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Alteração 599
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. cs

Alteração 600
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Antes de emitir qualquer certificado, o 
organismo notificado responsável pela 
avaliação deve ter em conta, se aplicável, 
resultados incluídos no relatório de estudo 
clínico visado no artigo 59.º, n.º 4, do 
presente regulamento. Os certificados 
emitidos pelos organismos notificados em 
conformidade com os anexos VIII, IX e X 
devem ser redigidos numa língua oficial da 
União determinada pelo Estado-Membro 
em que estiver estabelecido o organismo 
notificado, ou numa língua oficial da União 
aceite pelo organismo notificado. O 
conteúdo mínimo dos certificados é 
estabelecido no anexo XII.
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Or. fr

Alteração 601
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Durante o período de validade dos 
certificados de conformidade, o 
organismo notificado em questão deve 
efetuar, pelo menos anualmente e de 
forma não anunciada, uma inspeção ao 
local de produção do dispositivo médico 
que está encarregado de avaliar. Esta 
inspeção não anunciada implica que o 
fabricante não seja informado em 
momento algum da data e dos horários 
possíveis da referida inspeção.

Or. fr

Alteração 602
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que um organismo notificado 
verificar que um fabricante deixou de 
cumprir determinados requisitos do 
presente regulamento, deve suspender, 
retirar ou impor restrições ao certificado 
emitido, tomando em conta o princípio da 
proporcionalidade, a não ser que o 
fabricante garanta o cumprimento desses 
requisitos através da aplicação de uma ação 
corretiva apropriada num prazo adequado 
estabelecido pelo organismo notificado. O 
organismo notificado deve fundamentar a 

3. Sempre que um organismo notificado 
verificar que um fabricante deixou de 
cumprir determinados requisitos do 
presente regulamento, deve suspender, 
retirar ou impor restrições ao certificado 
emitido, tomando em conta o princípio da 
proporcionalidade, a não ser que o 
fabricante garanta o cumprimento desses 
requisitos através da aplicação de uma ação 
corretiva apropriada num prazo adequado 
estabelecido pelo organismo notificado. O 
organismo notificado deve fundamentar a 
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sua decisão. sua decisão e comunicá-la às autoridades 
competentes dos Estados-Membros no 
território dos quais o dispositivo médico é 
produzido e colocado no mercado, à 
Comissão Europeia e ao GCDM.

Or. fr

Alteração 603
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. À luz do progresso técnico, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 89.º a fim de 
alterar ou completar o conteúdo mínimo 
dos certificados estabelecido no anexo XII.

5. À luz do progresso técnico, a Comissão 
fica habilitada a adotar atos de execução
em conformidade com o artigo 88.º a fim 
de alterar ou completar o conteúdo mínimo 
dos certificados estabelecido no anexo XII.

Or. fr

Alteração 604
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Informa as autoridades competentes 
dos Estados-Membros visados pela 
produção e colocação no mercado do 
dispositivo médico em questão, bem como 
a Comissão e o GCDM.

Or. fr
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Alteração 605
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação do artigo 42.º, uma 
autoridade competente pode, mediante 
pedido devidamente justificado, autorizar a 
colocação no mercado ou a entrada em 
serviço, no território do Estado-Membro 
em questão, de dispositivos específicos que 
ainda não tenham sido objeto dos 
procedimentos referidos no artigo 42.º e 
cuja utilização contribua para a saúde 
pública ou a segurança dos doentes.

1. Em derrogação do artigo 42.º, uma 
autoridade competente pode, mediante 
pedido devidamente justificado e após a 
aprovação do Grupo de Coordenação dos 
Dispositivos Médicos, autorizar a 
colocação no mercado ou a entrada em 
serviço, no território do Estado-Membro 
em questão, de dispositivos específicos que 
ainda não tenham sido objeto dos 
procedimentos referidos no artigo 42.º e 
cuja utilização contribua para a saúde 
pública ou a segurança dos doentes. Esta 
exceção só é possível se o fabricante 
apresentar os dados clínicos necessários à 
autoridade competente dentro do prazo 
prescrito.

Or. de

Alteração 606
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Estado-Membro deve informar a 
Comissão e os outros Estados-Membros de 
qualquer decisão de autorizar a colocação 
no mercado ou entrada em serviço de um 
dispositivo em conformidade com o n.º 1 
sempre que tal autorização for concedida 
para uma utilização não limitada a um 
único doente.

2. O Estado-Membro deve informar a 
Comissão, o organismo notificado 
responsável pela avaliação do dispositivo 
médico em questão, o GDCM e os outros 
Estados-Membros de qualquer decisão de 
autorizar a colocação no mercado ou 
entrada em serviço de um dispositivo em 
conformidade com o n.º 1 sempre que tal 
autorização for concedida para uma 
utilização não limitada a um único doente.
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Or. fr

Alteração 607
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A pedido de um Estado-Membro, e se 
tal contribuir para a saúde pública ou a 
segurança dos doentes em mais de um 
Estado-Membro, a Comissão pode, por 
meio de atos de execução, tornar 
extensiva ao território da União, por um 
período especificado, a validade de uma 
autorização concedida por um 
Estado-Membro em conformidade com o 
n.º 1 e estabelecer as condições em que o 
dispositivo pode ser colocado no mercado 
ou entrar em serviço. Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 88.º, n.º 3.

Suprimido

Por imperativos de urgência devidamente 
justificados, relacionados com a saúde e a 
segurança das pessoas, a Comissão deve 
adotar atos de execução imediatamente 
aplicáveis em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 88.º, n.º 
4.

Or. pl

Justificação

Art. 47 ust. 3 wskazuje, że Komisja  może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium  wyrobu nie 
spełniającego  wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność.  Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną  i nie musi to być decyzja Komisji 
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Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności. 
Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.

Alteração 608
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Verificar se, em condições normais de 
utilização, os dispositivos foram 
concebidos, fabricados e embalados por 
forma a poderem desempenhar uma ou 
mais das funções específicas de um 
dispositivo médico previstas no artigo 2.º, 
n.º 1, ponto 1, e atingem os níveis de 
desempenho previstos, especificados pelo 
fabricante;

(a) Verificar se, em condições normais de 
utilização, os dispositivos foram 
concebidos, fabricados e embalados por 
forma a poderem desempenhar uma ou 
mais das funções específicas de um 
dispositivo médico previstas no artigo 2.º, 
n.º 1, ponto 1, e atingem os níveis de 
desempenho previstos, especificados pelo 
fabricante ou pelo promotor;

Or. de

Alteração 609
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 610
Thomas Ulmer, Peter Liese
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Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As investigações clínicas devem ser 
concebidas e realizadas de modo a 
assegurar a proteção dos direitos, da 
segurança e do bem-estar dos sujeitos que 
participam numa investigação clínica e a 
garantir a fiabilidade e robustez dos dados 
clínicos nela produzidos.

3. As investigações clínicas devem ser 
concebidas e realizadas de modo a 
assegurar a proteção dos direitos, da 
segurança e do bem-estar dos sujeitos que 
participam numa investigação clínica e a 
garantir a fiabilidade e robustez dos dados 
clínicos nela produzidos. As investigações 
clínicas não devem ser realizadas se os 
riscos a elas aliados ultrapassarem os 
potenciais benefícios do dispositivo 
médico.
Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de proibir as investigações 
clínicas de determinados grupos de 
dispositivos ou domínios de ensaio ou de 
sobre elas impor determinados requisitos. 

Or. de

Alteração 611
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O promotor de uma investigação clínica 
deve apresentar um pedido ao Estado-
Membro ou Estados-Membros nos quais a 
investigação será realizada, acompanhado 
da documentação referida no capítulo II do 
anexo XIV. No prazo de seis dias a contar 
da receção do pedido, o Estado-Membro 
em causa deve notificar ao promotor se a 
investigação clínica é abrangida pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento e se o pedido está completo.

O promotor de uma investigação clínica 
deve apresentar um pedido ao Estado-
Membro ou Estados-Membros nos quais a 
investigação será realizada, acompanhado 
da documentação referida no capítulo II do 
anexo XIV. No prazo de 14 dias a contar 
da receção do pedido, o Estado-Membro 
em causa deve notificar ao promotor se a 
investigação clínica é abrangida pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento e se o pedido está completo.

Or. de
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Alteração 612
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando sejam abrangidos vários 
Estados-Membros, estes devem procurar 
chegar a acordo relativamente a uma 
conclusão, caso não exista consenso a 
respeito da aprovação da investigação 
clínica. Se não se chegar a uma 
conclusão, a Comissão Europeia delibera 
após audição dos Estados-Membros em 
questão.

Or. en

Justificação

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

Alteração 613
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Se o Estado-Membro não notificar o 
promotor de acordo com o previsto no n.º 2 
no prazo de três dias a contar da receção 
das observações ou do pedido completo, 
considera-se que a investigação clínica é 
abrangida pelo âmbito de aplicação do 

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

presente regulamento e que o pedido está 
completo.

Or. de

Alteração 614
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que uma investigação clínica 
seja suspensa, encerrada ou 
temporariamente interrompida se 
surgirem novas descobertas científicas, 
com base nas quais a autoridade 
competente já não aprovaria a 
investigação clínica ou o comité de ética 
já não daria o seu consentimento.

Or. de

Justificação

Os novos conhecimentos e as novas descobertas científicas podem levar a que já não seja 
necessária uma investigação clínica. Neste caso, as autoridades competentes devem ter a 
oportunidade de suspender estas investigações clínicas.

Alteração 615
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) No caso de dispositivos experimentais 
classificados na classe III e de 
dispositivos implantáveis ou dispositivos 
invasivos para utilização por longos 
períodos classificados nas classes IIa ou 

(a) Assim que o Estado-Membro em causa 
notificar o promotor da sua aprovação;
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IIb, assim que o Estado-Membro em causa 
notificar o promotor da sua aprovação;

Or. de

Alteração 616
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) No caso de dispositivos experimentais 
que não os referidos na alínea a), 
imediatamente após a data do pedido, 
desde que o Estado-Membro em causa 
assim o tenha decidido e sejam fornecidas 
provas de que são protegidos os direitos, a 
segurança e o bem-estar dos sujeitos da 
investigação clínica;

Suprimido

Or. de

Alteração 617
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 51 – parágrafo 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 618
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 51-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Comité de ética
A autorização para uma investigação 
clínica só pode ser concedida se um 
comité de ética independente tiver emitido 
um parecer favorável. O parecer do 
comité de ética deverá ter em 
consideração a viabilidade clínica, o 
consentimento esclarecido dos 
participantes na investigação clínica, 
depois de recebidas todas as informações 
acerca dos potenciais riscos e perigos 
associados à investigação clínica, bem 
como a adequação dos centros de 
investigação e dos investigadores.
O comité de ética destina-se a proteger os 
direitos, a saúde e a segurança dos 
sujeitos participantes numa investigação 
clínica, dos utilizadores e de terceiros. 
Este comité deve ser independente da 
investigação, do promotor e de qualquer 
outra influência. Devem ser cumpridas 
tanto as normas nacionais, como as 
internacionais.
O comité de ética deve ser composto por 
um número adequado de membros 
devidamente qualificados. No entanto, 
representantes da sociedade civil também 
deverão integrar o comité de ética.

Or. de

Justificação

Para as investigações clínicas, é necessário criar regulamentos claros relativos aos comités 
de ética também no domínio dos dispositivos médicos. Faria sentido se as normas para um 
comité de ética no domínio dos dispositivos médicos fossem adaptadas de acordo com a 
versão definitiva do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos ensaios 
clínicos de medicamentos para uso humano e que revoga a Diretiva 2001/20/CE.
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Alteração 619
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem assegurar 
que as pessoas encarregadas de avaliar o 
pedido estão isentas de conflitos de 
interesses, são independentes do promotor, 
da instituição do(s) centro(s) de 
investigação e dos investigadores 
envolvidos e estão livres de qualquer outra 
influência indevida.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as pessoas encarregadas de avaliar o 
pedido são independentes do promotor e 
dos investigadores envolvidos e estão 
livres de qualquer outra influência 
indevida.

Or. fr

Alteração 620
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem assegurar 
que a avaliação é feita conjuntamente por 
um número razoável de pessoas que 
possuam coletivamente as qualificações e a 
experiência necessárias. Na avaliação deve 
ser tomado em conta o ponto de vista de 
pelo menos uma pessoa cuja principal área 
de interesse não seja científica. Deve 
igualmente ser tomado em conta o ponto de 
vista de pelo menos um doente.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
a avaliação é feita conjuntamente por um 
número razoável de pessoas que possuam 
coletivamente as qualificações e a 
experiência necessárias. Na avaliação deve 
ser tomado em conta o ponto de vista de 
pelo menos uma pessoa cuja principal área 
de interesse não seja científica. Deve 
igualmente ser tomado em conta o ponto de 
vista dos doentes.

A lista dos examinadores deve ser 
disponibilizada ao promotor.

Or. en
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Alteração 621
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem assegurar 
que a avaliação é feita conjuntamente por 
um número razoável de pessoas que
possuam coletivamente as qualificações e a 
experiência necessárias. Na avaliação deve 
ser tomado em conta o ponto de vista de 
pelo menos uma pessoa cuja principal área 
de interesse não seja científica. Deve 
igualmente ser tomado em conta o ponto de 
vista de pelo menos um doente.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
a avaliação é feita conjuntamente por um 
número razoável de pessoas que possuam 
coletivamente as qualificações e a 
experiência necessárias. Na avaliação deve 
ser tomado em conta o ponto de vista de 
mais de uma pessoa cuja principal área de 
interesse não seja científica. Deve 
igualmente ser tomado em conta o ponto de 
vista de pelo menos um doente.

Or. en

Justificação

«pelo menos um doente» não é suficiente. A observação de um doente não basta, dado que 
dificilmente a observação de um doente pode representar a observação de todos os doentes 
numa investigação.

Alteração 622
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
89.º a fim de alterar ou completar, à luz do 
progresso técnico e da evolução da 
regulamentação a nível internacional, os 
requisitos relativos à documentação a 
apresentar com um pedido relativo a uma 
investigação clínica conforme estabelecido 
no capítulo II do anexo XIV.

7. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
de execução em conformidade com o 
artigo 88.º a fim de alterar ou completar, à 
luz do progresso técnico e da evolução da 
regulamentação a nível internacional, os 
requisitos relativos à documentação a 
apresentar com um pedido relativo a uma 
investigação clínica conforme estabelecido 
no capítulo II do anexo XIV.

Or. fr
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Alteração 623
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Intercâmbio de informações entre os 
Estados-Membros e entre estes e a 
Comissão em conformidade com o artigo 
56.º;

(b) Intercâmbio de informações entre os 
Estados-Membros e entre estes e a 
Comissão em conformidade com o artigo 
56.º; Todas as atualizações relevantes das 
informações relativas a uma investigação 
devem ser lançadas na base de dados, tais 
como medidas adotadas pelos 
Estados-Membros para pôr termo, 
suspender ou alterar uma investigação, 
bem como informações atualizadas sobre 
a relação risco-benefício ou quaisquer 
outras medidas urgentes de segurança 
tomadas.

Or. en

Alteração 624
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Os relatórios da investigação clínica 
apresentados pelos promotores previstos 
artigo 58.º, n.º 5

Or. en

Justificação

Importa esclarecer que os Relatórios da Investigação Clínica devem fazer parte das 
informações disponibilizadas ao público e aos profissionais de saúde. Estas alterações 
garantem a obtenção de um grau de coerência com o possível resultado das negociações dos 
Ensaios Clínicos.
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Alteração 625
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao estabelecer o sistema eletrónico 
referido no n.º 1, a Comissão deve 
assegurar a sua interoperabilidade com a 
base de dados da UE para os ensaios 
clínicos de medicamentos para uso humano 
criada em conformidade com o artigo […] 
do Regulamento (UE) n.º […/…]. À 
exceção das informações referidas no 
artigo 52.º, as informações coligidas e 
tratadas no sistema eletrónico devem estar 
acessíveis unicamente aos 
Estados-Membros e à Comissão.

2. Ao estabelecer o sistema eletrónico 
referido no n.º 1, a Comissão deve 
assegurar a sua interoperabilidade com a 
base de dados da UE para os ensaios 
clínicos de medicamentos para uso humano 
criada em conformidade com o artigo […] 
do Regulamento (UE) n.º […/…] e o 
Banco de Dados Europeu sobre 
Dispositivos Médicos (Eudamed), 
instituído pela Decisão 2010/227/UE da 
Comissão. À exceção das informações 
referidas no artigo 52.º, as informações 
coligidas e tratadas no sistema eletrónico 
devem estar acessíveis unicamente aos 
Estados-Membros e à Comissão.

Or. fr

Justificação

A interoperabilidade do sistema eletrónico com o Banco de Dados Europeu sobre 
Dispositivos Médicos (Eudamed) deve igualmente ser mencionada.

Alteração 626
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Ao estabelecer o sistema eletrónico 
referido no n.º 1, a Comissão deve 
assegurar a sua interoperabilidade com a 
base de dados da UE para os ensaios 
clínicos de medicamentos para uso humano 
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criada em conformidade com o artigo […] 
do Regulamento (UE) n.º […/…]. À 
exceção das informações referidas no 
artigo 52.º, as informações coligidas e 
tratadas no sistema eletrónico devem estar 
acessíveis unicamente aos Estados-
Membros e à Comissão.

criada em conformidade com o artigo [...] 
do Regulamento (UE) n.º [.../...]. À 
exceção das informações referidas no 
artigo 52.º, as informações coligidas e 
tratadas no sistema eletrónico devem estar 
acessíveis aos Estados-Membros e à 
Comissão. A Comissão também deve 
garantir que os profissionais de saúde e os 
doentes tenham acesso ao sistema 
eletrónico. O público deve ter acesso aos 
dados da base de dados, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1049/2001.

