invasivos 
para fins estéticos.
2. Os seguintes dispositivos só podem ser 
introduzidos no mercado de um 
Estado-Membro mediante uma 
autorização de introdução no mercado 
nacional emitida pela autoridade 
competente do Estado-Membro através de 
um procedimento descentralizado:
– dispositivos da classe IIb, exceto os 
enumerados no artigo 41.º-A, n.º 1
– dispositivos da classe III, exceto os 
enumerados no artigo 41.º-A, n.º 1

Or. xm

Justificação

Além da justificação fornecida no considerando 42-A, este sistema já tinha sido proposto na 
resolução do Parlamento Europeu sobre implantes mamários defeituosos fabricados com gel 
de silicone pela empresa francesa PIP (2012/2621(RSP)), no artigo 7.º: «Exorta a Comissão 
a avançar para um sistema de autorização anterior à comercialização para determinadas 
categorias de dispositivos médicos, incluindo, pelo menos, dispositivos médicos das classes 
IIb e III;»

Alteração 541
Holger Krahmer
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Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.o 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Os fabricantes de dispositivos classificados 
na classe III, com exceção dos feitos por 
medida e dos experimentais, devem ser 
sujeitos a uma avaliação da conformidade 
baseada no exame de tipo, como 
especificado no anexo IX, em combinação 
com uma avaliação da conformidade 
baseada na verificação da conformidade do 
produto, como especificado no anexo X.

.

Or. en

Justificação

A introdução de exames do tipo da União Europeia como um procedimento obrigatório no 
quadro da avaliação da conformidade dos dispositivos médicos da classe III, reforça a 
abordagem dos testes de produtos dos dispositivos médicos («através da prática») seguida 
pela Comissão Europeia.

Alteração 542
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.o 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os fabricantes de dispositivos 
classificados na classe III, com exceção 
dos feitos por medida e dos experimentais, 
devem ser sujeitos a uma avaliação da 
conformidade baseada na garantia da 
qualidade total e no exame do dossiê de 

Os fabricantes de dispositivos classificados 
nas classes IIb e III, com exceção dos 
feitos por medida e dos experimentais, 
devem ser sujeitos a uma autorização de 
introdução no mercado baseada na 
garantia da qualidade total, no protótipo e 
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conceção, como especificado no anexo 
VIII. Em alternativa, o fabricante pode 
optar por uma avaliação da conformidade
com base no exame de tipo, como 
especificado no anexo IX, em combinação 
com uma avaliação da conformidade 
baseada na verificação da conformidade do 
produto, como especificado no anexo X.

no exame do dossiê de conceção, como 
especificado no anexo VIII. Em alternativa, 
o fabricante pode optar por uma 
autorização de introdução no mercado
com base no exame de tipo, como 
especificado no anexo IX, em combinação 
com uma avaliação da conformidade 
baseada na verificação da conformidade do 
produto, como especificado no anexo X. 
Caso o fabricante não forneça um 
protótipo, será da responsabilidade do 
fabricante justificar devidamente os 
respetivos motivos.

Or. en

Alteração 543
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.o 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os fabricantes de dispositivos 
classificados na classe IIb, com exceção 
dos feitos por medida e dos experimentais, 
devem ser sujeitos a uma avaliação da 
conformidade baseada na garantia da 
qualidade total como especificado no 
anexo VIII, excetuando o seu capítulo II, 
a qual deve incluir uma avaliação da 
documentação de conceção constante da 
documentação técnica, numa base 
representativa. Em alternativa, o 
fabricante pode optar por uma avaliação 
da conformidade com base no exame de 
tipo, como especificado no anexo IX, em 
combinação com uma avaliação da
conformidade baseada na verificação da 
conformidade do produto, como 
especificado no anexo X.

Suprimido

Or. en
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Alteração 544
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.o 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os fabricantes de dispositivos 
classificados na classe IIa, com exceção 
dos feitos por medida e dos experimentais, 
devem ser sujeitos a uma avaliação da 
conformidade baseada na garantia da 
qualidade total como especificado no 
anexo VIII, excetuando o seu capítulo II, a 
qual deve incluir uma avaliação da 
documentação de conceção constante da 
documentação técnica, numa base 
representativa. Em alternativa, o fabricante 
pode optar por elaborar a documentação 
técnica estabelecida no anexo II, em 
combinação com uma avaliação da 
conformidade baseada na verificação da 
conformidade do produto, como 
especificado no anexo X, parte A, secção 
7, ou parte B, secção 8.

4. Os fabricantes de dispositivos 
classificados na classe IIa, com exceção 
dos feitos por medida e dos experimentais, 
devem ser sujeitos a uma avaliação da 
conformidade baseada na garantia da 
qualidade total como especificado no 
anexo VIII, excetuando o seu capítulo II, a 
qual deve incluir uma avaliação do 
protótipo e da documentação de conceção 
constante da documentação técnica, numa 
base representativa. Em alternativa, o 
fabricante pode optar por elaborar a 
documentação técnica estabelecida no 
anexo II, em combinação com uma 
avaliação da conformidade baseada na 
verificação da conformidade do produto, 
como especificado no anexo X, parte A, 
secção 7, ou parte B, secção 8.

Or. en

Alteração 545
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8.o-A Os Estados-Membros podem decidir 
sobre qual a frequência mínima das 
inspeções sem aviso prévio às fábricas e 
do controlo de amostras a efetuar pelos 
organismos notificados em conformidade 
com o anexo VII, secção 4.4, atendendo à 
classe de risco, ao tipo de dispositivo e aos 
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fatores específicos relativos aos 
fabricantes num Estado-Membro. No caso 
de essa decisão ser tomada, a Comissão 
deve ser mantida informada.

Or. en

Alteração 546
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.o 10 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão pode especificar, por meio de 
atos de execução, as modalidades e os 
elementos processuais destinados a garantir 
uma aplicação harmonizada dos 
procedimentos de avaliação da 
conformidade pelos organismos notificados 
relativamente a qualquer dos seguintes 
aspetos:

A Comissão deve especificar, por meio de 
atos de execução, as modalidades e os 
elementos processuais destinados a garantir 
uma aplicação harmonizada dos 
procedimentos de avaliação da 
conformidade pelos organismos notificados 
relativamente a qualquer dos seguintes 
aspetos:

Or. en

Justificação

A presente alteração pretende assegurar que todos os organismos notificados optam por 
procedimentos de avaliação da conformidade do mais elevado nível.

Alteração 547
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 10 – parágrafo 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- frequência mínima das inspeções não 
anunciadas às fábricas e do controlo de 
amostras a efetuar pelos organismos 
notificados em conformidade com o anexo 
VIII, secção 4.4, atendendo à classe de 

Suprimido
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risco e ao tipo de dispositivo,

Or. en

Justificação

O número de inspeções sem aviso prévio no anexo VIII, secção 4.4, deve ser claramente 
definido, com o intuito de reforçar os controlos necessários e garantir inspeções sem aviso 
prévio com o mesmo nível e frequência em todos os Estados-Membros. Por conseguinte, as 
inspeções sem aviso prévio devem ser realizadas pelo menos uma vez em cada ciclo de 
certificação e para cada fabricante e grupo genérico de dispositivos. Devido à importância 
vital deste instrumento, o âmbito e os procedimentos das inspeções não anunciadas devem ser 
indicados no próprio regulamento e não em regras a jusante como um ato de execução.