Or. en

Alteração 627
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
89.º a fim de determinar que outras 
informações relativas a investigações 
clínicas coligidas e tratadas no sistema 
eletrónico devem estar acessíveis 
publicamente a fim de permitir a 
interoperabilidade com a base de dados da 
UE para ensaios clínicos de medicamentos 
para uso humano criada pelo Regulamento 
(UE) n.º […/…]. É aplicável o disposto no 
artigo 52.º, n.os 3 e 4.

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
de execução em conformidade com o 
artigo 88.º a fim de determinar que outras 
informações relativas a investigações 
clínicas coligidas e tratadas no sistema 
eletrónico devem estar acessíveis 
publicamente a fim de permitir a 
interoperabilidade com a base de dados da 
UE para ensaios clínicos de medicamentos 
para uso humano criada pelo Regulamento 
(UE) n.º […/…]. É aplicável o disposto no 
artigo 52.º, n.os 3 e 4.

Or. fr

Alteração 628
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de um ano a contar da 
conclusão da investigação clínica, o 
promotor deve apresentar aos Estados-
Membros em causa um resumo dos
resultados da investigação clínica sob a 
forma de um relatório da investigação 
clínica, como referido no anexo XIV, 
capítulo I, secção 2.7. Quando, por motivos 
científicos, não for possível apresentar o 
relatório da investigação clínica no prazo 
de um ano, esse relatório deve ser 
apresentado assim que estiver disponível. 
Nesse caso, o plano da investigação clínica 
referido no anexo XIV, capítulo II, secção 
3, deve especificar em que momento os 
resultados da investigação clínica serão 
apresentados, juntamente com uma 
explicação.

3. No prazo de um ano a contar da 
conclusão da investigação clínica, o 
promotor deve apresentar aos 
Estados-Membros em causa os resultados 
da investigação clínica sob a forma de um 
relatório da investigação clínica, como 
referido no anexo XIV, capítulo I, secção 
2.7. Quando, por motivos científicos, não 
for possível apresentar o relatório da 
investigação clínica no prazo de um ano, 
esse relatório deve ser apresentado assim 
que estiver disponível. Nesse caso, o plano 
da investigação clínica referido no anexo 
XIV, capítulo II, secção 3, deve especificar 
em que momento os resultados da 
investigação clínica serão apresentados, 
juntamente com uma explicação.

Or. en

Justificação

Embora o Relatório de Estudo do Desempenho Clínico consista numa forma de resumo, os 
fabricantes devem estar cientes de que este Relatório fará parte das informações acessíveis 
ao público.

Alteração 629
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Através do sistema eletrónico referido 
no artigo 53.º, o promotor de uma 
investigação clínica a realizar em mais de 
um Estado-Membro pode apresentar, para 
efeitos do artigo 51.º, um pedido único que 
é transmitido eletronicamente, após 
receção, aos Estados-Membros em causa.

1. Através do sistema eletrónico referido 
no artigo 53.º, o promotor de uma 
investigação clínica pode apresentar, para 
efeitos do artigo 51.º, o pedido que é 
transmitido eletronicamente, após receção, 
aos Estados-Membros em causa.
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Or. en

Justificação

A possibilidade de arquivo através da Base de dados deve estar disponível para todos os 
estudos, mesmo quando o estudo é realizado em apenas um Estado-Membro.

Alteração 630
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Consignar os resultados da avaliação 
coordenada num relatório que deve ser 
tomado em conta pelos outros Estados-
Membros em causa ao tomarem uma 
decisão sobre o pedido do promotor em 
conformidade com o artigo 51.º, n.º 5.

(b) Consignar os resultados da avaliação
coordenada num relatório que deve ser 
aprovado pelos outros Estados-Membros 
em causa ao tomarem uma decisão sobre o 
pedido do promotor em conformidade com 
o artigo 51.º, n.º 5.

Or. en

Alteração 631
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Novos dados relativos a qualquer 
acontecimento referido nas alíneas a) a c).

(d) Novos dados relativos a qualquer 
acontecimento referido nas alíneas a) a c).

As informações sobre incidentes 
provocados por erros dos utilizadores 
também devem ser recolhidas, dado que 
representam uma grande parte dos
incidentes com dispositivos médicos. Tais 
informações podem contribuir para 
aumentar a segurança e os 
conhecimentos sobre o dispositivo.
O regulamento também deve prever a 
implementação, pelos Estados-Membros, 
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de formatos não eletrónicos de notificação
para que os doentes que não dispõem de 
acesso à Internet também possam enviar 
notificações.

Or. en

Alteração 632
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A alínea a) do presente número também 
se aplica ao profissional de saúde em 
contacto com os doentes que sofreram 
danos.

Or. en

Alteração 633
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 634
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 635
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 636
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Esta alteração envolve a abordagem adotada no quadro da Diretiva Farmacovigilância.

Alteração 637
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Membro receba notificações dessa 
natureza, deve tomar as medidas 
necessárias para assegurar que o fabricante 
do dispositivo em causa é informado do 
incidente. O fabricante deve assegurar o 
acompanhamento adequado.

Or. en

Justificação

Esta disposição reflete a abordagem adotada na Diretiva Farmacovigilância.

Alteração 638
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 639
Nora Berra
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Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem coordenar 
entre si o desenvolvimento de formulários 
estruturados normalizados, baseados na 
Internet, para a notificação de incidentes 
graves pelos profissionais de saúde, 
utilizadores e doentes. Os 
Estados-Membros também devem 
proporcionar aos profissionais de saúde, 
utilizadores e doentes outras formas de 
notificação de incidentes suspeitos às 
autoridades nacionais competentes.

Or. en

Alteração 640
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 641
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os fabricantes de dispositivos feitos por 
medida devem notificar quaisquer 
incidentes graves e ações corretivas de 
segurança referidos no n.º 1 à autoridade 
competente do Estado-Membro em que o 
dispositivo em causa tenha sido 
disponibilizado.

4. Os fabricantes de dispositivos feitos por 
medida devem notificar imediatamente
quaisquer incidentes e ações corretivas de 
segurança referidos no n.º 1 à autoridade 
competente do Estado-Membro em que o 
dispositivo em causa tenha sido 
disponibilizado.

Or. en

Alteração 642
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1 – parte introdutória

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 seguintes informações:

1. A Comissão deve, em colaboração com 
os Estados-Membros, continuar a 
desenvolver o Banco de Dados Europeu 
sobre Dispositivos Médicos (Eudamed) 
existente instituído pela Decisão da 
Comissão 2010/227/UE e gerir um sistema 
eletrónico destinado a coligir e tratar as 
seguintes informações:

Or. en

Alteração 643
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Os relatórios periódicos atualizados 
de segurança elaborados pelos 
fabricantes, como referido no artigo 
63.º-A;
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Or. en

Alteração 644
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As informações coligidas e tratadas no 
sistema eletrónico devem estar acessíveis 
às autoridades competentes dos 
Estados-Membros, à Comissão, aos 
organismos notificados e ao fabricante, 
caso se refiram ao seu próprio produto.

Or. de

Alteração 645
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As informações coligidas e tratadas no 
sistema eletrónico devem estar acessíveis 
às autoridades competentes dos Estados-
Membros, à Comissão e aos organismos 
notificados. Em consulta com o Grupo de 
Coordenação dos Dispositivos Médicos, a 
Comissão deve disponibilizar uma síntese 
destas informações, de seis em seis meses, 
ao público e aos profissionais de saúde. 
Estas informações devem estar acessíveis 
através do Banco de Dados Europeu 
previsto no artigo 27.º.

Or. en
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Justificação

Os profissionais de saúde e o público beneficiarão de uma síntese de informações em matéria 
de vigilância e fiscalização do mercado. Dado que estas informações exigirão um tratamento 
judicioso, o GCDM é o fórum indicado para fornecer estas informações ao Banco de Dados 
Europeu.

Alteração 646
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A Comissão deve assegurar que os 
profissionais de saúde disponham de total 
acesso ao sistema eletrónico e que o 
público disponha de um nível adequado 
de acesso ao sistema eletrónico.

Or. de

Justificação

Para a utilização racional dos dispositivos médicos, os médicos e cirurgiões devem tomar 
uma decisão sobre quais os dispositivos a utilizar com base na sua eficácia e segurança. Os 
profissionais de saúde devem ter acesso a todas as informações, incluindo pormenores de 
desempenho técnico e estudos de mercado (anteriores ou posteriores à comercialização) 
preparados pelos fabricantes para a obtenção da aprovação dos seus produtos.

Alteração 647
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A Comissão deve assegurar que os 
profissionais de saúde e o público dispõem 
de acesso total ao sistema eletrónico, em 
conformidade com a legislação existente 
em matéria de proteção de dados e de 



AM\936128PT.doc 29/184 PE510.767v01-00

PT

direitos de propriedade intelectual.

Or. en

Alteração 648
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As notificações e informações 
referidas no artigo 62.º, n.º 5, também 
devem ser transmitidas automaticamente 
para o dispositivo em questão, através do 
sistema eletrónico, ao organismo 
notificado que emitiu o certificado em 
conformidade com o artigo 45.º.

Or. en

Justificação

A integração dos organismos notificados no intercâmbio de informação das autoridades de 
fiscalização do mercado deve ser alargada e claramente definida. Em particular, os 
organismos notificados necessitam, no âmbito dos procedimentos de comunicação 
automatizados e harmonizados, de informações consolidadas para reconhecer 
desenvolvimentos, ter novas informações imediatamente em conta e reagir prontamente e de 
forma adequada às ocorrências e aos incidentes, por exemplo, através de controlos a 
posteriori, da suspensão ou da retirada de um certificado.

Alteração 649
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As notificações e informações 
referidas no artigo 62.º, n.º 5, também 
devem ser transmitidas automaticamente 
no que diz respeito ao dispositivo em 
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questão, através do sistema eletrónico, ao 
organismo notificado que emitiu o 
certificado em conformidade com o artigo 
45.º.

Or. en

Alteração 650
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Não deverá ser criado nenhum 
sistema de notificação nacional adicional
- deverá aplicar-se apenas o sistema de 
notificação europeu.

Or. de

Alteração 651
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 63-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 63.º-A
Relatórios periódicos atualizados de 

segurança
1. Os fabricantes de dispositivos médicos 
classificados na classe III devem notificar 
ao sistema eletrónico referido no artigo 
62.º:
(a) Resumos de dados relevantes para os 
benefícios e os riscos dos dispositivos 
médicos, incluindo os resultados de todos 
os estudos que abordem o impacto 
potencial da certificação;
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(b) Uma avaliação científica da relação 
risco-benefício do dispositivo médico;
(c) Todos os dados relativos ao volume de 
vendas do dispositivo médico, incluindo 
uma estimativa da população a ele 
exposta.
2. A frequência com que os fabricantes 
devem fazer a notificação referida no n º 1 
deve ser indicada na avaliação científica 
do GCDM referida no artigo 44.º.
Os fabricantes devem apresentar 
relatórios periódicos atualizados de 
segurança às autoridades competentes 
imediatamente, a pedido ou, pelo menos, 
uma vez por ano durante os primeiros 2 
anos após a colocação inicial no mercado 
desse dispositivo médico.
3. O GCDM deve avaliar os relatórios 
periódicos atualizados de segurança para 
determinar se existem novos riscos ou se 
os riscos se alteraram, ou se há alterações 
na relação risco-benefício do dispositivo 
médico.
4. Após a avaliação dos relatórios 
periódicos atualizados de segurança, o 
GCDM deve considerar se é necessário 
adotar alguma medida relativamente ao 
dispositivo médico em questão. O GCDM 
deve informar o organismo notificado em 
caso de uma avaliação científica 
desfavorável. Nesse caso, o organismo 
notificado deve manter, alterar, suspender 
ou revogar a autorização, conforme 
apropriado. 

Or. en

Alteração 652
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
todas as informações relativas a um 
incidente grave ocorrido no seu território 
ou a uma ação corretiva de segurança 
realizada ou prevista no seu território, que 
cheguem ao seu conhecimento em 
conformidade com o artigo 61.º, são 
avaliadas de modo centralizado, a nível 
nacional, pela respetiva autoridade 
competente, se possível juntamente com o 
fabricante.

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
todas as informações relativas a um 
incidente ocorrido no seu território ou a 
uma ação corretiva de segurança realizada 
ou prevista no seu território, que cheguem 
ao seu conhecimento em conformidade 
com o artigo 61.º, são avaliadas de modo 
centralizado, a nível nacional, pela 
respetiva autoridade competente, se 
possível juntamente com o fabricante.

Or. en

Alteração 653
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 No caso de notificações recebidas em 
conformidade com o artigo 61.º, n.º 3, se a 
autoridade competente verificar que as 
notificações se referem a um incidente 
grave, deve comunicá-las sem demora 
através do sistema eletrónico referido no 
artigo 62.º, salvo se o fabricante já tiver 
comunicado o mesmo incidente.

No caso de notificações recebidas em 
conformidade com o artigo 61.º, n.º 3, se a 
autoridade competente verificar que as 
notificações se referem a um incidente, 
deve comunicá-las sem demora através do 
sistema eletrónico referido no artigo 62.º.

Or. en

Alteração 654
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades nacionais competentes 
devem efetuar uma avaliação do risco no 
que diz respeito aos incidentes graves ou 
ações corretivas de segurança 
comunicados, com base em critérios como 
a causalidade, a detetabilidade e a 
probabilidade de recorrência do problema, 
a frequência de utilização do dispositivo, a 
probabilidade de ocorrência de danos e a 
gravidade dos danos, os benefícios clínicos 
do dispositivo, os utilizadores previstos ou 
potenciais e a população afetada. Devem 
igualmente avaliar a adequação da ação 
corretiva de segurança prevista ou 
realizada pelo fabricante e a eventual 
necessidade e natureza de qualquer outra 
ação corretiva. Devem ainda monitorizar a 
investigação do incidente pelo fabricante.

2. As autoridades nacionais competentes 
devem efetuar uma avaliação do risco no 
que diz respeito aos incidentes graves ou 
ações corretivas de segurança 
comunicados, com base em critérios como 
a causalidade, a detetabilidade e a 
probabilidade de recorrência do problema, 
a frequência de utilização do dispositivo, a 
probabilidade de ocorrência de danos e a 
gravidade dos danos, os benefícios clínicos 
do dispositivo, os utilizadores previstos ou 
potenciais e a população afetada. Devem 
igualmente avaliar a adequação da ação 
corretiva de segurança prevista ou 
realizada pelo fabricante e a eventual 
necessidade e natureza de qualquer outra 
ação corretiva. Devem ainda monitorizar a 
investigação do incidente pelo fabricante, 
bem como considerar as opiniões dos 
doentes.

Or. en

Alteração 655
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades nacionais competentes 
devem efetuar uma avaliação do risco no 
que diz respeito aos incidentes graves ou 
ações corretivas de segurança 
comunicados, com base em critérios como 
a causalidade, a detetabilidade e a 
probabilidade de recorrência do problema, 
a frequência de utilização do dispositivo, a 
probabilidade de ocorrência de danos e a 
gravidade dos danos, os benefícios clínicos 
do dispositivo, os utilizadores previstos ou 
potenciais e a população afetada. Devem 

2. As autoridades nacionais competentes 
devem efetuar uma avaliação do risco no 
que diz respeito aos incidentes ou ações 
corretivas de segurança comunicados, com 
base em critérios como a causalidade, a 
detetabilidade e a probabilidade de 
recorrência do problema, a frequência de 
utilização do dispositivo, a probabilidade 
de ocorrência de danos e a gravidade dos 
danos, os benefícios clínicos do 
dispositivo, os utilizadores previstos ou 
potenciais e a população afetada. Devem 
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igualmente avaliar a adequação da ação 
corretiva de segurança prevista ou 
realizada pelo fabricante e a eventual 
necessidade e natureza de qualquer outra 
ação corretiva. Devem ainda monitorizar a 
investigação do incidente pelo fabricante.

igualmente avaliar a adequação da ação 
corretiva de segurança prevista ou 
realizada pelo fabricante e a eventual 
necessidade e natureza de qualquer outra 
ação corretiva. Devem ainda monitorizar a 
investigação do incidente pelo fabricante.

Or. en

Alteração 656
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 No caso dos dispositivos referidos no 
artigo 1.º, n.º 4, primeiro parágrafo, e se o 
incidente grave ou a ação corretiva de 
segurança forem suscetíveis de estar 
relacionados com uma substância que, 
quando utilizada separadamente, seja 
considerada um medicamento, a autoridade 
competente avaliadora ou a autoridade 
competente coordenadora referida no n.º 6 
deve informar a autoridade competente 
para os medicamentos relevante, ou a 
Agência Europeia de Medicamentos 
(EMA), consultada pelo organismo 
notificado em conformidade com o 
artigo 42.º, n.º 2, segundo parágrafo.