Alteração 548
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 10 – parágrafo 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- frequência mínima das inspeções não 
anunciadas às fábricas e do controlo de 
amostras a efetuar pelos organismos 
notificados em conformidade com o anexo 
VIII, secção 4.4, atendendo à classe de 
risco e ao tipo de dispositivo,

Suprimido

Or. de

Justificação

O número de inspeções não anunciadas na secção 4.4 do anexo VIII tem de ser claramente 
definido, de modo a reforçar os controlos necessários e a garantir inspeções não anunciadas 
ao mesmo nível e frequência em todos os Estados-Membros. Por conseguinte, a eliminação 
deste travessão encontra-se em conformidade com a alteração proposta à secção 4.4 do 
anexo VIII, que clarifica as disposições.

Alteração 549
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 10 – parágrafo 1 – travessão 2
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Texto da Comissão Alteração

- frequência mínima das inspeções não 
anunciadas às fábricas e do controlo de 
amostras a efetuar pelos organismos 
notificados em conformidade com o anexo 
VIII, secção 4.4, atendendo à classe de 
risco e ao tipo de dispositivo,

Suprimido

Or. en

Alteração 550
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 89.º, a fim de alterar ou completar 
os procedimentos de avaliação da 
conformidade estabelecidos nos anexos 
VIII a XI à luz do progresso técnico e das 
informações que fiquem disponíveis no 
decurso da designação ou monitorização 
dos organismos notificados previstas nos 
artigos 28.º a 40.º, ou das atividades de 
vigilância e fiscalização do mercado 
descritas nos artigos 61.º a 75.º

Suprimido

Or. cs

Alteração 551
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 11
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Texto da Comissão Alteração

11. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 89.º, a fim de alterar ou completar 
os procedimentos de avaliação da 
conformidade estabelecidos nos anexos 
VIII a XI à luz do progresso técnico e das 
informações que fiquem disponíveis no 
decurso da designação ou monitorização 
dos organismos notificados previstas nos 
artigos 28.º a 40.º, ou das atividades de 
vigilância e fiscalização do mercado 
descritas nos artigos 61.º a 75.º

Suprimido

Or. de

Alteração 552
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 89.º, a fim de alterar ou completar os 
procedimentos de avaliação da 
conformidade estabelecidos nos anexos 
VIII a XI à luz do progresso técnico e das 
informações que fiquem disponíveis no 
decurso da designação ou monitorização 
dos organismos notificados previstas nos 
artigos 28.º a 40.º, ou das atividades de 
vigilância e fiscalização do mercado 
descritas nos artigos 61.º a 75.º

11. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos de execução em conformidade com o 
artigo 88.º, a fim de alterar ou completar os 
procedimentos de avaliação da 
conformidade estabelecidos nos anexos 
VIII a XI à luz do progresso técnico e das 
informações que fiquem disponíveis no 
decurso da designação ou monitorização 
dos organismos notificados previstas nos 
artigos 28.º a 40.º, ou das atividades de 
vigilância e fiscalização do mercado 
descritas nos artigos 61.º a 75.º

Or. fr

Alteração 553
Michèle Rivasi
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Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A. A Agência, a autoridade nacional 
competente ou os organismos notificados, 
consoante o caso, devem manter e 
armazenar um protótipo de cada 
dispositivo que tenham recebido do 
fabricante e avaliado, durante pelo menos 
cinco anos após o final da avaliação.

Or. en

Justificação

A fim de desencorajar qualquer fraude de fabrico como o escândalo PIP, e a fim de facilitar 
a fiscalização do mercado de forma mais geral, é importante conseguir comparar os 
dispositivos no mercado com o protótipo usado para a avaliação. 

Alteração 554
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sempre que o procedimento de avaliação 
da conformidade implicar a intervenção de 
um organismo notificado, o fabricante 
pode apresentar um pedido a um 
organismo notificado da sua escolha, desde 
que este tenha sido notificado para as 
atividades de avaliação da conformidade, 
os procedimentos de avaliação da 
conformidade e os dispositivos em causa. 
Não podem ser apresentados paralelamente 
a mais de um organismo notificado pedidos 
relativos à mesma atividade de avaliação 
da conformidade. O fabricante deve 
informar a autoridade nacional 
competente do Estado-Membro no qual 
tem a sua sede sobre o nome do 
organismo notificado que escolheu. 



PE510.766v01-00 64/95 AM\936127PT.doc

PT

Or. fr

Alteração 555
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O organismo notificado em causa deve 
informar os outros organismos notificados 
caso um fabricante retire o seu pedido 
antes de o referido organismo ter tomado 
uma decisão sobre a avaliação da 
conformidade.

2. O organismo notificado em causa deve 
informar os outros organismos notificados 
caso um fabricante retire o seu pedido 
antes de o referido organismo ter tomado 
uma decisão sobre a avaliação da 
conformidade. Além disso, deve informar 
imediatamente todas as autoridades 
nacionais competentes sobre esse facto. 

Or. fr

Alteração 556
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Em todas as fases do processo de 
avaliação de conformidade, o organismo 
notificado responsável pela avaliação 
deve realizar, pelo menos, uma inspeção 
sem pré-aviso ao local de produção do 
fabricante antes de emitir uma decisão de 
conformidade. Esta inspeção sem 
pré-aviso pressupõe que o fabricante não 
seja informado, em momento algum, da 
possível data e horário da inspeção. O 
organismo notificado informa a 
autoridade competente do 
Estado-Membro em causa dos resultados 
da inspeção efetuada.
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Or. fr

Alteração 557
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. en

Alteração 558
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. cs

Alteração 559
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. de

Justificação

O mecanismo proposto atrasaria o acesso ao mercado e acarretaria incerteza jurídica para 
os fabricantes de dispositivos médicos, sem com isso aumentar a segurança dos doentes.
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Alteração 560
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. de

Alteração 561
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. de

Justificação

Para uma maior segurança dos dispositivos médicos é particularmente necessário um reforço 
dos organismos notificados. Através do mecanismo de aprovação especial, existe o risco de 
novos dispositivos médicos altamente inovadores serem disponibilizados ao doente com um 
atraso considerável.

Alteração 562
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. en
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Justificação

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 44  introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class III, before they are CE 
marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities. A pre-approval system for medical devices will 
also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, authorities and 
the Commission, without ensuring an  actual increase in the safety of users.

Alteração 563
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. en

Justificação

O processo proposto pela Comissão conduzirá a atrasos, duplicação de custos e custos 
adicionais sem nenhuma evidência de fornecer garantias adicionais aos doentes. A atenção 
deveria centrar-se na melhoria da qualidade dos organismos notificados e das avaliações que 
realizam.

Alteração 564
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. en
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Justificação

Este mecanismo de verificação conduziria a uma extensão da avaliação e a um aumento dos 
custos sem que isso seja contrabalançado por qualquer benefício. Este procedimento não 
melhora o nível de segurança dos doentes e desfavorece as PME que não terão capacidade 
para desenvolver produtos inovadores. 