No caso dos dispositivos referidos no 
artigo 1.º, n.º 4, primeiro parágrafo, e se o 
incidente ou a ação corretiva de segurança 
forem suscetíveis de estar relacionados 
com uma substância que, quando utilizada 
separadamente, seja considerada um 
medicamento, a autoridade competente 
avaliadora ou a autoridade competente 
coordenadora referida no n.º 6 deve 
informar a autoridade competente para os 
medicamentos relevante, ou a Agência 
Europeia de Medicamentos (EMA), 
consultada pelo organismo notificado em 
conformidade com o artigo 42.º, n.º 2, 
segundo parágrafo.

Or. en

Alteração 657
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 No caso dos dispositivos abrangidos pelo No caso dos dispositivos abrangidos pelo 



AM\936128PT.doc 35/184 PE510.767v01-00

PT

âmbito de aplicação do presente 
regulamento em conformidade com o 
artigo 1.º, n.º 2, alínea e), e se o incidente 
grave ou a ação corretiva de segurança 
forem suscetíveis de estar relacionados 
com os tecidos ou células de origem 
humana utilizados para o fabrico do 
dispositivo, a autoridade competente ou a 
autoridade competente coordenadora 
referida no n.º 6 deve informar a autoridade 
competente para os tecidos e células de 
origem humana relevante consultada pelo 
organismo notificado em conformidade 
com o artigo 42.º, n.º 2, terceiro parágrafo.

âmbito de aplicação do presente 
regulamento em conformidade com o 
artigo 1.º, n.º 2, alínea e), e se o incidente 
ou a ação corretiva de segurança forem 
suscetíveis de estar relacionados com os 
tecidos ou células de origem humana 
utilizados para o fabrico do dispositivo, a 
autoridade competente ou a autoridade 
competente coordenadora referida no n.º 6 
deve informar a autoridade competente 
para os tecidos e células de origem humana 
relevante consultada pelo organismo 
notificado em conformidade com o artigo 
42.º, n.º 2, terceiro parágrafo.

Or. en

Alteração 658
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Após proceder à avaliação, a autoridade 
competente avaliadora deve informar sem 
demora as outras autoridades competentes, 
através do sistema eletrónico referido no 
artigo 62.º, da ação corretiva realizada ou 
prevista pelo fabricante, ou que lhe tenha 
sido imposta, para minimizar o risco de 
recorrência de um incidente grave, 
incluindo a prestação de informações sobre 
os acontecimentos subjacentes e o 
resultado da sua avaliação.

4. Após proceder à avaliação, a autoridade 
competente avaliadora deve informar sem 
demora as outras autoridades competentes, 
através do sistema eletrónico referido no 
artigo 62.º, da ação corretiva realizada ou 
prevista pelo fabricante, ou que lhe tenha 
sido imposta, para minimizar o risco de 
recorrência, incluindo a prestação de 
informações sobre os acontecimentos 
subjacentes e o resultado da sua avaliação.

Or. en

Alteração 659
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Quando ocorrerem em mais de um 
Estado-Membro incidentes graves
semelhantes relativos ao mesmo 
dispositivo ou tipo de dispositivo, 
fabricado pelo mesmo fabricante;

(a) Quando ocorrerem em mais de um 
Estado-Membro incidentes semelhantes 
relativos ao mesmo dispositivo ou tipo de 
dispositivo, fabricado pelo mesmo 
fabricante;

Or. en

Alteração 660
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Monitorizar a investigação dos 
incidentes graves pelo fabricante e a ação 
corretiva a realizar;

(a) Monitorizar a investigação dos 
incidentes pelo fabricante e a ação 
corretiva a realizar;

Or. en

Alteração 661
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Consultar o organismo notificado que 
emitiu um certificado nos termos do artigo 
45.º para o dispositivo em questão sobre o 
impacto que o incidente grave terá no que 
diz respeito ao certificado;

(b) Consultar o organismo notificado que 
emitiu um certificado nos termos do artigo 
45.º para o dispositivo em questão sobre o 
impacto que o incidente terá no que diz 
respeito ao certificado;

Or. en
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Alteração 662
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 Os fabricantes de dispositivos 
classificados nas classes IIb e III devem 
notificar no sistema eletrónico referido no 
artigo 62.º qualquer aumento 
estatisticamente significativo da frequência 
ou gravidade de incidentes que não sejam 
incidentes graves ou de efeitos secundários 
indesejáveis esperados que tenham impacto 
significativo na análise risco-benefício 
referida nas secções 1 e 5 do anexo I e 
tenham conduzido ou possam conduzir a 
riscos inaceitáveis para a saúde ou 
segurança dos doentes, dos utilizadores ou 
de outras pessoas, quando ponderados em 
função dos benefícios esperados. O 
aumento significativo deve ser estabelecido 
por comparação com a frequência ou a 
gravidade previsíveis desses incidentes ou 
efeitos secundários indesejáveis esperados 
para o dispositivo ou categoria ou grupo de 
dispositivos em causa durante um período 
específico, como definido na avaliação da 
conformidade realizada pelo fabricante. É 
aplicável o artigo 63.º

Os fabricantes de dispositivos classificados 
nas classes IIb e III devem notificar no 
sistema eletrónico referido no artigo 62.º 
qualquer aumento estatisticamente 
significativo da frequência ou gravidade de 
todos os incidentes ou de efeitos 
secundários indesejáveis esperados que 
tenham impacto significativo na análise 
risco-benefício referida nas secções 1 e 5 
do anexo I e tenham conduzido ou possam 
conduzir a riscos inaceitáveis para a saúde 
ou segurança dos doentes, dos utilizadores 
ou de outras pessoas, quando ponderados 
em função dos benefícios esperados. O 
aumento significativo deve ser estabelecido 
por comparação com a frequência ou a 
gravidade previsíveis desses incidentes ou 
efeitos secundários indesejáveis esperados 
para o dispositivo ou categoria ou grupo de 
dispositivos em causa durante um período 
específico, como definido na avaliação da 
conformidade realizada pelo fabricante. É 
aplicável o artigo 63.º

Or. en

Alteração 663
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 64 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Dispositivos médicos abrangidos por 
legislação da União Europeia relativa à 
qualidade e segurança do sangue.
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1. O presente regulamento não deve 
substituir regulamentos já existentes e 
implementados a nível europeu relativos à 
colheita, análise, processamento, 
armazenamento e distribuição de sangue 
e de componentes sanguíneos.
2. Os dispositivos médicos para a colheita, 
análise, processamento, armazenamento e 
distribuição de sangue e de componentes 
sanguíneos devem ser tratados em 
conformidade com a Diretiva 2002/98/CE 
da União Europeia e as normas que 
foram definidas pelo Conselho a 27 de 
janeiro de 2003 para a qualidade e a 
segurança na colheita, análise, 
processamento, armazenamento e 
distribuição.
3. As medidas relativas à rastreabilidade e 
à vigilância no domínio do sangue e dos 
componentes sanguíneos obedecem a 
critérios mais rígidos do que os do 
presente regulamento, critérios esses que
deverão ser respeitados, no interesse dos 
pacientes.

Or. de

Alteração 664
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 66 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Tipologia dos incidentes graves e das 
ações corretivas de segurança em relação a 
dispositivos específicos, ou a categorias ou 
grupos de dispositivos;

a) Tipologia dos incidentes e das ações 
corretivas de segurança em relação a 
dispositivos específicos, ou a categorias ou 
grupos de dispositivos;

Or. en
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Alteração 665
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 66 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Formulários harmonizados para a 
notificação de incidentes graves e ações 
corretivas de segurança, relatórios 
sumários periódicos e relatórios de 
tendências dos fabricantes, como referidos 
nos artigos 61.º e 64.º;

b) Formulários harmonizados para a 
notificação de incidentes e ações corretivas 
de segurança, relatórios sumários 
periódicos e relatórios de tendências dos 
fabricantes, como referidos nos artigos 61.º 
e 64.º;

Or. en

Alteração 666
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 66 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Prazos para a notificação de incidentes 
graves e ações corretivas de segurança, 
relatórios sumários periódicos e relatórios 
de tendências dos fabricantes, tomando em 
conta a gravidade do acontecimento a 
comunicar, como referidos nos artigos 61.º 
e 64.º;

c) Prazos para a notificação de incidentes e 
ações corretivas de segurança, relatórios 
sumários periódicos e relatórios de 
tendências dos fabricantes, tomando em 
conta a gravidade do acontecimento a 
comunicar, como referidos nos artigos 61.º 
e 64.º;

Or. en

Alteração 667
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 2 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na elaboração de atos de execução, a 
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Comissão deve recorrer ao 
aconselhamento prévio do Grupo 
Consultivo dos Médicos.

Or. en

Justificação

A fim de garantir a transparência e a plena participação das partes interessadas, a Comissão 
deve, em regra, recorrer à consultoria das partes interessadas através do Grupo Consultivo 
dos Dispositivos Médicos.

Alteração 668
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 67-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 67.º-A
Inspeção dos operadores

1. No quadro da vigilância do mercado, a 
autoridade competente de cada 
Estado-Membro garante, através de 
inspeções adequadas, que os requisitos do 
presente regulamento sejam cumpridos 
pelos operadores económicos cujos 
dispositivos se destinam a ser colocados 
no mercado da União.
Estas inspeções nas instalações dos 
operadores económicos, efetuadas em 
função do risco, são encomendadas pela 
autoridade competente do 
Estado-Membro no qual o operador 
económico se encontra estabelecido.
2. As inspeções em questão são efetuadas 
por agentes que representam a autoridade 
competente e que devem ser autorizados 
a:
a) entrar nas instalações dos operadores 
económicos cujos dispositivos se destinam 
a ser colocados no mercado da União, a 
fim de proceder a um controlo físico das 
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instalações e das práticas seguidas;
b) recolher as amostras necessárias, 
nomeadamente com vista à realização de 
análises independentes por um 
laboratório oficial;
c) analisar qualquer documento ou 
qualquer informação relacionados com o 
objeto da inspeção;
d) inspecionar as instalações, os registos e 
os documentos relacionados com os 
requisitos gerais de segurança e de 
desempenho e com as obrigações em 
matéria de vigilância implementadas 
pelos operadores económicos.
Os agentes da autoridade competente em 
questão podem ser assistidos por peritos 
nomeados pela autoridade competente.
3. Após cada uma das inspeções referidas 
no n.º 1 do presente artigo, a autoridade 
competente deve apresentar um relatório 
sobre o cumprimento, por parte da 
entidade inspecionada, dos requisitos 
legais e técnicos aplicáveis em 
conformidade com o presente 
regulamento.
A autoridade competente que realizou a 
inspeção deve comunicar o conteúdo 
desse relatório à entidade inspecionada. 
Antes de adotar o relatório, a autoridade 
competente deve dar à entidade 
inspecionada a oportunidade de 
apresentar observações.
O relatório de inspeção definitivo 
mencionado no presente n.º é introduzido 
no sistema eletrónico previsto no artigo 
27.º, alínea f). Os relatórios contidos no 
sistema eletrónico estão acessíveis aos 
Estados-Membros, à Comissão e aos 
organismos notificados. 
4. Sempre que a autoridade competente de 
um Estado-Membro suspeitar que um 
operador económico situado num outro 
Estado-Membro não cumpre os requisitos 
legais indicados no presente regulamento 
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ou sempre que pretenda analisar uma 
questão específica, pode solicitar 
informações complementares a esse
Estado-Membro e, em particular, solicitar 
a realização de uma inspeção ou a sua 
participação numa inspeção conjunta. 
Estas inspeções podem igualmente ser 
efetuadas a pedido de um Estado-Membro 
ou da Comissão.
5. Sem prejuízo de eventuais acordos 
celebrados entre a União e um país 
terceiro, as inspeções referidas no n.º 1 
também podem ser realizadas nas 
instalações de um operador económico 
estabelecido num país terceiro se o 
dispositivo médico se destinar ao mercado 
da União. Neste sentido, um operador 
económico estabelecido num país terceiro 
deve ser submetido a uma inspeção nos 
termos do presente artigo.
6. A cooperação entre autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
consiste na partilha de informações sobre 
os programas de inspeção e os resultados 
das inspeções realizadas. As autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
cooperam igualmente para a coordenação 
das inspeções na União e num país 
terceiro, nomeadamente sobre questões
específicas. A Comissão deve ser 
informada do facto.

Or. fr

Justificação

Deverá ser definido o princípio da inspeção dos operadores realizada pelas autoridades 
competentes, componente essencial da vigilância do mercado. À semelhança do previsto na 
Diretiva 2001/83/CE relativa aos medicamentos para uso humano, deverá propor-se a 
introdução de um novo artigo sobre o princípio da inspeção dos operadores do setor dos DM 
pelas autoridades competentes.

Alteração 669
Horst Schnellhardt
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Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem 
realizar inspeções adequadas das 
características e do desempenho dos 
produtos, incluindo, se for o caso, o exame 
da documentação e inspeções físicas e 
laboratoriais com base em amostras 
adequadas. Ao fazê-lo, devem ter em conta 
os princípios estabelecidos de avaliação e 
gestão dos riscos, os dados de vigilância e 
as reclamações. As autoridades 
competentes podem exigir aos operadores 
económicos a apresentação de 
documentação e informação necessárias 
para o exercício das suas funções e, sempre 
que necessário e justificado, o acesso às 
instalações dos operadores económicos em 
causa e recolha das amostras de 
dispositivos que sejam necessárias. Caso 
considerem necessário, podem destruir ou 
inutilizar por outro meio os dispositivos 
que apresentem um risco grave.

1. As autoridades competentes devem 
realizar inspeções adequadas das 
características e do desempenho dos 
produtos, incluindo, se for o caso, o exame 
da documentação e inspeções físicas e 
laboratoriais com base em amostras 
adequadas. Ao fazê-lo, devem ter em conta 
os princípios estabelecidos de avaliação e 
gestão dos riscos, os dados de vigilância e 
as reclamações. As autoridades 
competentes podem exigir aos operadores 
económicos a apresentação de 
documentação e informação necessárias 
para o exercício das suas funções e, sempre 
que necessário e justificado, mesmo sem 
aviso prévio, o acesso às instalações dos 
operadores económicos em causa e recolha 
das amostras de dispositivos que sejam 
necessárias. Caso considerem necessário, 
podem destruir ou inutilizar por outro meio 
os dispositivos que apresentem um risco 
grave.

Or. de

Justificação

Para minimizar o risco de casos de fraude, recomenda-se que sejam realizadas inspeções ao 
fabrico de dispositivos médicos sem aviso prévio.

Alteração 670
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem 
realizar inspeções adequadas das 
características e do desempenho dos 

1. As autoridades competentes devem 
realizar inspeções adequadas das 
características e do desempenho dos 
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produtos, incluindo, se for o caso, o exame 
da documentação e inspeções físicas e 
laboratoriais com base em amostras 
adequadas. Ao fazê-lo, devem ter em conta 
os princípios estabelecidos de avaliação e 
gestão dos riscos, os dados de vigilância e 
as reclamações. As autoridades 
competentes podem exigir aos operadores 
económicos a apresentação de 
documentação e informação necessárias 
para o exercício das suas funções e, sempre 
que necessário e justificado, o acesso às 
instalações dos operadores económicos em 
causa e recolha das amostras de 
dispositivos que sejam necessárias. Caso 
considerem necessário, podem destruir ou 
inutilizar por outro meio os dispositivos 
que apresentem um risco grave.

produtos, incluindo, se for o caso, o exame 
da documentação e inspeções físicas e 
laboratoriais com base em amostras 
adequadas. Ao fazê-lo, devem ter em conta 
os princípios estabelecidos de avaliação e 
gestão dos riscos, os dados de vigilância e 
as reclamações. As autoridades 
competentes podem exigir aos operadores 
económicos a apresentação de 
documentação e informação necessárias 
para o exercício das suas funções e o 
acesso às instalações dos operadores 
económicos em causa e recolha das 
amostras de dispositivos que sejam 
necessárias para análise por um 
laboratório oficial. Caso considerem 
necessário, podem destruir ou inutilizar por 
outro meio os dispositivos que apresentem 
um risco grave.

Or. en

Alteração 671
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem 
realizar inspeções adequadas das 
características e do desempenho dos 
produtos, incluindo, se for o caso, o exame 
da documentação e inspeções físicas e 
laboratoriais com base em amostras 
adequadas. Ao fazê-lo, devem ter em conta 
os princípios estabelecidos de avaliação e 
gestão dos riscos, os dados de vigilância e 
as reclamações. As autoridades 
competentes podem exigir aos operadores 
económicos a apresentação de 
documentação e informação necessárias 
para o exercício das suas funções e, sempre 
que necessário e justificado, o acesso às 
instalações dos operadores económicos em 

1. As autoridades competentes devem 
realizar inspeções adequadas das 
características e do desempenho dos 
produtos, incluindo, se for o caso, o exame 
da documentação e inspeções físicas e 
laboratoriais com base em amostras 
adequadas. Ao fazê-lo, devem ter em conta 
os princípios estabelecidos de avaliação e 
gestão dos riscos, os dados de vigilância e 
as reclamações. As autoridades 
competentes podem exigir aos operadores 
económicos a apresentação de 
documentação e informação necessárias 
para o exercício das suas funções e, sempre 
que necessário, o acesso às instalações dos 
operadores económicos em causa e recolha 
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causa e recolha das amostras de 
dispositivos que sejam necessárias. Caso 
considerem necessário, podem destruir ou 
inutilizar por outro meio os dispositivos 
que apresentem um risco grave.

das amostras de dispositivos que sejam 
necessárias. Caso considerem necessário, 
podem destruir ou inutilizar por outro meio 
os dispositivos que apresentem um risco.

Or. en

Alteração 672
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As autoridades competentes devem 
designar inspetores, que devem estar 
habilitados a realizar as inspeções 
referidas no n.º 1. Essas inspeções podem 
ser assistidas por peritos nomeados pelas 
autoridades competentes e devem ser 
efetuadas pelos inspetores do 
Estado-Membro onde o operador 
económico está estabelecido.

Or. en

Alteração 673
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A natureza e amplitude das inspeções 
não anunciadas, bem como os custos 
delas resultantes para o operador 
económico podem ser consideradas 
equivalentes às inspeções regulares, desde 
que não sejam encontrados problemas 
essenciais no decurso da inspeção. A 
distribuição e a realização de inspeções 
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não anunciadas devem sempre respeitar o 
princípio de proporcionalidade, 
especialmente tendo em conta o perigo 
potencial de um produto.

Or. de

Alteração 674
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem examinar e 
avaliar periodicamente a realização das 
suas atividades de fiscalização. Estes 
exames e avaliações devem ser efetuados 
pelo menos quadrienalmente, e os seus 
resultados devem ser transmitidos aos 
demais Estados-Membros e à Comissão. O 
Estado-Membro em causa deve tornar 
público um resumo dos resultados.

2. Os Estados-Membros devem planear, 
examinar e avaliar periodicamente a 
realização das suas atividades de 
fiscalização. Para este efeito, os
Estados-Membros devem criar planos 
estratégicos de controlo que estabeleçam
uma classificação de riscos, o ritmo das 
fiscalizações, a natureza das medidas de 
fiscalização e os recursos humanos e 
materiais previstos para a realização dos 
controlos. Um exame e avaliação das 
atividades devem ser efetuados pelo menos 
quadrienalmente, e os seus resultados 
devem ser transmitidos aos demais 
Estados-Membros e à Comissão. A 
Comissão pode emitir recomendações de 
adaptações dos planos de controlo. O 
Estado-Membro em causa deve tornar 
público um resumo dos resultados, bem 
como as recomendações da Comissão.

Or. de

Justificação

Para garantir o cumprimento das regras e, deste modo, um elevado nível de proteção para os 
pacientes, foi aplicada uma fiscalização estratégica do fabrico de dispositivos médicos em 
função do risco que representam para a saúde dos pacientes.
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Alteração 675
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem examinar e 
avaliar periodicamente a realização das 
suas atividades de fiscalização. Estes 
exames e avaliações devem ser efetuados 
pelo menos quadrienalmente, e os seus 
resultados devem ser transmitidos aos 
demais Estados-Membros e à Comissão. O 
Estado-Membro em causa deve tornar 
público um resumo dos resultados.

2. Os Estados-Membros devem examinar e 
avaliar periodicamente a realização das 
suas atividades de fiscalização. Estes 
exames e avaliações devem ser efetuados 
pelo menos de dois em dois anos, e os seus 
resultados devem ser transmitidos aos 
demais Estados-Membros e à Comissão. O 
Estado-Membro em causa deve tornar 
público um resumo dos resultados.

Or. en

Alteração 676
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Sem prejuízo de quaisquer acordos 
internacionais celebrados entre a União e 
os países terceiros, as inspeções referidas 
no n.º 1 também podem ocorrer nas 
instalações de um operador económico 
estabelecido num país terceiro, se o 
dispositivo se destinar ao mercado da 
União.

Or. en

Alteração 677
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 5-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-B. Depois de cada inspeção, tal como 
previsto no n.º 1, a autoridade competente 
em questão deve comunicar ao operador 
económico inspecionado o nível de 
conformidade com o presente 
regulamento. Antes de aprovar o 
relatório, a autoridade competente deve 
facultar ao operador económico 
inspecionado a possibilidade de 
apresentar observações.

Or. en

Alteração 678
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-C. A Comissão deve estabelecer 
orientações detalhadas sobre os princípios 
para a realização das inspeções referidas 
no presente artigo, incluindo, em 
particular, sobre as qualificações dos 
inspetores, bem como sobre o sistema de 
inspeção e o acesso a dados e informações 
na posse dos operadores económicos.

Or. en

Alteração 679
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

devem ser transmitidas imediatamente 
através do sistema eletrónico a todas as 
autoridades competentes em causa e estar 
acessíveis aos Estados-Membros, à 
Comissão e aos organismos notificados.

Or. en

Justificação

A integração dos organismos notificados no intercâmbio de informação das autoridades de 
fiscalização do mercado deve ser alargada e claramente definida. Em particular, os 
organismos notificados necessitam, no âmbito dos procedimentos de comunicação 
automatizados e harmonizados, de informações consolidadas para reconhecer 
desenvolvimentos, ter novas informações imediatamente em conta e reagir prontamente e de 
forma adequada às ocorrências e aos incidentes, por exemplo, através de controlos a 
posteriori, da suspensão ou da retirada de um certificado.

Alteração 680
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As informações mencionadas no n.º 1 
devem ser transmitidas imediatamente 
através do sistema eletrónico a todas as 
autoridades competentes em causa e estar 
acessíveis aos Estados-Membros e à 
Comissão. Em consulta com o Grupo de 
Coordenação dos Dispositivos Médicos, a 
Comissão deve, de 6 em 6 meses,
disponibilizar uma síntese destas 
informações ao público e aos 
profissionais de saúde. Estas informações 
devem estar acessíveis através do Banco 
de Dados Europeu previsto no artigo 27.º.

Or. en

Justificação

Os profissionais de saúde e o público beneficiarão de uma síntese de informações em matéria 
de vigilância e fiscalização do mercado. Dado que estas informações exigirão um tratamento 
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judicioso, o GCDM é o fórum indicado para fornecer estas informações ao Banco de Dados 
Europeu.

Alteração 681
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 2 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

As informações relativas ao artigo 68.º, 
n.º 1, alíneas a), b), c) e d) devem ser 
disponibilizadas ao GCDM, que as deverá 
comunicar na primeira reunião do Grupo 
Consultivo dos Dispositivos Médicos após 
a disponibilização das informações.

Or. en

Alteração 682
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 69 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Sempre que as autoridades competentes de 
um Estado-Membro tiverem motivos 
suficientes para crer, com base em dados 
de vigilância ou outras informações, que 
um dispositivo apresenta um risco para a 
saúde ou segurança dos doentes, 
utilizadores ou terceiros, devem efetuar 
uma avaliação do dispositivo em causa, 
tomando em conta todos os requisitos 
estabelecidos no presente regulamento que 
sejam relevantes para o risco que o 
dispositivo apresenta. Os operadores 
económicos relevantes devem cooperar na 
medida do necessário com as autoridades 
competentes.

Sempre que as autoridades competentes de 
um Estado-Membro tiverem motivos 
suficientes para crer, com base em dados 
de vigilância ou outras informações, que 
um dispositivo apresenta um risco para a 
saúde ou segurança dos doentes, 
utilizadores ou terceiros, devem efetuar 
uma avaliação do dispositivo em causa, 
tomando em conta todos os requisitos 
estabelecidos no presente regulamento que 
sejam relevantes para o risco que o 
dispositivo apresenta. Os operadores 
económicos relevantes devem cooperar na 
medida do necessário com as autoridades 
competentes. No quadro desta avaliação, 
as autoridades competentes informam os 
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organismos notificados responsáveis pelo 
controlo, caso se trate de um dispositivo 
de classe IIa, IIb e III, bem como as 
restantes autoridades competentes, dos 
resultados da avaliação e das medidas que 
serão tomadas em função dos resultados 
da avaliação.

Or. fr

Alteração 683
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1) Sempre que as autoridades 
competentes de um Estado-Membro 
tiverem motivos para crer, com base em 
dados de vigilância ou outras 
informações, que um dispositivo 
apresenta um risco para a saúde ou 
segurança dos doentes, utilizadores ou 
terceiros, podem efetuar uma avaliação 
do dispositivo em causa, tomando em 
conta todos os requisitos estabelecidos no 
presente regulamento que sejam 
pertinentes à luz do risco que o dispositivo 
apresenta. Os operadores económicos 
relevantes devem cooperar na medida do 
necessário com as autoridades 
competentes.

Or. en

Alteração 684
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as autoridades competentes, 
após a avaliação prevista no artigo 69.º, 
verificarem que o dispositivo, que 
apresenta um risco para a saúde ou a 
segurança dos doentes, utilizadores ou 
terceiros, não cumpre os requisitos 
estabelecidos no presente regulamento, 
devem exigir imediatamente ao operador 
económico em causa que adote todas as 
ações corretivas adequadas e devidamente 
justificadas para assegurar a conformidade 
do dispositivo com os requisitos 
mencionados, para proibir ou restringir a 
disponibilização do dispositivo no 
mercado, para subordinar a 
disponibilização do dispositivo a requisitos 
específicos, para retirar o dispositivo do 
mercado ou para o recolher num prazo 
razoável, proporcional à natureza do risco.

1. Sempre que as autoridades competentes, 
após a avaliação prevista no artigo 69.º, 
verificarem que o dispositivo, que 
apresenta um risco para a saúde ou a 
segurança dos doentes, utilizadores ou 
terceiros, não cumpre os requisitos 
estabelecidos no presente regulamento, 
devem exigir imediatamente ao operador 
económico em causa que adote todas as 
ações corretivas adequadas e devidamente 
justificadas para assegurar a conformidade 
do dispositivo com os requisitos 
mencionados, para proibir ou restringir a 
disponibilização do dispositivo no 
mercado, para subordinar a 
disponibilização do dispositivo a requisitos 
específicos, para retirar o dispositivo do 
mercado ou para o recolher num prazo 
razoável que é claramente definido e 
comunicado ao operador económico 
relevante, proporcional à natureza do risco.

Or. en

Alteração 685
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que as autoridades competentes 
considerem que a não conformidade não se 
limita ao seu território nacional, devem 
comunicar à Comissão e aos outros 
Estados-Membros os resultados da 
avaliação e das ações que exigiram aos 
operadores económicos, através do sistema 
eletrónico referido no artigo 68.º

2. Sempre que as autoridades competentes 
considerem que a não conformidade não se 
limita ao seu território nacional, devem 
comunicar imediatamente à Comissão e 
aos outros Estados-Membros os resultados 
da avaliação e das ações que exigiram aos 
operadores económicos, através do sistema 
eletrónico referido no artigo 68.º

Or. en
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Alteração 686
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os operadores económicos devem 
garantir a aplicação de todas as ações 
corretivas adequadas relativamente a todos 
os dispositivos em causa por eles 
disponibilizados no mercado em toda a 
União.

3. Os operadores económicos devem 
garantir sem demora a aplicação de todas 
as ações corretivas adequadas 
relativamente a todos os dispositivos em 
causa por eles disponibilizados no mercado 
em toda a União.

Or. en

Alteração 687
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 3 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1) Caso os dispositivos em questão 
tenham de ser recolhidos, o operador 
económico deve envidar todos os esforços 
razoáveis para concluir a recolha antes da 
expiração do prazo claramente definido 
que lhe foi comunicado pela autoridade 
competente, como referido no n.º 1.

Or. en

Alteração 688
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 4 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

 As autoridades competentes devem 
notificar a Comissão e os outros Estados-
Membros dessas medidas sem demora, 
através do sistema eletrónico referido no 
artigo 68.º

As autoridades competentes devem 
notificar a Comissão e os outros Estados-
Membros dessas medidas imediatamente,
através do sistema eletrónico referido no 
artigo 68.º

Or. en

Alteração 689
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros, com exceção do 
Estado-Membro que desencadeou o 
procedimento, devem informar sem 
demora a Comissão e os outros Estados-
Membros de quaisquer dados 
complementares de que disponham 
relativamente à não conformidade do 
dispositivo em causa e de quaisquer 
medidas que tenham adotado em relação e 
esse dispositivo. Em caso de desacordo 
com a medida nacional notificada, devem 
informar a Comissão e os outros Estados-
Membros sem demora das suas objeções, 
através do sistema eletrónico referido no 
artigo 68.º

6. Os Estados-Membros, com exceção do 
Estado-Membro que desencadeou o 
procedimento, devem informar sem 
demora a Comissão e os outros Estados-
Membros de quaisquer dados 
complementares de que disponham 
relativamente à não conformidade do 
dispositivo em causa e de quaisquer 
medidas que tenham adotado em relação e 
esse dispositivo. Em caso de desacordo 
com a medida nacional notificada, devem 
informar imediatamente a Comissão e os 
outros Estados-Membros sem demora das 
suas objeções, através do sistema 
eletrónico referido no artigo 68.º

Or. en

Alteração 690
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. Sempre que, no prazo de dois meses a 
contar da receção da notificação referida 
no n.º 4, nem os Estados-Membros nem a 
Comissão tiverem levantado objeções a 
uma medida provisória tomada por um 
Estado-Membro, considera-se que a mesma 
é justificada.

7. Sempre que, no prazo de um mês a 
contar da receção da notificação referida 
no n.º 4, nem os Estados-Membros nem a 
Comissão tiverem levantado objeções a 
uma medida provisória tomada por um 
Estado-Membro, considera-se que a mesma 
é justificada.

Or. en

Alteração 691
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Todos os Estados-Membros devem 
assegurar a adoção imediata de medidas 
restritivas adequadas em relação ao 
dispositivo em questão.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 692
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que, no prazo de dois meses a 
contar da receção da notificação referida 
no artigo 70.º, n.º 4, um Estado-Membro 
levantar objeções a uma medida provisória 
tomada por outro Estado-Membro, ou a 
Comissão considerar que a medida é
contrária à legislação da União, a 
Comissão deve avaliar a medida nacional. 

1. Sempre que, no prazo de um mês a 
contar da receção da notificação referida 
no artigo 70.º, n.º 4, um Estado-Membro 
levantar objeções a uma medida provisória 
tomada por outro Estado-Membro, ou a 
Comissão considerar que a medida é 
contrária à legislação da União, a 
Comissão deve avaliar a medida nacional. 
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Com base nos resultados da avaliação, a 
Comissão deve decidir, por meio de atos de 
execução, se a medida nacional é ou não 
justificada. Esses atos de execução devem 
ser adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 88.º, n.º 3.

Com base nos resultados da avaliação, a 
Comissão deve decidir, por meio de atos de 
execução, se a medida nacional é ou não 
justificada. 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 693
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que um Estado-Membro, após a 
avaliação prevista no artigo 69.º, verificar 
que, embora tenha sido colocado no 
mercado ou entrado em serviço legalmente, 
um dispositivo apresenta um risco para a 
saúde ou segurança dos doentes, dos 
utilizadores ou de terceiros ou para outros 
aspetos da proteção da saúde pública, deve 
exigir ao(s) operador(es) económico(s) em 
causa que tome(m) todas as medidas
provisórias adequadas para garantir que o 
dispositivo em causa, quando da sua 
colocação no mercado ou entrada em 
serviço, já não apresenta esse risco, ou para 
o retirar do mercado ou recolher num prazo 
razoável, proporcional à natureza do risco.

1. Sempre que um Estado-Membro, após a 
avaliação prevista no artigo 69.º, verificar 
que, embora tenha sido colocado no 
mercado ou entrado em serviço legalmente, 
um dispositivo apresenta um risco para a 
saúde ou segurança dos doentes, dos 
utilizadores ou de terceiros ou para outros 
aspetos da proteção da saúde pública, deve 
exigir imediatamente ao(s) operador(es) 
económico(s) em causa que tome(m) todas 
as medidas provisórias adequadas para 
garantir que o dispositivo em causa, 
quando da sua colocação no mercado ou 
entrada em serviço, já não apresenta esse 
risco, ou para o retirar do mercado ou 
recolher num prazo razoável, proporcional 
à natureza do risco.

Or. en

Alteração 694
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 70.º, 
se um Estado-Membro constatar um dos 
factos a seguir enunciados, deve exigir ao 
operador económico em causa que ponha 
termo à não conformidade verificada, 
dentro de um prazo razoável, proporcional 
à não conformidade:

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 70.º, 
se um Estado-Membro constatar um dos 
factos a seguir enunciados, deve exigir ao 
operador económico em causa que ponha 
termo à não conformidade verificada, 
dentro de um prazo razoável, claramente 
definido e transmitido e proporcional à 
não conformidade:

Or. en

Alteração 695
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o operador económico não puser 
termo à não conformidade no prazo 
referido no n.º 1, o Estado-Membro em 
causa deve tomar as medidas adequadas 
para restringir ou proibir a disponibilização 
do produto no mercado ou para garantir 
que o mesmo seja recolhido ou retirado do 
mercado. Esse Estado-Membro deve 
informar a Comissão e os outros Estados-
Membros dessas medidas sem demora, 
através do sistema eletrónico referido no 
artigo 68.º

2. Se o operador económico não puser 
termo à não conformidade no prazo 
referido no n.º 1, o Estado-Membro em
causa deve tomar imediatamente as 
medidas adequadas para restringir ou 
proibir a disponibilização do produto no 
mercado ou para garantir que o mesmo seja 
recolhido ou retirado do mercado. Esse 
Estado-Membro deve informar a Comissão 
e os outros Estados-Membros dessas 
medidas imediatamente, através do sistema 
eletrónico referido no artigo 68.º

Or. en

Alteração 696
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que, depois de realizar uma 
avaliação que indique um risco potencial 
relacionado com um dispositivo ou uma 
categoria ou grupo de dispositivos 
específicos, um Estado-Membro considerar 
que a disponibilização no mercado ou 
entrada em serviço desse dispositivo ou 
categoria ou grupo de dispositivos 
específicos devem ser proibidas, 
restringidas ou subordinadas a requisitos 
específicos, ou que esse dispositivo ou
categoria ou grupo de dispositivos deve ser 
retirado do mercado ou recolhido a fim de 
proteger a saúde e a segurança dos doentes, 
utilizadores ou terceiros, ou outros aspetos 
da saúde pública, esse Estado-Membro 
pode tomar quaisquer medidas provisórias 
que forem necessárias e justificadas.