Alteração 565
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 44 – título

Texto da Comissão Alteração

Mecanismo de verificação de 
determinadas avaliações da conformidade

Avaliação científica fornecida pelo 
GCDM

Or. en

Justificação

A European assessment should be foreseen and made systematic for sensitive and innovating 
medical devices. The result of that assessment should be binding in order to guarantee that it 
does not constitute a simple consultation. Thus a negative assessment would prevent devices 
from being certified and introduced on the market.Once gained experience, the Commission 
supported by expert panels should establish guidelines and common technical specifications 
addressed to manufacturers and notified bodies on clinical evaluation and post-market 
follow-up; this would progressively reduce this European assessment mechanism to first class 
and innovative devices.

Alteração 566
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 44 – título

Texto da Comissão Alteração

Mecanismo de verificação de 
determinadas avaliações da conformidade

Notificação da Comissão Europeia e do 
GCDM sobre determinadas avaliações da 
conformidade de dispositivos médicos 

Or. fr
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Alteração 567
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os organismos notificados devem 
notificar a Comissão dos pedidos de 
avaliação da conformidade de dispositivos 
classificados na classe III, à exceção dos 
pedidos relativos ao aditamento ou à 
renovação de certificados existentes. A 
notificação deve ser acompanhada do 
projeto de instruções de utilização referido 
no anexo I, secção 19.3, e do projeto de 
resumo da segurança e do desempenho 
clínico referido no artigo 26.º. Na sua 
notificação, o organismo notificado deve 
indicar a data prevista para a conclusão da 
avaliação da conformidade. A Comissão 
deve transmitir imediatamente a 
notificação e os documentos que a 
acompanham ao GCDM.

1. Os organismos notificados devem 
notificar a Comissão dos pedidos de 
avaliação da conformidade de dispositivos 
implantáveis classificados na classe III, à 
exceção dos pedidos relativos ao 
aditamento ou à renovação de certificados 
existentes. A notificação deve ser 
acompanhada do projeto de instruções de 
utilização referido no anexo I, secção 19.3, 
e do projeto de resumo da segurança e do 
desempenho clínico referido no artigo 26.º. 
Na sua notificação, o organismo notificado 
deve indicar a data prevista para a 
conclusão da avaliação da conformidade. A 
Comissão deve transmitir imediatamente a 
notificação e os documentos que a 
acompanham ao GCDM.

Or. fr

Alteração 568
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.o 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os organismos notificados devem 
notificar a Comissão dos pedidos de 
avaliação da conformidade de dispositivos 
classificados na classe III, à exceção dos 
pedidos relativos ao aditamento ou à 
renovação de certificados existentes. A 
notificação deve ser acompanhada do 
projeto de instruções de utilização 

1. Para os dispositivos implantáveis, 
classificados na classe III, o organismo 
notificado, antes de entregar o certificado 
de conformidade, deve solicitar uma 
avaliação científica fornecida pelo GCDM 
sobre a avaliação clínica e o 
acompanhamento clínico pós-
comercialização.
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referido no anexo I, secção 19.3, e do 
projeto de resumo da segurança e do 
desempenho clínico referido no artigo 
26.º. Na sua notificação, o organismo 
notificado deve indicar a data prevista 
para a conclusão da avaliação da 
conformidade. A Comissão deve 
transmitir imediatamente a notificação e 
os documentos que a acompanham ao 
GCDM.

Or. en

Alteração 569
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.o 1

Texto da Comissão Alteração

(-1) Um dispositivo da classe III deve ser 
avaliado exclusivamente por um 
organismo notificado relevante que tenha 
sido notificado para essa categoria 
específica ou grupo de dispositivos da 
classe III.

1. Os organismos notificados devem 
notificar a Comissão dos pedidos de 
avaliação da conformidade de dispositivos 
classificados na classe III, à exceção dos
pedidos relativos ao aditamento ou à 
renovação de certificados existentes. A 
notificação deve ser acompanhada do 
projeto de instruções de utilização referido 
no anexo I, secção 19.3, e do projeto de 
resumo da segurança e do desempenho 
clínico referido no artigo 26.º. Na sua 
notificação, o organismo notificado deve 
indicar a data prevista para a conclusão da 
avaliação da conformidade. A Comissão 
deve transmitir imediatamente a 
notificação e os documentos que a 
acompanham ao GCDM.

1. Os organismos notificados devem 
informar a Comissão de todos os pedidos 
de avaliação da conformidade de 
dispositivos classificados na classe III, 
incluindo os pedidos que são 
posteriormente retirados. 
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A notificação deve ser acompanhada do 
projeto de instruções de utilização referido 
no anexo I, secção 19.3, do projeto de 
resumo da segurança e do desempenho 
clínico referido no artigo 26.º e do nome 
do especialista clínico escolhido para a 
avaliação através da lista desenvolvida 
pelo GCDM de acordo com o estabelecido 
no artigo 80.o, alínea g) para rever o 
relatório de avaliação clínica do 
fabricante.
Na sua notificação, o organismo notificado 
deve indicar a data prevista para a 
conclusão da avaliação da conformidade.

A Comissão deve transmitir imediatamente 
a notificação do pedido e os documentos 
que a acompanham ao GCDM.

1-A. O GCDM pode solicitar ao 
organismo notificado que apresente o 
relatório de avaliação clínica completo do 
fabricante e o plano de acompanhamento 
clínico pós-comercialização e o relatório 
do especialista clínico. Ao selecionar um 
dossiê específico para esse fim, deve 
tomar-se devidamente em conta o 
princípio da igualdade de tratamento.
1-B. O GCDM pode formular observações 
sobre o plano de acompanhamento clínico 
pós-comercialização do fabricante.
Caso o GCDM formule observações, 
como acima se refere, o fabricante deve 
responder às observações do GCDM no 
prazo de 30 dias. 
1-C. A Comissão deve facultar ao público 
um resumo das observações apresentadas 
de acordo com o disposto no n.º 3 e o 
resultado do procedimento de avaliação 
da conformidade. Não deve divulgar 
dados pessoais nem informações 
comerciais confidenciais.
1-D. A Comissão deve criar as 
infraestruturas técnicas para o 
intercâmbio de dados por meios 
eletrónicos entre os organismos 
notificados e o GCDM para efeitos do 
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disposto no presente artigo.

Or. en

Alteração 570
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os organismos notificados devem 
notificar a Comissão dos pedidos de 
avaliação da conformidade de dispositivos 
classificados na classe III, à exceção dos 
pedidos relativos ao aditamento ou à 
renovação de certificados existentes. A 
notificação deve ser acompanhada do 
projeto de instruções de utilização 
referido no anexo I, secção 19.3, e do 
projeto de resumo da segurança e do 
desempenho clínico referido no artigo 
26.º. Na sua notificação, o organismo 
notificado deve indicar a data prevista 
para a conclusão da avaliação da 
conformidade. A Comissão deve 
transmitir imediatamente a notificação e 
os documentos que a acompanham ao 
GCDM.