1. Sempre que, depois de realizar uma 
avaliação que indique um risco potencial 
relacionado com um dispositivo ou uma 
categoria ou grupo de dispositivos 
específicos, um Estado-Membro considerar 
que a disponibilização no mercado ou 
entrada em serviço desse dispositivo ou 
categoria ou grupo de dispositivos 
específicos devem ser proibidas, 
restringidas ou subordinadas a requisitos 
específicos, ou que esse dispositivo ou 
categoria ou grupo de dispositivos deve ser 
retirado do mercado ou recolhido a fim de 
proteger a saúde e a segurança dos doentes, 
utilizadores ou terceiros, ou outros aspetos 
da saúde pública, esse Estado-Membro 
deve tomar quaisquer medidas provisórias 
que forem necessárias e justificadas.

Or. en

Alteração 697
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Por imperativos de urgência devidamente 
justificados, relacionados com a saúde e a 
segurança das pessoas, a Comissão pode 
adotar atos de execução imediatamente 
aplicáveis em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 88.º, n.º 4.

Por imperativos de urgência devidamente 
justificados, relacionados com a saúde e a 
segurança das pessoas, ou em caso de falta 
de ação por parte dos Estados-Membros 
em situação de risco evidente, a Comissão 
pode adotar atos de execução 
imediatamente aplicáveis em conformidade 
com o procedimento referido no artigo 
88.º, n.º 4.

Or. xm

Justificação

A ação dos Estados-Membros pode ser restringida por procedimentos administrativos 
complexos ou pela ação de grupos de interesse. A Comissão deve, por conseguinte, estar em 
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condições de adotar medidas preventivas aplicáveis de imediato.

Alteração 698
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O operador económico em causa deve 
ter a oportunidade de apresentar as suas 
observações à autoridade competente 
dentro de um prazo adequado antes da 
adoção de qualquer medida, com exceção 
dos casos em que, por motivo de risco 
grave para a saúde ou segurança das 
pessoas, seja necessário atuar com caráter 
imediato. Caso sejam adotadas medidas 
sem ouvir o operador, deve ser-lhe 
concedida a oportunidade de apresentar 
observações logo que possível, devendo, 
em seguida, as medidas adotadas ser 
prontamente reapreciadas.

2. O operador económico em causa deve 
ter a oportunidade de apresentar as suas 
observações à autoridade competente 
dentro de um prazo adequado que é 
claramente definido antes da adoção de 
qualquer medida, com exceção dos casos 
em que, por motivo de risco grave para a 
saúde ou segurança das pessoas, seja 
necessário atuar com caráter imediato. 
Caso sejam adotadas medidas sem ouvir o 
operador, deve ser-lhe concedida a 
oportunidade de apresentar observações 
logo que possível, devendo, em seguida, as 
medidas adotadas ser prontamente 
reapreciadas.

Or. en

Alteração 699
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Qualquer medida adotada deve ser 
revogada ou alterada logo que o operador 
económico demonstre que aplicou ações 
corretivas eficazes.

3. Qualquer medida adotada deve ser 
revogada ou alterada logo que o operador 
económico demonstre satisfatoriamente
que aplicou ações corretivas eficazes.

Or. en
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Alteração 700
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem designar a 
ou as autoridades competentes 
responsáveis pela aplicação do presente 
regulamento. Os Estados-Membros devem 
dotar as respetivas autoridades dos 
poderes, recursos, equipamento e 
conhecimentos necessários ao bom 
desempenho das suas funções nos termos 
do presente regulamento. Os Estados-
Membros devem dar a conhecer o nome 
das autoridades competentes à Comissão, 
que deve publicar uma lista das mesmas.

1. Os Estados-Membros devem designar a 
ou as autoridades competentes 
responsáveis pela aplicação do presente 
regulamento. Os Estados-Membros devem 
dotar as respetivas autoridades dos 
poderes, recursos, equipamento e 
conhecimentos necessários ao bom 
desempenho das suas funções nos termos 
do presente regulamento. Os Estados-
Membros devem dar a conhecer o nome 
das autoridades competentes à Comissão, 
que deve publicar uma lista das mesmas e 
dos seus elementos de contacto.

Or. en

Alteração 701
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem cooperar entre si 
e com a Comissão e partilhar mutuamente 
as informações necessárias tendo em vista 
a aplicação uniforme do presente 
regulamento.

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem cooperar entre si 
e com a Comissão e com o GCDM,
consoante o caso, e partilhar mutuamente e 
com a Comissão as informações 
necessárias tendo em vista a aplicação 
uniforme do presente regulamento.

Or. en

Alteração 702
Mairead McGuinness
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Proposta de regulamento
Artigo 78-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 78.º-A
Grupo Consultivo dos Dispositivos 

Médicos
1-A. A Comissão deve instituir um Grupo 
Consultivo dos Dispositivos Médicos 
europeu para a aconselhar e ao GCDM 
sobre aspetos técnicos, científicos, sociais 
e económicos da colocação no mercado e 
a disponibilidade de tecnologia médica e 
serviços conexos na União.
O grupo deve ser constituído por 
representantes de associações de doentes, 
médicos, enfermeiros, prestadores de 
cuidados e gestores de unidades de 
assistência médica, fabricantes de 
dispositivos médicos pertinentes e outras 
instâncias interessadas.
O Grupo Consultivo dos Dispositivos 
Médicos será presidido por um 
representante da Comissão.
O trabalho do Grupo Consultivo dos 
Dispositivos Médicos deve ser 
transparente e os resultados devem ser 
comunicados à Comissão e ao Grupo de 
Coordenação dos Dispositivos Médicos e 
divulgados publicamente.

Or. en

Justificação

Às partes interessadas legítimas, bem como à indústria regulamentada e outros deve ser dada 
a possibilidade de aconselhar a Comissão e as autoridades sobre aspetos técnicos, 
científicos, sociais e comerciais dos dispositivos médicos. Para o efeito, a Comissão deve 
instituir um grupo consultivo dos dispositivos médicos. O trabalho do grupo consultivo deve 
ser transparente e os resultados devem ser divulgados à Comissão e ao Grupo de 
Coordenação dos Dispositivos Médicos instituído pelo presente regulamento.
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Alteração 703
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Cada Estado-Membro deve nomear, por 
um período de três anos renovável, um 
membro efetivo e um membro suplente 
com conhecimentos especializados no 
domínio do presente regulamento, bem 
como um membro efetivo e um membro 
suplente com conhecimentos 
especializados no domínio do Regulamento 
(UE) n.º […/…] [relativo aos dispositivos
médicos para diagnóstico in vitro]. Os 
Estados-Membros podem optar por nomear 
apenas um membro efetivo e um membro 
suplente com conhecimentos 
especializados em ambos os domínios.

Cada Estado-Membro deve nomear, por 
um período de três anos renovável, um 
membro efetivo e um membro suplente, ou 
mais, com conhecimentos especializados 
no domínio do presente regulamento, bem 
como um membro efetivo e um membro 
suplente, ou mais, com conhecimentos 
especializados no domínio do Regulamento 
(UE) n.º […/…] [relativo aos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro]. Os 
Estados-Membros podem optar por nomear 
apenas um membro efetivo e um membro 
suplente, ou mais, com conhecimentos 
especializados em ambos os domínios.

Or. en

Alteração 704
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve verificar a competência 
dos membros do GCDM. A Comissão deve 
divulgar publicamente os resultados da 
sua verificação em cada instância e 
apresentar informações a respeito da 
competência dos membros do GCDM. 

Or. en

Justificação

Para o bom funcionamento do regulamento, o GCDM deve ser constituído por pessoas com 
competências comprovadas e relevantes em matéria de dispositivos médicos. O artigo exige 
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comprovativos de competências, mas não especifica quem deve verificar as referidas 
competências. As competências carecem de verificação que deve ser uma tarefa da Comissão.

Alteração 705
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O GCDM deve supervisionar o grupo 
de coordenação de Organismos 
Notificados, tal como previsto no artigo 
39.º.

Or. en

Justificação

O GCDM deve supervisionar o grupo de coordenação de Organismos Notificados para 
garantir o cumprimento dos requisitos de comparência e para que possam estar informados 
sobre o estado dos Organismos Notificados na UE.

Alteração 706
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O GCDM pode, caso a caso, convidar 
peritos e outros terceiros a participar nas 
reuniões ou a prestar contributos por 
escrito.

6. Quando adequado, as organizações 
representativas dos interesses da indústria 
dos dispositivos médicos, dos profissionais 
de saúde, dos laboratórios, dos doentes e 
dos consumidores ao nível da União serão 
convidadas a participar nas reuniões do 
GCDM na qualidade de observadores. O 
GCDM pode, caso a caso, convidar outros
peritos e outros terceiros a participar nas 
reuniões ou a prestar contributos por 
escrito.
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Or. en

Justificação

As partes interessadas devem ser convidadas a participar nas reuniões plenárias do Grupo 
de Coordenação dos Dispositivos Médicos, e não apenas nas reuniões dos respetivos 
subgrupos, a fim de garantir transparência contínua e a abrangência do sistema regulatório 
da UE em matéria de dispositivos médicos.

Alteração 707
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O GCDM pode estabelecer subgrupos 
permanentes ou temporários. Quando
adequado, as organizações representativas 
dos interesses da indústria dos dispositivos 
médicos, dos profissionais de saúde, dos 
laboratórios, dos doentes e dos 
consumidores ao nível da União serão 
convidadas a participar nos subgrupos na 
qualidade de observadores.

7. O GCDM deve estabelecer um Grupo 
Consultivo dos Dispositivos Médicos 
permanente e pode estabelecer subgrupos 
temporários, quando adequado. As
organizações representativas dos interesses 
dos doentes, dos profissionais de saúde, 
dos laboratórios, dos consumidores e da 
indústria dos dispositivos médicos ao nível 
da União serão convidadas a participar nos 
subgrupos na qualidade de observadores.

Os membros do Grupo Consultivo dos 
Dispositivos Médicos podem ser 
convidados a integrar os referidos 
subgrupos na qualidade de consultores, 
conforme adequado.

Or. en

Alteração 708
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. O GCDM deve estabelecer um grupo 
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de diálogo das partes interessadas 
composto por representantes das partes 
interessadas a nível da União. Esse grupo 
deve atuar em paralelo e trabalhar com o 
Grupo de Coordenação dos Dispositivos 
Médicos (GCDM), aconselhando a 
Comissão e os Estados-Membros sobre 
vários aspetos da tecnologia médica e da 
aplicação do regulamento.

Or. en

Alteração 709
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. O GCDM deve apoiar a Comissão 
apresentando semestralmente uma síntese 
dos dados de vigilância e das atividades de 
fiscalização do mercado, incluindo 
eventuais medidas preventivas de proteção 
da saúde adotadas. Estas informações 
devem estar acessíveis através do Banco 
de Dados Europeu previsto no artigo 27.º.

Or. en

Justificação

Os profissionais de saúde e o público beneficiarão de uma síntese de informações em matéria 
de vigilância e fiscalização do mercado. Dado que estas informações exigirão um tratamento 
judicioso, o GCDM é o fórum indicado para fornecer estas informações ao Banco de Dados 
Europeu.

Alteração 710
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 7-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

7-B. O GCDM atuará na qualidade de 
fórum de arbitragem para dirimir litígios 
no âmbito do capítulo IV sobre as 
competências dos organismos notificados.

Or. en

Justificação

A equipa de avaliação conjunta e o GCDM devem supervisionar de modo eficaz o trabalho 
dos Organismos Notificados. Ao atribuir ao GCDM a responsabilidade de anular a 
suspensão de um Organismo Notificado alargar-se-á a abrangência da sua supervisão.

Alteração 711
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 8 – parágrafo 1 – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- O funcionamento do Grupo Consultivo 
dos Dispositivos Médicos, incluindo a 
adoção de opiniões ou recomendações ou 
outras posições por parte do último, 
quando apropriado.

Or. en

Alteração 712
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Avaliar, em conjunto com a 
Comissão e a autoridade nacional 
responsável pelos organismos notificados 
do Estado-Membro no qual está 
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estabelecida, um pedido de notificação, 
efetuado por um organismo de avaliação 
da conformidade, sempre que o 
organismo requerente se declare
competente relativamente aos dispositivos 
enumerados na classe III, aos implantes, 
aos dispositivos que integram uma 
substância considerada medicamento ou 
que utilizem células ou tecidos de origem 
humana ou animal ou seus derivados, não 
viáveis. 

Or. en

Alteração 713
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 80 – parágrafo 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Estabelecer e documentar princípios 
de alto nível de competência e 
qualificação e procedimentos de seleção e 
autorização de pessoas envolvidas em 
atividades de avaliação da conformidade 
(conhecimentos, experiência e outras 
qualificações exigidas), bem como a 
formação exigida (inicial e contínua). Os 
critérios de qualificação devem abordar as 
várias funções no âmbito do processo de 
avaliação da conformidade, bem como os 
dispositivos, tecnologias e domínios 
abrangidos pelo âmbito da designação.

Or. en

Alteração 714
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 80 – parágrafo 1 – alínea a-C) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a-C) Analisar e aprovar os critérios das 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, nos termos do 
artigo 80.º, parágrafo 1, alínea a-B) 
supra. 

Or. en

Alteração 715
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A) O GCDM deve criar e manter uma 
lista dos especialistas clínicos 
devidamente qualificados e reconhecidos 
e da respetiva especialidade clínica, que 
deve ser divulgada aos organismos de 
avaliação da conformidade dos 
dispositivos da classe III, implantados no 
corpo, que integrem uma substância que é 
considerada um medicamento, ou que 
utilizem células ou tecidos não viáveis de 
origem humana ou animal, ou seus 
derivados, para cumprimento do requisito 
de notificação previsto no artigo 44.º.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar uma avaliação completa e correta das provas clínicas pelos especialistas 
clínicos independentes, deve ser criada uma lista de especialistas clínicos reconhecidos a 
nível europeu. Por conseguinte, os organismos notificados da classe III são obrigados a 
selecionar um especialista ou mais da referida lista nas suas avaliações de provas clínicas.

Alteração 716
Mairead McGuinness
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Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B) O GCDM deve ouvir o Grupo 
Consultivo dos Dispositivos Médicos. O 
GCDM deve registar a adoção de 
pareceres ou recomendações ou outras 
posições do Grupo Consultivo dos 
Dispositivos Médicos e pode também 
adotá-los quando apropriado. 

Or. en

Alteração 717
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 80 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuir para a verificação de 
determinadas avaliações da conformidade 
nos termos do artigo 44.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 718
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 80 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuir para a verificação de 
determinadas avaliações da conformidade 
nos termos do artigo 44.º;

Suprimido

Or. en
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Justificação

O GCDM é um elemento crucial do quadro regulamentar. Logo, a sua função deve ser 
descrita mais minuciosamente.

Alteração 719
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 80 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuir para a verificação de 
determinadas avaliações da conformidade 
nos termos do artigo 44.º;

Suprimido

Or. fr

Alteração 720
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 80 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuir para a verificação de 
determinadas avaliações da conformidade 
nos termos do artigo 44.º;

(b) Controlar a verificação de 
determinadas avaliações da conformidade 
nos termos do artigo 44.º;

Or. fr

Alteração 721
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 80 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuir para a verificação de (b) Fornecer uma avaliação científica 
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determinadas avaliações da conformidade
nos termos do artigo 44.º;

sobre determinados tipos de dispositivos 
médicos nos termos do artigo 44.º;

Or. en

Alteração 722
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 80 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuir para a verificação de 
determinadas avaliações da conformidade 
nos termos do artigo 44.º;

(b) Supervisionar regularmente o 
progresso técnico, especialmente no que 
diz respeito aos dispositivos médicos 
implantáveis da classe III;

Or. en

Justificação

O GCDM deve desempenhar um papel primordial no reforço da segurança dos doentes, o 
que exige uma especificação e descrição minuciosa das responsabilidades, relativamente ao 
projeto de proposta, incluindo a menção de que os requisitos básicos e as normas aplicáveis 
aos dispositivos médicos devem acompanhar o progresso técnico. Outro aspeto essencial 
para o sistema reside na fiscalização do mercado após a colocação no mercado. O número 
limitado de recursos humanos e financeiros exige uma cooperação e coordenação melhorada 
por parte dos Estados-Membros.

Alteração 723
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 80 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Contribuir para o desenvolvimento de 
orientações destinadas a assegurar a 
execução eficaz e harmonizada do 
presente regulamento, em especial no que 
diz respeito à designação e monitorização 
de organismos notificados, à aplicação 

(c) Aferir se os requisitos básicos para a 
segurança e o funcionamento dos 
dispositivos médicos previstos no presente 
regulamento são suficientes e identificar 
alterações necessárias ao anexo I.
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dos requisitos gerais de segurança e 
desempenho e à realização da avaliação 
clínica pelos fabricantes e da avaliação 
pelos organismos notificados;

Or. en

Justificação

O GCDM deve desempenhar um papel primordial no reforço da segurança dos doentes, o 
que exige uma especificação e descrição minuciosa das responsabilidades, relativamente ao 
projeto de proposta, incluindo a menção de que os requisitos básicos e as normas aplicáveis 
aos dispositivos médicos devem acompanhar o progresso técnico. Outro aspeto essencial 
para o sistema reside na fiscalização do mercado após a colocação no mercado. O número 
limitado de recursos humanos e financeiros exige uma cooperação e coordenação melhorada 
por parte dos Estados-Membros.

Alteração 724
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 80 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O GCDM é um elemento crucial do quadro regulamentar. Logo, a sua função deve ser 
descrita mais minuciosamente.
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Alteração 725
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 80 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Coadjuvar as autoridades competentes 
dos Estados-Membros no âmbito das 
respetivas atividades de coordenação no 
domínio das investigações clínicas, da 
vigilância e da fiscalização do mercado;

(d) Desenvolver orientações para estudos 
clínicos em matéria de dispositivos 
médicos;

Or. en

Justificação

O GCDM deve desempenhar um papel primordial no reforço da segurança dos doentes, o 
que exige uma especificação e descrição minuciosa das responsabilidades, relativamente ao 
projeto de proposta, incluindo a menção de que os requisitos básicos e as normas aplicáveis 
aos dispositivos médicos devem acompanhar o progresso técnico. Outro aspeto essencial 
para o sistema reside na fiscalização do mercado após a colocação no mercado. O número 
limitado de recursos humanos e financeiros exige uma cooperação e coordenação melhorada 
por parte dos Estados-Membros.

Alteração 726
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 80 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O GCDM é um elemento crucial do quadro regulamentar. Logo, a sua função deve ser 
descrita mais minuciosamente.
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Alteração 727
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 80 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Proceder a uma revisão frequente das 
regras e normas aplicáveis aos 
dispositivos médicos;

Or. en

Justificação

O GCDM deve desempenhar um papel primordial no reforço da segurança dos doentes, o 
que exige uma especificação e descrição minuciosa das responsabilidades, relativamente ao 
projeto de proposta, incluindo a menção de que os requisitos básicos e as normas aplicáveis 
aos dispositivos médicos devem acompanhar o progresso técnico. Outro aspeto essencial 
para o sistema reside na fiscalização do mercado após a colocação no mercado. O número 
limitado de recursos humanos e financeiros exige uma cooperação e coordenação melhorada 
por parte dos Estados-Membros.

Alteração 728
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 80 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O GCDM é um elemento crucial do quadro regulamentar. Logo, a sua função deve ser 
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descrita mais minuciosamente.

Alteração 729
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 80 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Desenvolver e implementar um 
quadro para um programa europeu de 
fiscalização do mercado;

Or. en

Justificação

O GCDM deve desempenhar um papel primordial no reforço da segurança dos doentes, o 
que exige uma especificação e descrição minuciosa das responsabilidades, relativamente ao 
projeto de proposta, incluindo a menção de que os requisitos básicos e as normas aplicáveis 
aos dispositivos médicos devem acompanhar o progresso técnico. Outro aspeto essencial 
para o sistema reside na fiscalização do mercado após a colocação no mercado. O número 
limitado de recursos humanos e financeiros exige uma cooperação e coordenação melhorada 
por parte dos Estados-Membros.

Alteração 730
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 80 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Supervisionar continuamente o 
progresso técnico, em especial, no que diz 
respeito aos dispositivos implantáveis e 
avaliar a adequação dos requisitos 
essenciais em matéria de segurança e 
desempenho previstos no presente 
regulamento para garantir a segurança e 
o desempenho dos dispositivos médicos e 
identificar a necessidade de alterar o 
anexo I;
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(f-B) Elaborar orientações sobre ensaios 
clínicos de determinados dispositivos 
médicos;
(f-C) Contribuir para a elaboração de 
normas aplicáveis aos dispositivos 
médicos;
(f-D) Contribuir para a elaboração de 
especificações técnicas comuns (ETC);
(f-E) Desenvolver e manter um quadro 
para um programa europeu de 
fiscalização do mercado;
(f-F) Desenvolver requisitos mínimos 
num sistema de gestão da qualidade para 
as autoridades nacionais de fiscalização 
do mercado;
(f-G) Organizar uma fiscalização do 
mercado conjunta, bem como projetos de 
testes conjuntos;
(f-H) Organizar programas de formação e 
intercâmbio de agentes nacionais em 
matéria de fiscalização do mercado, 
designação e supervisão de organismos 
notificados e investigações clínicas;
(f-I) Organizar campanhas de informação 
e programas de visitas conjuntas;
(f-J) Emitir um parecer sobre a aplicação 
dos critérios de classificação estabelecidos 
no anexo VII para um determinado 
dispositivo, ou categoria, ou grupo de 
dispositivos, de acordo com o artigo 41.º, 
n.º 3, no prazo de seis meses.
(f-K) A pedido da Comissão, emitir um 
parecer relativamente à classificação de 
um dispositivo ou categoria ou grupo de 
dispositivos, de acordo com o artigo 41.º, 
n.º 4.

Or. en

Alteração 731
Holger Krahmer
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Proposta de regulamento
Artigo 80 – parágrafo 1 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-B) Desenvolver requisitos mínimos 
para um sistema de gestão da qualidade 
para as autoridades nacionais de 
fiscalização do mercado;

Or. en

Justificação

O GCDM deve desempenhar um papel primordial no reforço da segurança dos doentes, o 
que exige uma especificação e descrição minuciosa das responsabilidades, relativamente ao 
projeto de proposta, incluindo a menção de que os requisitos básicos e as normas aplicáveis 
aos dispositivos médicos devem acompanhar o progresso técnico. Outro aspeto essencial 
para o sistema reside na fiscalização do mercado após a colocação no mercado. O número 
limitado de recursos humanos e financeiros exige uma cooperação e coordenação melhorada 
por parte dos Estados-Membros.

Alteração 732
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 80 – parágrafo 1 – alínea f-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-C) Organizar uma fiscalização do 
mercado conjunta, bem como projetos de 
testes conjuntos nos Estados-Membros;

Or. en

Justificação

O GCDM deve desempenhar um papel primordial no reforço da segurança dos doentes, o 
que exige uma especificação e descrição minuciosa das responsabilidades, relativamente ao 
projeto de proposta, incluindo a menção de que os requisitos básicos e as normas aplicáveis 
aos dispositivos médicos devem acompanhar o progresso técnico. Outro aspeto essencial 
para o sistema reside na fiscalização do mercado após a colocação no mercado. O número 
limitado de recursos humanos e financeiros exige uma cooperação e coordenação melhorada 
por parte dos Estados-Membros.
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Alteração 733
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 80 – parágrafo 1 – alínea f-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-D) Articular a partilha de competências 
entre os Estados-Membros no que diz 
respeito à fiscalização do mercado, 
organismos notificados e avaliações 
clínicas;

Or. en

Justificação

O GCDM deve desempenhar um papel primordial no reforço da segurança dos doentes, o 
que exige uma especificação e descrição minuciosa das responsabilidades, relativamente ao 
projeto de proposta, incluindo a menção de que os requisitos básicos e as normas aplicáveis 
aos dispositivos médicos devem acompanhar o progresso técnico. Outro aspeto essencial 
para o sistema reside na fiscalização do mercado após a colocação no mercado. O número 
limitado de recursos humanos e financeiros exige uma cooperação e coordenação melhorada 
por parte dos Estados-Membros.

Alteração 734
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 80 – parágrafo 1 – alínea f-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-E) Organizar campanhas de 
informação e programas de verificação 
conjuntos;

Or. en

Justificação

O GCDM deve desempenhar um papel primordial no reforço da segurança dos doentes, o 
que exige uma especificação e descrição minuciosa das responsabilidades, relativamente ao 
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projeto de proposta, incluindo a menção de que os requisitos básicos e as normas aplicáveis 
aos dispositivos médicos devem acompanhar o progresso técnico. Outro aspeto essencial 
para o sistema reside na fiscalização do mercado após a colocação no mercado. O número 
limitado de recursos humanos e financeiros exige uma cooperação e coordenação melhorada 
por parte dos Estados-Membros.

Alteração 735
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 80 – parágrafo 1 – alínea f-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-F) Criar as condições prévias que 
permitam emitir um parecer sobre um 
pedido de classificação do anexo VII para 
um dispositivo médico específico ou 
grupos de dispositivos médicos, nos 
termos do artigo 41.º, n.º 3, num prazo de 
6 meses;

Or. en

Justificação

O GCDM deve desempenhar um papel primordial no reforço da segurança dos doentes, o 
que exige uma especificação e descrição minuciosa das responsabilidades, relativamente ao 
projeto de proposta, incluindo a menção de que os requisitos básicos e as normas aplicáveis 
aos dispositivos médicos devem acompanhar o progresso técnico. Outro aspeto essencial 
para o sistema reside na fiscalização do mercado após a colocação no mercado. O número 
limitado de recursos humanos e financeiros exige uma cooperação e coordenação melhorada 
por parte dos Estados-Membros.

Alteração 736
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 80 – parágrafo 1 – alínea f-G) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-G) Criar as condições prévias que 
permitam emitir um parecer sobre um 
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pedido da Comissão relativo à 
classificação de um dispositivo médico ou 
de grupos de dispositivos médicos, nos 
termos do artigo 41.º, n.º 4;

Or. en

Justificação

O GCDM deve desempenhar um papel primordial no reforço da segurança dos doentes, o 
que exige uma especificação e descrição minuciosa das responsabilidades, relativamente ao 
projeto de proposta, incluindo a menção de que os requisitos básicos e as normas aplicáveis 
aos dispositivos médicos devem acompanhar o progresso técnico. Outro aspeto essencial 
para o sistema reside na fiscalização do mercado após a colocação no mercado. O número 
limitado de recursos humanos e financeiros exige uma cooperação e coordenação melhorada 
por parte dos Estados-Membros.

Alteração 737
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 80 – parágrafo 1 – alínea f-H) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-H) Desenvolver um programa-quadro 
de fiscalização do mercado 
pós-comercialização

Or. en

Justificação

O GCDM deve desempenhar um papel primordial no reforço da segurança dos doentes, o 
que exige uma especificação e descrição minuciosa das responsabilidades, relativamente ao 
projeto de proposta, incluindo a menção de que os requisitos básicos e as normas aplicáveis 
aos dispositivos médicos devem acompanhar o progresso técnico. Outro aspeto essencial 
para o sistema reside na fiscalização do mercado após a colocação no mercado. O número 
limitado de recursos humanos e financeiros exige uma cooperação e coordenação melhorada 
por parte dos Estados-Membros.

Alteração 738
Nora Berra
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Proposta de regulamento
Artigo 80-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 80.º-A
Conselho Consultivo Científico

1. A Comissão deve criar e fornecer o 
apoio logístico para um Conselho 
Consultivo Científico constituído por não 
mais de 15 peritos científicos e/ou clínicos 
no domínio dos dispositivos médicos, 
nomeados a título pessoal pelo GCDM.
2. Ao nomear esses peritos, a Comissão 
deve assegurar uma cobertura ampla, 
adequada e equilibrada das disciplinas 
médicas relevantes para os dispositivos 
médicos, a publicação de quaisquer 
interesses que possam afetar a realização 
do seu trabalho e a assinatura de uma 
cláusula de confidencialidade. O 
Conselho Consultivo Científico pode 
estabelecer, sob a sua responsabilidade, 
painéis de peritos para disciplinas 
médicas específicas. A Comissão ou o 
GCDM pode pedir ao Conselho 
Consultivo Científico que preste 
aconselhamento científico sobre qualquer 
questão relacionada com a 
implementação do presente regulamento.
3. O Conselho Consultivo Científico deve 
nomear um presidente e um vice-
presidente entre os seus membros para 
um mandato de três anos, renovável uma 
vez. Em situações devidamente 
justificadas, a maioria dos seus membros 
pode solicitar a demissão do presidente 
e/ou do vice-presidente.
4. O Conselho Consultivo Científico deve 
elaborar o seu regulamento interno que 
deve, em especial, estabelecer 
procedimentos tendo em vista:
(a) O funcionamento do painel de peritos;
(b) A nomeação e a substituição do seu 
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presidente e vice-presidente;
(c) A avaliação científica prevista no 
artigo 44.º, incluindo em casos de 
emergência.
O regulamento interno entra em vigor 
após parecer favorável da Comissão.

Or. en

Alteração 739
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 81 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Redação melhorada e definição mais clara das tarefas dos laboratórios de referência.

Alteração 740
Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 81 – parágrafo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Contribuir para o desenvolvimento de 
normas a nível internacional;

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

Or. en
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Justificação

Os laboratórios de referência estarão munidos de experiência, competências técnicas e 
conhecimentos adequados para contribuir para o desenvolvimento de ETC. Redação 
melhorada.

Alteração 741
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os membros do GCDM e o pessoal dos 
laboratórios de referência da UE não 
podem ter interesses, financeiros ou outros, 
na indústria dos dispositivos médicos 
suscetíveis de afetar a sua imparcialidade. 
Devem comprometer-se a atuar em prol do 
interesse público e num espírito de 
independência. Devem declarar quaisquer 
interesses diretos e indiretos que possam 
ter na indústria dos dispositivos médicos e 
atualizar esta declaração sempre que ocorra 
uma alteração relevante. A declaração de 
interesses deve estar acessível ao público, a 
pedido. O presente artigo não se aplica aos 
representantes de organizações interessadas 
que participem nos subgrupos do GCDM.

1. Os membros do GCDM e o pessoal dos 
laboratórios de referência da UE não 
podem ter interesses, financeiros ou outros, 
na indústria dos dispositivos médicos ou 
no circuito comercial suscetíveis de afetar 
a sua imparcialidade. Devem 
comprometer-se a atuar em prol do 
interesse público e num espírito de 
independência. Devem declarar quaisquer 
interesses diretos e indiretos que possam 
ter na indústria dos dispositivos médicos 
ou no circuito comercial e atualizar esta 
declaração sempre que ocorra uma 
alteração relevante. A declaração de 
interesses deve estar acessível ao público, a 
pedido. O presente artigo não se aplica aos 
representantes de organizações interessadas 
que participem nos subgrupos do GCDM.

Or. en

Alteração 742
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os membros do GCDM e o pessoal dos 1. Os membros do GCDM e o pessoal dos 
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laboratórios de referência da UE não 
podem ter interesses, financeiros ou outros, 
na indústria dos dispositivos médicos 
suscetíveis de afetar a sua imparcialidade. 
Devem comprometer-se a atuar em prol do 
interesse público e num espírito de 
independência. Devem declarar quaisquer 
interesses diretos e indiretos que possam 
ter na indústria dos dispositivos médicos e 
atualizar esta declaração sempre que ocorra 
uma alteração relevante. A declaração de 
interesses deve estar acessível ao público, 
a pedido. O presente artigo não se aplica 
aos representantes de organizações 
interessadas que participem nos 
subgrupos do GCDM.

laboratórios de referência da UE não 
podem ter interesses, financeiros ou outros, 
na indústria dos dispositivos médicos 
suscetíveis de afetar a sua imparcialidade. 
Devem comprometer-se a atuar em prol do 
interesse público e num espírito de 
independência. Devem declarar quaisquer 
interesses diretos e indiretos que possam 
ter na indústria dos dispositivos médicos e 
atualizar esta declaração sempre que ocorra 
uma alteração relevante. A declaração de 
interesses deve ser divulgada 
publicamente no sítio Web da Comissão 
Europeia.

Or. en

Alteração 743
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os membros do GCDM e o pessoal dos 
laboratórios de referência da UE não 
podem ter interesses, financeiros ou outros, 
na indústria dos dispositivos médicos 
suscetíveis de afetar a sua imparcialidade. 
Devem comprometer-se a atuar em prol do 
interesse público e num espírito de 
independência. Devem declarar quaisquer 
interesses diretos e indiretos que possam 
ter na indústria dos dispositivos médicos e 
atualizar esta declaração sempre que ocorra 
uma alteração relevante. A declaração de 
interesses deve estar acessível ao público, a 
pedido. O presente artigo não se aplica aos 
representantes de organizações interessadas 
que participem nos subgrupos do GCDM.

1. Os membros do GCDM e o pessoal dos 
laboratórios de referência da UE não 
podem ter interesses, financeiros ou outros, 
na indústria dos dispositivos médicos 
suscetíveis de afetar a sua imparcialidade. 
Devem comprometer-se a atuar em prol do 
interesse público e num espírito de 
independência. Devem declarar quaisquer 
interesses diretos e indiretos que possam 
ter na indústria dos dispositivos médicos e 
atualizar esta declaração sempre que ocorra 
uma alteração relevante. A declaração de 
interesses deve estar acessível ao público. 
O presente número não se aplica aos 
representantes de organizações interessadas 
que participem nos subgrupos do GCDM.

Or. en
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Alteração 744
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os peritos e outros terceiros que sejam 
convidados, caso a caso, pelo GCDM 
devem ser instados a declarar os seus 
interesses no que diz respeito ao tema em 
causa.