1. A avaliação da conformidade dos 
dispositivos médicos classificados na 
classe III deve ser efetuada, sob a 
autoridade dos Estados-Membros, pelo 
fabricante. O fabricante deve fazer prova 
dos benefícios médicos e socioeconómicos 
do novo dispositivo colocado no mercado. 
Além disso, o fabricante deve demonstrar 
a sua fiabilidade e segurança. Esta 
demonstração deve ser feita de forma 
científica e independente.

Or. fr

Alteração 571
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.o 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Não obstante o artigo 44.º, n.º 1, 
parágrafo 1, este requisito não se aplica 
aos dispositivos para os quais as 
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especificações referidas nos artigos 6.º e 
7.º foram publicadas para a avaliação 
clínica e o acompanhamento clínico pós-
comercialização nem aos dispositivos para 
os quais o pedido de certificação só visa 
aditar ou renovar certificados existentes.

Or. en

Alteração 572
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No prazo de 28 dias a contar da receção 
da informação referida no n.º 1, o GCDM 
pode pedir ao organismo notificado que 
apresente um resumo da avaliação da 
conformidade preliminar antes de emitir 
um certificado. Por sugestão de qualquer 
dos seus membros ou da Comissão, o 
GCDM deve tomar uma decisão quando à 
apresentação do referido pedido de acordo 
com o procedimento previsto no artigo 
78.º, n.º 4. No seu pedido, o GCDM deve 
indicar o motivo sanitário cientificamente 
válido que levou à escolha do dossiê 
específico relativamente ao qual se 
solicitou a apresentação de um resumo da 
avaliação da conformidade preliminar. Ao 
selecionar um dossiê específico para esse 
fim, deve tomar-se devidamente em conta 
o princípio da igualdade de tratamento.

Suprimido

No prazo de cinco dias a contar da 
receção do pedido do GCDM o organismo 
notificado deve informar do mesmo o 
fabricante.

Or. fr



PE510.766v01-00 74/95 AM\936127PT.doc

PT

Alteração 573
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No prazo de 28 dias a contar da receção 
da informação referida no n.º 1, o GCDM 
pode pedir ao organismo notificado que 
apresente um resumo da avaliação da 
conformidade preliminar antes de emitir 
um certificado. Por sugestão de qualquer 
dos seus membros ou da Comissão, o 
GCDM deve tomar uma decisão quando à 
apresentação do referido pedido de acordo 
com o procedimento previsto no artigo 
78.º, n.º 4. No seu pedido, o GCDM deve 
indicar o motivo sanitário cientificamente 
válido que levou à escolha do dossiê 
específico relativamente ao qual se 
solicitou a apresentação de um resumo da 
avaliação da conformidade preliminar. Ao 
selecionar um dossiê específico para esse 
fim, deve tomar-se devidamente em conta 
o princípio da igualdade de tratamento.

Suprimido

No prazo de cinco dias a contar da 
receção do pedido do GCDM o organismo 
notificado deve informar do mesmo o 
fabricante.

Or. fr

Alteração 574
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 No prazo de 28 dias a contar da receção da 
informação referida no n.º 1, o GCDM 
pode pedir ao organismo notificado que 
apresente um resumo da avaliação da 

No prazo de 20 dias a contar da receção da 
informação referida no n.º 1, o GCDM 
pode pedir ao organismo notificado que 
apresente um resumo da avaliação da 
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conformidade preliminar antes de emitir 
um certificado. Por sugestão de qualquer 
dos seus membros ou da Comissão, o 
GCDM deve tomar uma decisão quando à 
apresentação do referido pedido de acordo 
com o procedimento previsto no artigo 
78.º, n.º 4. No seu pedido, o GCDM deve 
indicar o motivo sanitário cientificamente 
válido que levou à escolha do dossiê 
específico relativamente ao qual se 
solicitou a apresentação de um resumo da 
avaliação da conformidade preliminar. Ao 
selecionar um dossiê específico para esse 
fim, deve tomar-se devidamente em conta 
o princípio da igualdade de tratamento.

conformidade preliminar antes de emitir 
um certificado. Por sugestão de qualquer 
dos seus membros ou da Comissão, o 
GCDM deve tomar uma decisão quando à 
apresentação do referido pedido de acordo 
com o procedimento previsto no artigo 
78.º, n.º 4. No seu pedido, o GCDM deve 
indicar o motivo sanitário cientificamente 
válido que levou à escolha do dossiê 
específico relativamente ao qual se 
solicitou a apresentação de um resumo da 
avaliação da conformidade preliminar. Ao 
selecionar um dossiê específico para esse 
fim, deve tomar-se devidamente em conta 
o princípio da igualdade de tratamento.

Or. fr

Alteração 575
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No prazo de 28 dias a contar da receção 
da informação referida no n.º 1, o GCDM 
pode pedir ao organismo notificado que 
apresente um resumo da avaliação da 
conformidade preliminar antes de emitir 
um certificado. Por sugestão de qualquer 
dos seus membros ou da Comissão, o 
GCDM deve tomar uma decisão quando à 
apresentação do referido pedido de acordo 
com o procedimento previsto no artigo 
78.º, n.º 4. No seu pedido, o GCDM deve 
indicar o motivo sanitário cientificamente 
válido que levou à escolha do dossiê 
específico relativamente ao qual se 
solicitou a apresentação de um resumo da 
avaliação da conformidade preliminar. Ao 
selecionar um dossiê específico para esse 
fim, deve tomar-se devidamente em conta 
o princípio da igualdade de tratamento.

O GCDM deve comunicar o resultado da 
sua avaliação científica o mais tardar 45 
dias após a apresentação do relatório da 
avaliação clínica referido no anexo XIII, 
parte A, incluindo os resultados das 
investigações clínicas referidas no anexo 
XIV; o acompanhamento clínico pós-
comercialização referido no anexo XIII, 
parte B; o projeto de instruções de 
utilização referido no anexo I, secção 
19.3, e o projeto de resumo da segurança 
e do desempenho clínico referido no 
artigo 26.º e a documentação técnica 
referida no anexo XIII. No decurso desse 
período e o mais tardar 45 dias após a 
apresentação desses documentos, o 
GCDM pode solicitar informações 
complementares que sejam necessárias 
para a avaliação científica. Esse período 
de 45 dias ficará suspenso até à 
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transmissão das informações 
complementares solicitadas. Eventuais 
pedidos subsequentes de informações 
complementares por parte do GCDM não 
suspenderão o período de avaliação 
científica do mesmo.

Or. en

Alteração 576
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 No prazo de 28 dias a contar da receção da 
informação referida no n.º 1, o GCDM
pode pedir ao organismo notificado que 
apresente um resumo da avaliação da 
conformidade preliminar antes de emitir 
um certificado. Por sugestão de qualquer 
dos seus membros ou da Comissão, o 
GCDM deve tomar uma decisão quando à 
apresentação do referido pedido de acordo 
com o procedimento previsto no artigo 
78.º, n.º 4. No seu pedido, o GCDM deve 
indicar o motivo sanitário cientificamente 
válido que levou à escolha do dossiê 
específico relativamente ao qual se 
solicitou a apresentação de um resumo da 
avaliação da conformidade preliminar. Ao 
selecionar um dossiê específico para esse 
fim, deve tomar-se devidamente em conta 
o princípio da igualdade de tratamento.