2. Os representantes das organizações das 
partes interessadas que participam nos 
subgrupos do GCDM devem declarar 
quaisquer interesses, diretos e indiretos, 
que possam ter em relação à indústria dos 
dispositivos médicos e atualizar esta 
declaração sempre que se verifique uma 
alteração relevante. A declaração de 
interesses deve ser divulgada 
publicamente no sítio Web da Comissão 
Europeia. Esta disposição não se aplica 
aos representantes da indústria dos 
dispositivos médicos.

Or. en

Alteração 745
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os peritos e outros terceiros que sejam 
convidados, caso a caso, pelo GCDM 
devem ser instados a declarar os seus 
interesses no que diz respeito ao tema em 
causa.

2. Os peritos e outros terceiros que sejam 
convidados, caso a caso, pelo GCDM 
devem declarar os seus interesses no que 
diz respeito ao tema em causa e a sua 
declaração de interesse deve estar 
permanentemente acessível ao público.

Or. en
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Alteração 746
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 82-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 82.º-A
Aconselhamento científico

1. A Comissão deve facilitar o acesso dos 
fabricantes de dispositivos inovadores 
sujeitos à avaliação científica prevista no 
artigo 44 º ao aconselhamento científico 
prestado pelo Conselho Consultivo 
Científico ou por um laboratório de 
referência da UE e às informações sobre 
os critérios para uma avaliação adequada 
da conformidade de um dispositivo, em 
particular no que diz respeito aos dados 
clínicos exigidos para a avaliação clínica.
2. O aconselhamento científico prestado 
pelo Conselho Consultivo Científico ou 
por um laboratório de referência da UE 
não deve ser obrigatório.
3. A Comissão deve publicar resumos do 
aconselhamento científico referido no 
n.º 1, desde que todas as informações 
comerciais de caráter confidencial 
tenham sido excluídas.

Or. en

Alteração 747
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Artigo 83 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão e os Estados-Membros devem 
tomar todas as medidas adequadas para 
incentivar o estabelecimento de registos de 

A Comissão e os Estados-Membros devem 
tomar todas as medidas adequadas para 
incentivar o estabelecimento de 



AM\936128PT.doc 87/184 PE510.767v01-00

PT

tipos específicos de dispositivos tendo em 
vista recolher informações sobre a 
experiência pós-comercialização 
relacionada com a utilização desses 
dispositivos. Tais registos devem contribuir 
para a avaliação independente da segurança 
e do desempenho a longo prazo dos 
dispositivos.

dispositivos médicos tendo em vista 
recolher informações sobre a experiência 
pós-comercialização relacionada com a 
utilização desses dispositivos. Tais registos 
devem contribuir para a avaliação 
independente da segurança e do 
desempenho a longo prazo dos dispositivos 
e para a rastreabilidade dos mesmos.

Or. en

Alteração 748
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 83 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O desenvolvimento dos registos em questão deve ser coordenado e harmonizado a fim de 
evitar uma recolha onerosa de dados de uso limitado e assegurar a utilização eficiente dos 
recursos aplicados no desenvolvimento de registos.  Os registos só poderão ser analisados 
conjuntamente e fornecer informações de segurança cruciais relativas à fiscalização após a 
comercialização se forem organizados de forma coordenada e harmonizada.

Alteração 749
Mairead McGuinness
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Proposta de regulamento
Artigo 86 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 750
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de regulamento
Artigo 87 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es
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Justificação

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

Alteração 751
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 2.º, n.os 2 e 3, no artigo 
4.º, n.º 5, no artigo 8.º, n.º 2, no artigo 17.º, 
n.º 4, no artigo 24.º, n.º 7, no artigo 25.º, n.º 
7, no artigo 29.º, n.º 2, no artigo 40.º, n.º 2, 
no artigo 41.º, n.º 4, no artigo 42.º, n.º 11, 
no artigo 45.º, n.º 5, no artigo 51.º, n.º 7, 
no artigo 53.º, n.º 3, no artigo 74.º, n.º 4, e 
no artigo 81.º, n.º 6, é conferido à 
Comissão nas condições previstas no 
presente artigo.

1. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 2.º, n.os 2 e 3, no artigo 
4.º, n.º 5, no artigo 8.º, n.º 2, no artigo 17.º, 
n.º 4, no artigo 24.º, n.º 7, no artigo 25.º, n.º 
7, no artigo 29.º, n.º 2, no artigo 40.º, n.º 2, 
no artigo 74.º, n.º 4, e no artigo 81.º, n.º 6, 
é conferido à Comissão nas condições 
previstas no presente artigo.

Or. fr

Alteração 752
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na redação de atos delegados, a Comissão 
deve recorrer ao aconselhamento do 
GCDM. 

Or. en
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Alteração 753
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 2.º, n.os 2 e 3, no artigo 4.º, n.º 5, no 
artigo 8.º, n.º 2, no artigo 17.º, n.º 4, no 
artigo 24.º, n.º 7, no artigo 25.º, n.º 7, no 
artigo 29.º, n.º 2, no artigo 40.º, n.º 2, no 
artigo 41.º, n.º 4, no artigo 42.º, n.º 11, no 
artigo 45.º, n.º 5, no artigo 51.º, n.º 7, no 
artigo 53.º, n.º 3, no artigo 74.º, n.º 4, e no 
artigo 81.º, n.º 6, é conferida à Comissão 
por um período de tempo indeterminado a 
contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 2.º, n.os 2 e 3, no artigo 4.º, n.º 5, no 
artigo 8.º, n.º 2, no artigo 17.º, n.º 4, no 
artigo 24.º, n.º 7, no artigo 25.º, n.º 7, no 
artigo 29.º, n.º 2, no artigo 40.º, n.º 2, no 
artigo 74.º, n.º 4, e no artigo 81.º, n.º 6, é 
conferida à Comissão por um período de 
tempo indeterminado a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. fr

Alteração 754
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 2.º, n.os 2 e 3, no artigo 4.º, n.º 5, no 
artigo 8.º, n.º 2, no artigo 17.º, n.º 4, no 
artigo 24.º, n.º 7, no artigo 25.º, n.º 7, no 
artigo 29.º, n.º 2, no artigo 40.º, n.º 2, no 
artigo 41.º, n.º 4, no artigo 42.º, n.º 11, no
artigo 45.º, n.º 5, no artigo 51.º, n.º 7, no 
artigo 53.º, n.º 3, no artigo 74.º, n.º 4, e no 
artigo 81.º, n.º 6, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. Produz efeitos 
no dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia ou numa 

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 2.º, n.os 2 e 3, no artigo 4.º, n.º 5, no 
artigo 8.º, n.º 2, no artigo 17.º, n.º 4, no 
artigo 24.º, n.º 7, no artigo 25.º, n.º 7, no 
artigo 29.º, n.º 2, no artigo 40.º, n.º 2, no 
artigo 74.º, n.º 4, e no artigo 81.º, n.º 6, 
pode ser revogada em qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afeta os atos delegados já 
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data posterior nela especificada. A decisão 
de revogação não afeta os atos delegados já 
em vigor.

em vigor.

Or. fr

Alteração 755
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 93 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o procedimento de 
regulamentação referido no artigo 32.º, n.º 
2, a Comissão pode, a pedido de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa, adotar as medidas necessárias 
para determinar se um produto específico 
ou um grupo de produtos está ou não 
abrangido pela definição de “produto 
cosmético”.»

Em conformidade com o procedimento de 
regulamentação referido no artigo 32.º, n.º 
2, a Comissão pode, a pedido de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa, adotar as medidas necessárias 
para determinar se um produto específico 
está ou não abrangido pela definição de 
“produto cosmético”.» O Comité 
Permanente dos Produtos Cosméticos e as 
partes interessadas relevantes devem 
prestar apoio, aconselhamento e 
conhecimentos especializados à Comissão 
sobre «casos fronteira» em matéria de 
cosmética.

Or. en

Justificação

A qualificação de um produto cosmético «de fronteira» está intrinsecamente ligada a uma 
avaliação caso a caso de um produto específico, da sua apresentação e alegações. A 
linguagem e o contexto cultural são importantes para a perceção nacional de um produto 
cosmético e das suas alegações pelos consumidores e constituem elementos-chave na 
qualificação de um produto cosmético. Para poder tomar decisões bem fundamentadas sobre 
o estado dos «casos fronteira» em matéria de cosmética, a Comissão necessita de 
aconselhamento de peritos dos Estados-Membros e dos setores em questão.

Alteração 756
Thomas Ulmer
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Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação do disposto nas Diretivas 
90/385/CEE e 93/42/CEE, os organismos 
de avaliação da conformidade que 
cumpram o disposto no presente 
regulamento podem ser designados e 
notificados antes da respetiva data de 
aplicação. Os organismos notificados que 
são designados e notificados de acordo 
com o presente regulamento podem aplicar 
os procedimentos de avaliação da 
conformidade estabelecidos no presente 
regulamento e emitir certificados ao abrigo 
do presente regulamento antes da respetiva 
data de aplicação.

4. Em derrogação do disposto nas Diretivas 
90/385/CEE e 93/42/CEE, os organismos 
de avaliação da conformidade que 
cumpram o disposto no presente 
regulamento podem ser designados e 
notificados antes da respetiva data de 
aplicação. Os organismos notificados que 
são designados e notificados de acordo 
com o presente regulamento podem aplicar 
os procedimentos de avaliação da 
conformidade estabelecidos no presente 
regulamento e emitir certificados ao abrigo 
do presente regulamento antes da respetiva 
data de aplicação, desde que se assegurem 
de que os atos de execução delegados 
relevantes foram implementados.

Or. en

Alteração 757
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 94 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os dispositivos abrangidos pelo âmbito 
de aplicação do presente regulamento em 
conformidade com o artigo 1.º, n.º 2, 
alínea e), que tenham sido colocados no 
mercado ou postos em serviço legalmente 
de acordo com as regras em vigor nos 
Estados-Membros antes da aplicação do 
presente regulamento podem continuar a 
ser colocados no mercado e entrar em 
serviço nos Estados-Membros em causa.

7. Os dispositivos das classes IIb e III
abrangidos pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento que tenham sido 
colocados no mercado ou entrado em 
serviço legalmente de acordo com as 
regras em vigor nos Estados-Membros 
antes da aplicação do presente 
regulamento e que já se encontram no 
mercado, ficam sujeitos a uma 
autorização de comercialização, tal como 
referido no artigo 41.º. Num período 
transitório de seis meses após a data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento, os fabricantes ou a entidade 
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responsável pela colocação dos 
dispositivos no mercado deve apresentar 
um relatório ao organismo de autorização 
centralizado ou descentralizado, conforme 
aplicável, juntamente com os resultados 
do procedimento de avaliação de 
conformidade para que possam continuar 
a ser comercializados durante um período 
de cinco anos a contar da data de entrada 
em vigor do presente regulamento. No 
termo desse período, não podem 
continuar a ser colocados no mercado, a 
menos que, entretanto, tenha sido 
concedida uma autorização ou que tenha 
sido apresentado um pedido de concessão 
de autorização.
Todos os outros dispositivos abrangidos 
pelo âmbito de aplicação do presente 
regulamento que tenham sido colocados 
no mercado ou entrado em serviço 
legalmente de acordo com as regras em 
vigor nos Estados-Membros antes da 
aplicação do presente regulamento e que já 
se encontram no mercado podem 
continuar a ser colocados no mercado e 
entrar em serviço nos Estados-Membros 
em causa.

Or. en

Justificação

Até agora, os dispositivos médicos de alto risco podiam ser colocados no mercado apenas 
com base num procedimento de avaliação da conformidade realizado por um organismo 
notificado incumbido pelo fabricante, o que, em determinados casos, resultou em desastres 
sanitários. Após a entrada em vigor do presente regulamento, não haverá duplicidade de 
normas aplicáveis aos dispositivos visados, dependendo da data em que foram colocados no 
mercado.

Alteração 758
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 97 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) O artigo 25.º, n.os 2 e 3, e o artigo 45.º, 
n.º 4, são aplicáveis a partir de [18 meses a 
contar da data de aplicação referida no 
n.º 2];

(a) O artigo 25.º, n.os 2 e 3, e o artigo 45.º, 
n.º 4, são aplicáveis a partir de [18 meses a 
contar da data de aplicação referida no 
n.º 2] contanto que o sistema eletrónico 
relevante tenha sido validado e se 
encontre operacional;

Or. en

Justificação

A obrigação de arquivar dados num sistema eletrónico só pode ser cumprida se os sistemas 
(Sistema eletrónico relativo ao registo de dispositivos e de operadores económicos e Sistema 
eletrónico destinado a coligir e tratar as informações relativas aos certificados emitidos 
pelos organismos notificados) estiverem concluídos e operacionais em tempo útil.

Alteração 759
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reduzir tanto quanto possível os riscos 
remanescentes, adotando medidas de 
proteção adequadas, incluindo sistemas de 
alarme; e

(c) Reduzir tanto quanto possível os riscos 
remanescentes, adotando medidas de 
proteção adequadas, incluindo sistemas de 
alarme; logo, deve tomar em consideração 
as ferramentas e conceitos mais recentes 
desenvolvidos em avaliação de 
perigosidade e riscos, com base em 
modelos humanos relevantes, vias de 
toxicidade e toxicologia comprovada; e

Or. en

Justificação

- Tal como declarado pelos comités científicos da CE no seu documento de reflexão «Lidar 
com os novos desafios em matéria de avaliação dos riscos – Outubro de 2012»: «Está 
prevista uma mudança no sentido de usar cada vez mais dados humanos sobre perturbações 
biologicamente significativas nas principais vias de toxicidade.» Além disso, os comentários 
da revisão da legislação REACH, no início deste ano (fevereiro de 2013), foram 
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corroborantes relativamente a estes mecanismos, no sentido de responder melhor aos novos 
desafios em matéria de avaliação de perigosidade e riscos.

Alteração 760
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 2 – alínea d-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) As alíneas a), b), c) e d), acima, não 
devem reduzir a necessidade de 
investigação clínica e de 
acompanhamento clínico pós-
comercialização com vista a tratar 
adequadamente os riscos, os perigos e o 
desempenho dos dispositivos;

Or. en

Alteração 761
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 7 – ponto 7.1 – alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) a compatibilidade física entre as 
partes dos dispositivos de fabricantes 
diferentes que consistem em mais de uma 
parte implantável;

Or. en

Alteração 762
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 7– ponto 7.4 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

7.4. Os dispositivos devem ser concebidos 
e fabricados por forma a reduzir, tanto 
quanto possível e adequado, os riscos 
colocados por substâncias suscetíveis de 
escorrer ou libertar-se do dispositivo. Deve 
dedicar-se especial atenção às substâncias 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para 
a reprodução, em conformidade com a 
parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) 
n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de dezembro de 2008, 
relativo à classificação, rotulagem e 
embalagem de substâncias e misturas, que 
altera e revoga as Diretivas 67/548/CEE e 
1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006, e às substâncias que 
apresentem propriedades perturbadoras do 
sistema endócrino, com efeitos graves 
prováveis para a saúde humana 
cientificamente provados, identificadas de 
acordo com o procedimento indicado no 
artigo 59.º do Regulamento (CE) n.º 
1907/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de dezembro de 2006, 
relativo ao registo, avaliação, autorização e 
restrição dos produtos químicos (REACH).
Deve dedicar-se especial atenção às 
recomendações dos comités científicos da 
CE (CCRSERI, CCSC e CCRSA) no seu 
documento de reflexão «Lidar com os 
novos desafios em matéria de avaliação 
dos riscos – Outubro de 2012» e ao 
reexame do REACH [COM(2013) 49 final 
– fevereiro de 2013] que reconhecem 
conjuntamente que a «toxicologia se 
encontra em fase de transição para uma 
abordagem mais mecanicista, com base 
nas vias, nas células e na informática no 
quadro da avaliação do mecanismo de 
toxicidade de uma substância».

Or. en
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Alteração 763
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte II – ponto 7– ponto 7.4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

7.4. Os dispositivos devem ser concebidos 
e fabricados por forma a reduzir, tanto 
quanto possível e adequado, os riscos 
colocados por substâncias perigosas. As 
substâncias cancerígenas, mutagénicas ou 
tóxicas para a reprodução, em 
conformidade com a parte 3 do anexo VI 
do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de dezembro de 2008, relativo à 
classificação, rotulagem e embalagem de 
substâncias e misturas, que altera e revoga 
as Diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e 
altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006; 
devem ser suprimidas num prazo de 5 
anos a contar da entrada em vigor do 
presente regulamento, a menos que não 
existam substâncias alternativas mais 
seguras disponíveis. Caso não existam 
substâncias alternativas mais seguras, o 
dispositivo médico deve ser rotulado e o 
fabricante deve fornecer uma justificação 
específica para a utilização dessas 
substâncias no que se refere ao 
cumprimento dos requisitos gerais de 
segurança e desempenho, nomeadamente 
dos constantes no presente parágrafo, na 
documentação técnica e, no quadro das 
instruções de utilização, informações 
sobre os riscos residuais para estes grupos 
de doentes e, se for caso disso, sobre as 
medidas de precaução adequadas. Os 
dispositivos que contêm substâncias que 
apresentem propriedades perturbadoras do 
sistema endócrino que entrem em contacto 
com o corpo dos doentes e, com efeitos 
graves prováveis para a saúde humana 
cientificamente provados, identificadas de 
acordo com o procedimento indicado no 
artigo 59.º do Regulamento (CE) n.º 
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1907/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de dezembro de 2006, 
relativo ao registo, avaliação, autorização e 
restrição dos produtos químicos (REACH), 
ou que sejam desreguladores endócrinos 
conhecidos ou presumíveis, de acordo 
com a Recomendação da Comissão 
(2013/…/UE) relativa aos critérios para 
identificação dos Desreguladores 
Endócrinos, devem ser suprimidos num 
prazo de 5 anos a contar da entrada em 
vigor do presente regulamento, a menos 
que não existam substâncias alternativas 
mais seguras disponíveis. Caso não 
existam substâncias alternativas mais 
seguras, o dispositivo médico deve ser 
rotulado e o fabricante deve fornecer uma 
justificação específica para a utilização 
dessas substâncias no que se refere ao 
cumprimento dos requisitos gerais de 
segurança e desempenho, nomeadamente 
dos constantes no presente parágrafo, na 
documentação técnica e, no quadro das 
instruções de utilização, informações 
sobre os riscos residuais para estes grupos 
de doentes e, se for caso disso, sobre as 
medidas de precaução adequadas.