No prazo de 28 dias a contar da receção da 
informação referida no n.º 1, o GCDM 
pode pedir ao organismo notificado que 
apresente um resumo da avaliação da 
conformidade preliminar antes de emitir 
um certificado. Por sugestão de qualquer 
dos seus membros ou da Comissão, o 
GCDM deve tomar uma decisão quando à 
apresentação do referido pedido de acordo 
com o procedimento previsto no artigo 
78.º, n.º 4. No seu pedido, o GCDM deve 
indicar o motivo sanitário cientificamente 
válido que levou à escolha do dossiê 
específico relativamente ao qual se 
solicitou a apresentação de um resumo da 
avaliação da conformidade preliminar 
tendo por base a seguinte lista:

a) Monitorização do nível do benefício 
relativamente ao risco para a categoria 
dos produtos em causa
b) Recolha de dados para permitir o 
desenvolvimento de ETC ou exigir um 
mandato de normas harmonizadas da 
Comissão Europeia para a categoria dos 
produtos em causa 
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c) Avaliação da competência necessária 
ou da necessidade de formação do 
organismo notificado e de outros 
organismos notificados para a categoria 
dos produtos em causa 
d) Contributos para as atividades de 
monitorização planeadas dos organismos 
notificados 
e) Contributos para as atividades de 
fiscalização do mercado planeadas 
f) Análise permanente da lista de 
especialistas clínicos
g) Campanhas previstas de informação 
junto do público 
Ao selecionar um dossiê específico para 
esse fim, deve tomar-se devidamente em 
conta o princípio da igualdade de 
tratamento.

Or. en

Alteração 577
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.o 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 No prazo de cinco dias a contar da 
receção do pedido do GCDM o organismo 
notificado deve informar do mesmo o 
fabricante.

Suprimido

Or. en

Alteração 578
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.o 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

No prazo de cinco dias a contar da
receção do pedido do GCDM o organismo 
notificado deve informar do mesmo o 
fabricante.

Imediatamente após a receção do pedido 
do GCDM o organismo notificado deve 
informar do mesmo o fabricante.

Or. en

Alteração 579
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O GCDM pode apresentar observações 
sobre o resumo da avaliação da 
conformidade preliminar o mais tardar 60 
dias após a apresentação desse resumo. 
No decurso desse período, e o mais tardar 
30 dias após a apresentação, o GCDM 
pode solicitar informações 
complementares que sejam necessárias, 
por razões cientificamente válidas, para a 
análise da avaliação da conformidade 
preliminar feita pelo organismo 
notificado. Esse pedido pode incluir a 
apresentação de amostras ou a realização 
de uma visita às instalações do fabricante. 
O prazo para a apresentação de 
observações referido na primeira frase 
ficará suspenso até à transmissão das 
informações complementares solicitadas. 
Eventuais pedidos subsequentes de 
informações complementares por parte do 
GCDM não suspenderão o período de 
apresentação de observações.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 580
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O GCDM pode apresentar observações 
sobre o resumo da avaliação da 
conformidade preliminar o mais tardar 60 
dias após a apresentação desse resumo. 
No decurso desse período, e o mais tardar 
30 dias após a apresentação, o GCDM 
pode solicitar informações 
complementares que sejam necessárias, 
por razões cientificamente válidas, para a 
análise da avaliação da conformidade 
preliminar feita pelo organismo 
notificado. Esse pedido pode incluir a 
apresentação de amostras ou a realização 
de uma visita às instalações do fabricante. 
O prazo para a apresentação de 
observações referido na primeira frase 
ficará suspenso até à transmissão das 
informações complementares solicitadas. 
Eventuais pedidos subsequentes de 
informações complementares por parte do 
GCDM não suspenderão o período de 
apresentação de observações.

Suprimido

Or. fr

Alteração 581
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O GCDM pode apresentar observações 
sobre o resumo da avaliação da 
conformidade preliminar o mais tardar 60 
dias após a apresentação desse resumo. No 
decurso desse período, e o mais tardar 30

3. O GCDM pode apresentar um parecer 
positivo ou negativo sobre o resumo da 
avaliação da conformidade preliminar o 
mais tardar 40 dias após a apresentação 
desse resumo. Caso o GCDM não emita 
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dias após a apresentação, o GCDM pode 
solicitar informações complementares que 
sejam necessárias, por razões 
cientificamente válidas, para a análise da 
avaliação da conformidade preliminar feita 
pelo organismo notificado. Esse pedido 
pode incluir a apresentação de amostras ou 
a realização de uma visita às instalações do 
fabricante. O prazo para a apresentação de 
observações referido na primeira frase 
ficará suspenso até à transmissão das 
informações complementares solicitadas. 
Eventuais pedidos subsequentes de 
informações complementares por parte do 
GCDM não suspenderão o período de 
apresentação de observações.

qualquer parecer dentro deste prazo, 
considera-se o parecer positivo por acordo 
tácito.  No decurso desse período, e o mais 
tardar 20 dias após a apresentação, o 
GCDM pode solicitar informações 
complementares que sejam necessárias, por 
razões cientificamente válidas, para a 
análise da avaliação da conformidade 
preliminar feita pelo organismo notificado. 
Esse pedido pode incluir a apresentação de 
amostras ou a realização de uma visita às 
instalações do fabricante. O prazo para a 
apresentação de observações referido na 
primeira frase ficará suspenso até à 
transmissão das informações 
complementares solicitadas. Eventuais 
pedidos subsequentes de informações 
complementares por parte do GCDM não 
suspenderão o período de apresentação de 
observações.

Or. fr

Alteração 582
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.o 3

Texto da Comissão Alteração

3. O GCDM pode apresentar observações 
sobre o resumo da avaliação da 
conformidade preliminar o mais tardar 60 
dias após a apresentação desse resumo.
No decurso desse período, e o mais tardar 
30 dias após a apresentação, o GCDM 
pode solicitar informações 
complementares que sejam necessárias, 
por razões cientificamente válidas, para a 
análise da avaliação da conformidade 
preliminar feita pelo organismo 
notificado. Esse pedido pode incluir a 
apresentação de amostras ou a realização 
de uma visita às instalações do fabricante. 
O prazo para a apresentação de 

3. A avaliação científica do GCDM é 
baseada numa avaliação do dossiê do 
Conselho Consultivo Científico referida 
no artigo 80.º-A. Se, para um dispositivo 
em causa, o fabricante tiver solicitado 
aconselhamento científico seguindo o 
procedimento previsto no artigo 82.º-A, o 
resultado desse procedimento deve ser 
apresentado juntamente com a 
notificação ou assim que o processo for 
concluído. O aconselhamento científico 
deve ser devidamente tido em conta pelo 
GCDM e pela Comissão no decurso da 
aplicação do presente artigo.
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observações referido na primeira frase 
ficará suspenso até à transmissão das 
informações complementares solicitadas.
Eventuais pedidos subsequentes de 
informações complementares por parte do
GCDM não suspenderão o período de 
apresentação de observações.

Or. en

Alteração 583
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O organismo notificado deve tomar 
devidamente em consideração todas as 
observações recebidas ao abrigo do 
disposto no n.º 3. O referido organismo 
deve transmitir à Comissão uma 
explicação do modo como tais 
observações foram tidas em conta, 
incluindo uma justificação sempre que 
quaisquer observações não tenham sido 
seguidas, e comunicar a sua decisão final 
sobre a avaliação da conformidade em 
questão. A Comissão deve transmitir 
imediatamente esta informação ao 
GCDM.

Suprimido

Or. fr

Alteração 584
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O organismo notificado deve tomar 4. A decisão final do organismo notificado 
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devidamente em consideração todas as 
observações recebidas ao abrigo do 
disposto no n.º 3. O referido organismo 
deve transmitir à Comissão uma 
explicação do modo como tais 
observações foram tidas em conta,
incluindo uma justificação sempre que 
quaisquer observações não tenham sido 
seguidas, e comunicar a sua decisão final 
sobre a avaliação da conformidade em 
questão. A Comissão deve transmitir 
imediatamente esta informação ao GCDM.

em relação à avaliação de conformidade 
está subordinada ao parecer emitido ao 
abrigo do disposto no n.º 3. O organismo
notificado pode apresentar observações 
sobre o parecer à Comissão que deve 
transmitir imediatamente essa informação 
ao GCDM.

Se o parecer emitido em aplicação do n.º 3 
for negativo e após transmitir 
imediatamente essa informação ao 
fabricante, o organismo notificado dispõe 
de um prazo de 15 dias após a receção do 
parecer para pedir um reexame.
O GCDM envia um parecer definitivo ao 
organismo notificado no prazo de 30 dias 
após a receção do pedido de reexame. O 
parecer definitivo é acompanhado de um 
relatório com uma exposição de motivos. 
Se o parecer emitido em aplicação do n.º 3 
for positivo, o organismo notificado pode 
proceder à certificação. No entanto, se o 
parecer positivo depender da aplicação de 
medidas específicas (por exemplo, 
adaptação do plano de acompanhamento 
clínico pós-comercialização, certificação 
com um limite de tempo), o organismo 
notificado deve emitir o certificado de 
conformidade apenas na condição de 
essas medidas serem implementadas.

Or. fr

Alteração 585
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.o 4
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Texto da Comissão Alteração

4. O organismo notificado deve tomar 
devidamente em consideração todas as 
observações recebidas ao abrigo do 
disposto no n.º 3. O referido organismo 
deve transmitir à Comissão uma 
explicação do modo como tais 
observações foram tidas em conta, 
incluindo uma justificação sempre que 
quaisquer observações não tenham sido 
seguidas, e comunicar a sua decisão final 
sobre a avaliação da conformidade em 
questão. A Comissão deve transmitir 
imediatamente esta informação ao 
GCDM.

4. No caso de uma avaliação científica 
favorável, o organismo notificado pode 
proceder à certificação. No entanto, se a 
avaliação científica favorável estiver 
dependente da aplicação de medidas 
específicas (por exemplo, adaptação do 
plano de acompanhamento clínico 
pós-comercialização, certificação com um 
limite de tempo), o organismo notificado 
deve emitir o certificado de conformidade 
apenas na condição de essas medidas 
serem implementadas.

Or. en

Alteração 586
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.o 4 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso de uma avaliação científica 
desfavorável, o organismo notificado não 
deve emitir o certificado de conformidade. 
No entanto, pode apresentar novas 
informações em resposta à explicação 
incluída na avaliação científica do 
GCDM.
A pedido do fabricante, a Comissão pode 
organizar uma audiência para permitir a 
discussão das razões científicas que 
levaram a uma avaliação científica 
desfavorável e qualquer ação que o 
fabricante possa tomar ou dados que 
possam ser apresentados para solucionar 
as preocupações do GCDM.

Or. en
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Alteração 587
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.o 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Sempre que for considerado necessário 
para a proteção da segurança dos doentes e 
da saúde pública, a Comissão pode 
determinar, por meio de atos de execução, 
categorias ou grupos de dispositivos 
específicos, exceto os dispositivos da 
classe III, aos quais o disposto nos n.os 1 a 
4 se deve aplicar durante um período de 
tempo predefinido. Esses atos de execução 
devem ser adotados pelo procedimento de 
exame a que se refere o artigo 88.º, n.º 3.

Sempre que for considerado necessário 
para a proteção da segurança dos doentes e 
da saúde pública, a Comissão pode 
determinar, por meio de atos de execução, 
dispositivos, categorias ou grupos de 
dispositivos específicos, exceto os 
dispositivos referidos no n.º 1, aos quais o 
disposto nos n.os 1 a 4 se deve aplicar 
durante um período de tempo predefinido. 
Esses atos de execução devem ser adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 88.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 588
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.o 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Sempre que for considerado necessário 
para a proteção da segurança dos doentes e 
da saúde pública, a Comissão pode 
determinar, por meio de atos de execução, 
categorias ou grupos de dispositivos 
específicos, exceto os dispositivos da 
classe III, aos quais o disposto nos n.os 1 a 
4 se deve aplicar durante um período de 
tempo predefinido. Esses atos de execução 
devem ser adotados pelo procedimento de 
exame a que se refere o artigo 88.º, n.º 3.

Sempre que for considerado necessário 
para a proteção da segurança dos doentes e 
da saúde pública, a Comissão pode 
determinar, por meio de atos de execução, 
categorias ou grupos de dispositivos 
específicos, exceto os dispositivos da 
classe III, aos quais o disposto nos n.os 1 a 
4 se deve aplicar durante um período de 
tempo predefinido. Esses atos de execução 
devem ser adotados pelo procedimento de 
exame a que se refere o artigo 88.º, n.º 3. 
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Or. en

Alteração 589
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Sempre que for considerado necessário 
para a proteção da segurança dos doentes e 
da saúde pública, a Comissão pode 
determinar, por meio de atos de execução, 
categorias ou grupos de dispositivos 
específicos, exceto os dispositivos da 
classe III, aos quais o disposto nos n.os 1 a 
4 se deve aplicar durante um período de 
tempo predefinido. Esses atos de execução 
devem ser adotados pelo procedimento de 
exame a que se refere o artigo 88.º, n.º 3.

Sempre que for considerado necessário 
para a proteção da segurança dos doentes e 
da saúde pública, a Comissão pode 
determinar, por meio de atos de execução, 
categorias ou grupos de dispositivos 
específicos, exceto os dispositivos da 
classe III, aos quais o disposto no n.º 1 se 
deve aplicar durante um período de tempo 
predefinido. Esses atos de execução devem 
ser adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 88.º, n.º 3.

Or. fr

Alteração 590
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.o 5 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A novidade do dispositivo ou da 
tecnologia em que se baseia e o seu
impacto significativo em termos clínicos 
ou de saúde pública;

a) Novidade tecnológica ou nova 
utilização terapêutica que possam ter um 
impacto significativo em termos clínicos 
ou de saúde pública;

Or. en

Alteração 591
Françoise Grossetête
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Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão deve facultar ao público um 
resumo das observações apresentadas de 
acordo com o disposto no n.º 3 e o 
resultado do procedimento de avaliação da 
conformidade. Não pode divulgar dados 
pessoais nem informações comerciais 
confidenciais.

6. A Comissão deve facultar ao público os 
pareceres emitidos de acordo com o 
disposto no n.º 3 e o resultado do 
procedimento de avaliação da 
conformidade. Não pode divulgar dados 
pessoais nem informações comerciais 
confidenciais.

Or. fr

Alteração 592
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão deve facultar ao público um 
resumo das observações apresentadas de 
acordo com o disposto no n.º 3 e o 
resultado do procedimento de avaliação da 
conformidade. Não pode divulgar dados 
pessoais nem informações comerciais
confidenciais.

6. A Comissão deve facultar ao público um 
resumo das observações apresentadas de 
acordo com o disposto no n.º 3 e o 
resultado do procedimento de avaliação da 
conformidade. Não pode divulgar dados 
pessoais nem informações industriais
confidenciais.

Or. fr

Alteração 593
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão deve criar as infraestruturas 
técnicas para o intercâmbio de dados por 
meios eletrónicos entre os organismos 

7. A Comissão deve criar as infraestruturas 
técnicas para o intercâmbio de dados por 
meios eletrónicos entre ela, os organismos 
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notificados e o GCDM para efeitos do 
disposto no presente artigo.

notificados e o GCDM para efeitos do 
disposto no presente artigo.

Or. fr

Alteração 594
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão pode adotar, por meio de 
atos de execução, as modalidades e os 
elementos processuais relativos à 
apresentação e à análise do resumo da 
avaliação da conformidade preliminar de 
acordo com o disposto nos n.ºs 2 e 3. 
Esses atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 88.º, n.º 3.

Suprimido

Or. fr

Alteração 595
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.o 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão pode adotar, por meio de 
atos de execução, as modalidades e os 
elementos processuais relativos à 
apresentação e à análise do resumo da 
avaliação da conformidade preliminar de 
acordo com o disposto nos n.os 2 e 3. Esses 
atos de execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 88.º, n.º 3.

8. A Comissão pode adotar, por meio de 
atos de execução, as modalidades e os 
elementos processuais relativos à 
aplicação do presente artigo. Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 88.º, n.º 3.

Or. en
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Alteração 596
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º-A
Verificação dos organismos notificados e 
do exame pelos pares das autoridades 
nacionais competentes responsáveis pelos 
organismos notificados
1. O GCDM deve garantir:
a) O alinhamento da avaliação inicial, da 
qualificação, da notificação e da 
fiscalização dos organismos notificados;
b) A monitorização da qualidade 
permanente e da competência dos 
organismos notificados para a classe III e 
das suas avaliações, e 
c) As atividades de notificação e 
fiscalização das autoridades nacionais 
competentes responsáveis pelos 
organismos notificados através de um 
exame pelos pares referido no artigo 28.o, 
n.o 8.
2. No sentido de atingir o objetivo 
estabelecido no n.o1, alínea a), o GCDM 
deve: 
a) Dispor de recursos humanos com 
competência técnica em número 
suficiente com qualificações no domínio 
da avaliação de organismos de avaliação 
da conformidade e dos organismos 
notificados. Pelo menos dois desses 
peritos e um representante da Comissão 
devem participar nas equipas de avaliação 
conjunta para a avaliação dos organismos 
de avaliação da conformidade, de acordo 
com o previsto no artigo 32.o, n.o 3, e dos 
organismos notificados, de acordo com o 
previsto no artigo 35.o, n.o 4.
b) Analisar o parecer emitido pela equipa 
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de avaliação conjunta sobre o relatório de 
avaliação e o projeto de notificação de 
acordo com o previsto no artigo 32.o, n.º 6 
e optar por uma recomendação positiva 
ou negativa. Esta recomendação deve ser 
enviada à Comissão e à autoridade 
nacional competente responsável pelo 
organismo notificado.
c) Estabelecer requisitos de qualificação 
pormenorizados para os seus especialistas 
para a avaliação dos organismos de 
avaliação da conformidade e dos 
organismos notificados.
d) Estabelecer normas harmonizadas 
pormenorizadas para os organismos 
notificados e para as avaliações e tarefas 
executadas pelos organismos notificados 
que devem obrigatoriamente ser aplicadas 
e monitorizadas como parte da avaliação 
inicial da conformidade e monitorização 
das suas notificações como organismos 
notificados. As referidas medidas 
abrangerão:
i) As condições para a avaliação e a 
notificação como organismo notificado, 
incluindo os requisitos sobre a sua 
organização, qualidade de gestão e 
processos; 
ii) Os requisitos relativos aos recursos 
necessários, incluindo a qualificação e a 
formação;
iii) Os requisitos específicos relativos aos 
auditores e aos assessores técnicos dos 
organismos notificados da classe III;
iv) Os requisitos específicos relativos aos 
laboratórios de ensaios incluindo 
subcontratantes; 
v) Os requisitos particulares de 
competência nas áreas dos processos de 
esterilização; a biocompatibilidade; os 
dispositivos que integrem uma substância 
medicamentosa, tecidos ou células de 
origem humana ou animal, e a avaliação 
clínica;
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vi) Os requisitos sobre independência, 
imparcialidade e confidencialidade;
vii) As normas pormenorizadas para 
avaliações iniciais e avaliações de 
vigilância dos fabricantes e de outros 
operadores económicos pelos organismos 
notificados, com disposições adequadas 
para a avaliação dos dispositivos da classe 
III e dos novos dispositivos;
viii) A frequência das avaliações de 
vigilância dos organismos notificados dos 
fabricantes que devem realizar-se 
regularmente e pelo menos uma vez por 
ano no caso dos fabricantes de 
dispositivos médicos de classe III;
ix) O âmbito das avaliações de vigilância 
incluindo o requisito relativo à realização 
de avaliações no local incidindo sobre a 
avaliação dos sistemas de gestão de 
qualidade incluindo a vigilância, a 
verificação da validade dos exames de tipo 
e os certificados de exame do dossiê de 
conceção, de avaliações clínicas e do 
plano de vigilância pós-comercialização. 
x) As normas e os critérios relativos às 
avaliações de vigilância; caso existam 
suspeitas razoáveis, essas avaliações 
devem ser essencialmente não 
anunciadas;
xi) As normas relativas à restrição ou 
retirada das notificações;

xii) As normas relativas ao procedimento 
de arbitragem no caso de desacordo sobre 
uma recomendação negativa de uma 
avaliação inicial ou a restrição ou a 
retirada de uma notificação.
3. No sentido de atingir o objetivo 
estabelecido no n.o 1, alínea b), três anos 
após a notificação de um organismo 
notificado e, em seguida de três em três 
anos, a avaliação destinada a determinar 
se o organismo notificado continua a 
satisfazer os requisitos estabelecidos no 
anexo VI deve ser realizada pelo GCDM e 
por uma equipa de avaliação conjunta 
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designada em conformidade com o 
estabelecido no artigo 32.o, n.os 3 e 4. A 
pedido da Comissão ou de um 
Estado-Membro, o GCDM pode iniciar o 
processo de avaliação descrito no presente 
número a qualquer momento, sempre que 
haja dúvidas razoáveis quanto ao 
cumprimento permanente dos requisitos 
estabelecidos no anexo VI por parte de 
um organismo notificado. No caso dos 
organismos notificados que são 
notificados para os dispositivos da classe 
III, esta avaliação deve realizar-se todos 
os anos e nomeadamente incluir uma 
análise de amostras dos exames do dossiê 
de conceção realizados pelo organismo 
notificado para verificar a qualidade 
permanente e a competência na avaliação 
dos dispositivos médicos da classe III.
4. No sentido de atingir o objetivo 
estabelecido no n.o 1, alínea c), o GCDM 
deve estabelecer normas pormenorizadas 
para o exame pelos pares das autoridades 
nacionais responsáveis pelos organismos 
notificados em conformidade com o 
estabelecido no artigo 28.o, n.o 8. Estas 
normas devem ser obrigatoriamente 
aplicadas a todos os exames pelos pares 
que devem ser realizados de dois em dois 
anos com as autoridades nacionais 
competentes responsáveis pelos 
organismos notificados de acordo com o 
plano anual relativo aos exames pelos 
pares conforme previsto no artigo 28.o, n.o
8. 
5. Os membros do GCDM, incluindo pelo 
menos um representante da Comissão, 
devem participar nos exames pelos pares 
das autoridades nacionais competentes 
responsáveis pelos organismos notificados 
conforme previsto no artigo 28.o, n.o 8.
6. O GCDM deve estabelecer requisitos 
pormenorizados relativos à qualificação 
dos seus especialistas no domínio da 
auditoria relativos à participação nos 
exames pelos pares conforme previsto no 
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artigo 28.o, n.o 8.

Or. en

Alteração 597
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º-A
Notificação antes da colocação no 

mercado
1. Os organismos notificados devem 
notificar a Comissão dos pedidos de 
avaliação da conformidade de dispositivos 
classificados na classe III, à exceção dos 
pedidos relativos ao aditamento ou à 
renovação de certificados existentes. Estas 
notificações devem ser acompanhadas do 
projeto de instruções de utilização 
referido no anexo I, secção 19.3, e do 
projeto de resumo da segurança e do 
desempenho clínico referido no artigo 
26.º. Nas suas notificações, o organismo 
notificado deve indicar a data prevista 
para a conclusão da avaliação da 
conformidade. A Comissão deve 
transmitir imediatamente a notificação e 
os documentos que a acompanham ao 
GCDM.
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 89.º para alargar o âmbito dos 
dispositivos que têm de ser notificados 
antes da colocação no mercado, como 
referido no n.º 1.

Or. en
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Justificação

A notificação de pré-comercialização, conforme prevista no artigo 44.º, n º 1 e 5, primeiro 
parágrafo, da proposta da Comissão deve ser mantida num novo artigo, para permitir que a 
Comissão tenha conhecimento e fiscalização do mercado.

Alteração 598
Thomas Ulmer, Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º-A
Procedimento de inspeção para 

organismos notificados e autoridades 
nacionais responsáveis

1. O GCDM deve garantir a normalização 
da primeira avaliação de qualificações, a 
notificação e monitorização dos 
organismos notificados e a aproximação 
da notificação e atividades de 
monitorização das autoridades nacionais 
responsáveis.
2. Para alcançar os objetivos referidos no 
n.º 1 de normalização das autoridades 
nacionais responsáveis, o GCDM deve 
introduzir regras claras de exame das 
autoridades nacionais responsáveis pelos 
pares em conformidade com o n.º 8 do 
artigo 28.º. Estas regras devem ser 
obrigatórias para todos os exames pelos 
pares, que deverão ser realizados de dois 
em dois anos pelas autoridades nacionais 
responsáveis nos termos do plano anual 
definido no n.º 8 do artigo 28.º.
3. Os membros do GCDM devem 
participar neste exame das autoridades 
nacionais responsáveis pelos pares nos 
termos do n.º 8 do artigo 28.º.
4. O GCDM deve impor requisitos 
precisos aos peritos de auditoria, que 
participem no exame pelos pares nos 
termos do n.º 8 do artigo 28.º.
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5. Para alcançar os objetivos referidos no 
n.º 1 de normalização dos organismos 
notificados, no GCDM devem estar 
presentes peritos de organismos de 
avaliação de conformidade e organismos 
notificados. No mínimo dois peritos 
destes, em conformidade com o n.º 3 do 
artigo 32.º, devem integrar a equipa de 
avaliação conjunta de organismos de 
avaliação da conformidade e organismos 
notificados, nos termos do n.º 4 do artigo 
35.º.
6. Para alcançar os objetivos referidos no 
n.º 1 de normalização dos organismos 
notificados, o GCDM deve estabelecer 
requisitos de qualificação para os peritos 
de organismos de avaliação de 
conformidade e organismos notificados.
7. O GCDM deve verificar o parecer da 
equipa de avaliação conjunta relativo ao 
relatório de avaliação e ao projeto de 
notificação nos termos do n.º 6 do artigo 
32.º e emitir uma recomendação positiva 
ou negativa. Esta recomendação deve ser 
transmitida à Comissão e às autoridades 
nacionais responsáveis.
8. Como outra medida para alcançar os 
objetivos referidos no n.º 1, o GCDM deve
desenvolver regras pormenorizadas 
obrigatórias para a avaliação de 
organismos de avaliação da conformidade 
e organismos notificados.
Estas regras devem incluir:
(a) os requisitos para uma avaliação e 
notificação de organismos notificados 
incluem:
- requisitos de organização, qualidade, 
sistemas de gestão e processos;
- requisitos sobre os recursos necessários, 
incluindo qualificação e formação 
técnica;
- requisitos especiais sobre auditores e 
emitentes de pareceres técnicos dos 
organismos notificados;
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- requisitos especiais sobre laboratórios e 
subcontratantes;
- requisitos de independência, 
imparcialidade e discrição;
(b) regras pormenorizadas para as 
primeiras avaliações e avaliações de 
vigilância: 
- as avaliações de vigilância devem ser 
realizadas regularmente, no mínimo uma 
vez por ano;
- as avaliações de vigilância devem ser 
realizadas no próprio local e devem 
incluir a avaliação dos certificados de 
gestão de qualidade, fiscalização de tipo e 
documentação de conceção (dossier de 
conceção), exames clínicos e fiscalização 
de mercado pós-comercialização, com 
especial ênfase nos dispositivos de classe 
III e nos novos dispositivos;
(c) regras e critérios para as avaliações de 
vigilância com base em dúvidas 
fundamentadas; estas avaliações não 
devem ser anunciadas;
(d) regras para a restrição e retirada de 
decisões;
(e) regras para uma arbitragem em caso 
de desacordo acerca de uma 
recomendação negativa de uma avaliação 
original ou da restrição ou retirada de 
uma decisão.

Or. de