Or. en

Alteração 764
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 7– ponto 7.4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7.4. Os dispositivos devem ser concebidos 
e fabricados por forma a reduzir, tanto 
quanto possível e adequado, os riscos 
colocados por substâncias suscetíveis de 
escorrer ou libertar-se do dispositivo. Deve 
dedicar-se especial atenção às substâncias 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para 
a reprodução, em conformidade com a 

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

parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) 
n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de dezembro de 2008, 
relativo à classificação, rotulagem e 
embalagem de substâncias e misturas, que 
altera e revoga as Diretivas 67/548/CEE e 
1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006, e às substâncias que 
apresentem propriedades perturbadoras do 
sistema endócrino, com efeitos graves 
prováveis para a saúde humana 
cientificamente provados.

Or. en

Justificação

A proposta limita a atenção especial que deveria ser conferida aos desreguladores 
endócrinos aos que são identificados no âmbito da legislação REACH, o que é demasiado 
limitativo. A título de exemplo, também deveriam ser considerados os futuros critérios da 
Comissão sobre desreguladores endócrinos.

Alteração 765
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 7– ponto 7.4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7.4. Os dispositivos devem ser concebidos 
e fabricados por forma a reduzir, tanto 
quanto possível e adequado, os riscos 
colocados por substâncias suscetíveis de 
escorrer ou libertar-se do dispositivo. Deve 
dedicar-se especial atenção às substâncias 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para 
a reprodução, em conformidade com a 

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

parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) 
n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de dezembro de 2008, 
relativo à classificação, rotulagem e 
embalagem de substâncias e misturas, que 
altera e revoga as Diretivas 67/548/CEE e 
1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006, e às substâncias que 
apresentem propriedades perturbadoras do 
sistema endócrino, com efeitos graves 
prováveis para a saúde humana 
cientificamente provados ou identificadas 
de acordo com o procedimento indicado no 
artigo 59.º do Regulamento (CE) n.º 
1907/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de dezembro de 2006, 
relativo ao registo, avaliação, autorização e 
restrição dos produtos químicos (REACH), 
ou que sejam desreguladores endócrinos 
conhecidos ou presumíveis, de acordo 
com a Recomendação da Comissão 
(2013/…/UE) relativa aos critérios para 
identificação dos Desreguladores 
Endócrinos.

Or. en

Justificação

Não é adequado associar a identificação de desreguladores endócrinos (DE) ao artigo 59.º 
da legislação REACH, dado que a mesma não constitui uma lista exaustiva de DE. A 
identificação como DE, ao abrigo da legislação REACH, que é bastante morosa (até ao 
momento, apenas ocorreu para um número reduzido de substâncias) e que obedece a uma 
lógica diferente (lista de candidatas) só deve ser considerada como uma opção. A Comissão 
está atualmente a elaborar critérios para identificação de DE e as futuras recomendações 
deverão constituir uma referência adequada.

Alteração 766
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 7– ponto 7.4 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Se os dispositivos, ou partes deles, que se 
destinarem a:

Os dispositivos, ou partes deles, que se 
destinarem a:

Or. en

(AT4AM divide artificialmente este parágrafo em várias partes devido às marcas de pontos 
que seguem o texto acima). Esta alteração deve ser lida em conjunto com a alteração, dos 

mesmos autores, da parte principal deste parágrafo após as marcas de pontos (para as quais 
não é proposta alteração).

Justificação

O início deste parágrafo deve ser alterado de acordo com a sugestão da alteração interligada 
no sentido de transitar de uma disposição de rotulagem de determinados ftalatos CMR para 
uma interdição do uso de substâncias CMR e DE, a menos que não existam alternativas 
disponíveis.

Alteração 767
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 7– ponto 7.4 – parágrafo 1 – travessão 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 contiverem, numa concentração igual ou 
superior a 0,1 % em massa de material 
plastificado, ftalatos classificados como 
cancerígenos, mutagénicos ou tóxicos 
para a reprodução das categorias 1A ou 
1B, em conformidade com a parte 3 do 
anexo VI do Regulamento (CE) n.º 
1272/2008, esses dispositivos devem ser 
rotulados no próprio dispositivo e/ou na 
embalagem individual ou, eventualmente, 
na embalagem comercial como 
dispositivos que contêm ftalatos. Se a 
utilização pretendida desses dispositivos 
incluir o tratamento de crianças ou o 
tratamento de mulheres grávidas ou 
lactantes, o fabricante deve fornecer uma 
justificação específica para a utilização 
dessas substâncias no que se refere ao 

contiverem, numa concentração igual ou 
superior a 0,1 % em massa de material 
plastificado, ftalatos, essas substâncias
devem ser rotuladas no próprio dispositivo 
e/ou na embalagem individual ou, 
eventualmente, na embalagem comercial 
como dispositivos que contêm ftalatos, 
suprimidos num prazo de 5 anos a contar 
da entrada em vigor do presente 
regulamento, a menos que não existam 
substâncias alternativas mais seguras 
disponíveis. Caso não existam substâncias 
alternativas mais seguras, os dispositivos 
médicos devem ser rotulados e o 
fabricante deve fornecer uma justificação 
específica para a utilização dessas 
substâncias no que se refere ao 
cumprimento dos requisitos gerais de 
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cumprimento dos requisitos gerais de 
segurança e desempenho, nomeadamente 
dos constantes no presente parágrafo, na 
documentação técnica e, nas instruções de 
utilização, informações sobre os riscos 
residuais para estes grupos de doentes e, se 
for caso disso, sobre as medidas de 
precaução adequadas.

segurança e desempenho, nomeadamente 
dos constantes no presente parágrafo, na 
documentação técnica e, nas instruções de 
utilização, informações sobre os riscos 
residuais para estes grupos de doentes e, se 
for caso disso, sobre as medidas de 
precaução adequada. Se a utilização 
pretendida desses dispositivos incluir o 
tratamento de crianças ou o tratamento de 
mulheres grávidas ou lactantes, os 
ftalatos devem ser proibidos a partir de 1 
de janeiro de 2017.

Or. en

Alteração 768
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 7– ponto 7.4 – parágrafo 1 – travessão 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

contiverem, numa concentração igual ou 
superior a 0,1 % em massa de material 
plastificado, ftalatos classificados como 
cancerígenos, mutagénicos ou tóxicos
para a reprodução das categorias 1A ou 1B, 
em conformidade com a parte 3 do anexo 
VI do Regulamento (CE) n.º 1272/2008, 
esses dispositivos devem ser rotulados no 
próprio dispositivo e/ou na embalagem 
individual ou, eventualmente, na 
embalagem comercial como dispositivos 
que contêm ftalatos. Se a utilização 
pretendida desses dispositivos incluir o 
tratamento de crianças ou o tratamento de 
mulheres grávidas ou lactantes, o 
fabricante deve fornecer uma justificação 
específica para a utilização dessas 
substâncias no que se refere ao 
cumprimento dos requisitos gerais de 
segurança e desempenho, nomeadamente 
dos constantes no presente parágrafo, na 
documentação técnica e, nas instruções de 

não devem conter, numa concentração 
igual a 0,1 % ou superior em massa por
material homogéneo, substâncias
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1A ou 1B, em conformidade 
com a parte 3 do anexo VI do Regulamento 
(CE) n.º 1272/2008, ou substâncias
identificadas como desreguladores 
endócrinos, de acordo com o primeiro 
parágrafo, a menos que o fabricante 
possa demonstrar que não existem 
substâncias seguras mais adequadas ou 
dispositivos sem estas substâncias.
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utilização, informações sobre os riscos 
residuais para estes grupos de doentes e, se 
for caso disso, sobre as medidas de 
precaução adequadas.

Caso o fabricante possa demonstrar que 
não existem substâncias seguras mais 
adequadas ou dispositivos sem estas 
substâncias, esses dispositivos devem ser 
rotulados no próprio dispositivo e/ou na 
embalagem individual ou, eventualmente, 
na embalagem comercial como 
dispositivos que contêm substâncias
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a 
reprodução das categorias 1A ou 1B ou 
substâncias identificadas como 
desreguladores endócrinos. O fabricante 
deve fornecer uma justificação específica 
para a utilização dessas substâncias no que 
se refere ao cumprimento dos requisitos 
gerais de segurança e desempenho, 
nomeadamente dos constantes no presente 
parágrafo, na documentação técnica e, nas 
instruções de utilização, informações sobre 
os riscos residuais para doentes e, se for 
caso disso, sobre as medidas de precaução 
adequadas.

Or. en

[Associada à alteração dos mesmos autores às primeiras oito palavras deste parágrafo 
(lapso AT4AM).]

Justificação

As substâncias CMR são proibidas nos produtos cosméticos e os ftalatos CMR são proibidos 
nos brinquedos. Nos casos em que a exposição é inevitável devem aplicar-se restrições 
similares, a menos que não existam alternativas mais seguras. O mesmo princípio também se 
deve aplicar aos desreguladores endócrinos. Quando não existirem alternativas, os 
fabricantes devem rotular os dispositivos e fornecer uma justificação específica em relação à 
conformidade com as disposições em matéria de segurança do regulamento para dispositivos 
destinados a qualquer doente e não apenas a determinados grupos de risco.

Alteração 769
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 7– ponto 7.6

Texto da Comissão Alteração

7.6. Os dispositivos devem ser concebidos 
e fabricados por forma a reduzir ao mínimo 
os riscos associados à dimensão e às 
propriedades das partículas utilizadas. 
Deve proceder-se com um cuidado especial 
quando os dispositivos contiverem ou 
consistirem em nanomateriais suscetíveis 
de serem libertados para o corpo dos 
doentes ou utilizadores.

7.6. Os dispositivos devem ser concebidos 
e fabricados por forma a reduzir ao mínimo 
os riscos associados à dimensão e às 
propriedades das partículas utilizadas. 
Deve proceder-se com um cuidado especial 
quando os dispositivos contiverem ou 
consistirem em nanomateriais suscetíveis 
de serem libertados para o corpo dos 
doentes ou utilizadores. O fabricante deve 
fornecer provas específicas de que a 
utilização de nanomaterial cumpre os 
requisitos gerais de segurança e 
desempenho na documentação técnica. As 
provas específicas devem ser apresentadas 
de forma a responder às características 
específicas do nanomaterial. Nas 
instruções de utilização, o fabricante 
também deve fornecer informações sobre 
os riscos residuais para doentes e, se for 
caso disso, sobre as medidas de precaução 
adequadas.

Or. en

Justificação

Sempre que são utilizados nanomateriais nos dispositivos médicos, os fabricantes devem 
fornecer provas específicas relativas ao nanomaterial em questão para demonstrar que a 
respetiva utilização cumpre os requisitos gerais de segurança e desempenho. As provas 
devem mencionar claramente a natureza específica do nanomaterial. Tal medida facilitaria a 
aplicação do procedimento de avaliação da conformidade mais exigente tal como previsto na 
regra n.º 19 e no considerando 13.

Alteração 770
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 8 – ponto 8.7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

8.7-A. Os fabricantes de dispositivos 
médicos devem informar os utilizadores 
sobre os níveis de desinfeção que 
permitem assegurar a segurança dos 
pacientes, bem como todos os métodos 
disponíveis para alcançar esse nível de 
segurança. Os fabricantes devem ter a 
obrigação de testar a adequação dos seus 
dispositivos através de todos os métodos 
que permitam assegurar a segurança dos 
pacientes e devem justificar eventuais 
recusas de soluções, demonstrando a sua 
ineficácia ou que essa solução resulta em 
danos que afetam a utilização médica dos 
dispositivos em proporções 
substancialmente diferentes das 
recomendadas pelo fabricante;

Or. xm

Justificação

Os fabricantes recomendam protocolos, métodos e soluções por vezes indiscriminadamente 
quanto à sua eficácia concreta ou disponibilidade no mercado em questão. Os fabricantes 
expressam por vezes preferências nas suas recomendações que não estão associadas à 
segurança dos pacientes mas a interesses industriais.

Alteração 771
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 9 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

9. Dispositivos que incorporem uma 
substância considerada como sendo um 
medicamento e dispositivos constituídos 
por substâncias, ou combinação de 
substâncias, que se destinem a ser 
ingeridas, inaladas ou administradas por 
via retal ou vaginal

9. Dispositivos que incorporem uma 
substância considerada como sendo um 
medicamento
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Or. de

Alteração 772
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 9 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

9. Dispositivos que incorporem uma
substância considerada como sendo um 
medicamento e dispositivos constituídos 
por substâncias, ou combinação de 
substâncias, que se destinem a ser 
ingeridas, inaladas ou administradas por 
via retal ou vaginal

9. Dispositivos que incorporem uma 
substância considerada como sendo um 
medicamento

Or. en

Alteração 773
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 9– ponto 9.2

Texto da Comissão Alteração

9.2. Os dispositivos constituídos por 
substâncias, ou combinação de 
substâncias, que se destinem a ser ou 
ingeridas, inaladas ou administradas por 
via retal ou vaginal e sejam absorvidas ou
dispersas no corpo humano devem 
respeitar, por analogia, os requisitos 
relevantes estabelecidos no anexo I da 
Diretiva 2001/83/CE.

Suprimido

Or. en

Alteração 774
Holger Krahmer
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 9– ponto 9.2

Texto da Comissão Alteração

9.2. Os dispositivos constituídos por 
substâncias, ou combinação de 
substâncias, que se destinem a ser ou 
ingeridas, inaladas ou administradas por 
via retal ou vaginal e sejam absorvidas ou 
dispersas no corpo humano devem 
respeitar, por analogia, os requisitos 
relevantes estabelecidos no anexo I da 
Diretiva 2001/83/CE.

Suprimido

Or. en

Justificação

A segurança destes dispositivos é assegurada através do cumprimento de normas 
harmonizadas reconhecidas ou de especificações técnicas comuns. 
Por conseguinte, solicitar a conformidade com as normas e protocolos analíticos, 
farmacotoxicológicos e clínicos em matéria de ensaios de medicamentos (anexo I da Diretiva 
2001/83/CE) não fornecerá quaisquer informações complementares úteis relativamente à 
segurança do doente.

Alteração 775
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 9.2

Texto da Comissão Alteração

9.2. Os dispositivos constituídos por 
substâncias, ou combinação de 
substâncias, que se destinem a ser ou 
ingeridas, inaladas ou administradas por 
via retal ou vaginal e sejam absorvidas ou 
dispersas no corpo humano devem 
respeitar, por analogia, os requisitos 
relevantes estabelecidos no anexo I da 
Diretiva 2001/83/CE.

Suprimido

Or. de
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Alteração 776
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 9– ponto 9.2

Texto da Comissão Alteração

9.2. Os dispositivos constituídos por 
substâncias, ou combinação de 
substâncias, que se destinem a ser ou 
ingeridas, inaladas ou administradas por 
via retal ou vaginal e sejam absorvidas ou 
dispersas no corpo humano devem 
respeitar, por analogia, os requisitos 
relevantes estabelecidos no anexo I da 
Diretiva 2001/83/CE.

Suprimido

Or. en

Alteração 777
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 9– ponto 9.2

Texto da Comissão Alteração

9.2. Os dispositivos constituídos por 
substâncias, ou combinação de 
substâncias, que se destinem a ser ou 
ingeridas, inaladas ou administradas por 
via retal ou vaginal e sejam absorvidas ou 
dispersas no corpo humano devem 
respeitar, por analogia, os requisitos 
relevantes estabelecidos no anexo I da 
Diretiva 2001/83/CE.

Suprimido

Or. en

Justificação

A referência ao anexo I da Diretiva 2011/83/CE não é adequada dado que, por definição, os 
medicamentos são diferentes dos dispositivos relativamente ao mecanismo de ação. A menção 
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ao anexo I da Diretiva 2011/83/CE relativamente a produtos que não são medicamentos é 
científica e tecnicamente inadequada e resultaria numa avaliação inapropriada.

Alteração 778
Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 9.2

Texto da Comissão Alteração

9.2. Os dispositivos constituídos por 
substâncias, ou combinação de substâncias, 
que se destinem a ser ou ingeridas, inaladas 
ou administradas por via retal ou vaginal e
sejam absorvidas ou dispersas no corpo 
humano devem respeitar, por analogia, os 
requisitos relevantes estabelecidos no 
anexo I da Diretiva 2001/83/CE.

9.2. Os dispositivos constituídos por 
substâncias, ou combinação de substâncias, 
que se destinem a ser ingeridas, inaladas ou 
administradas por via retal ou vaginal, cuja 
absorção ou dispersão no corpo humano
visa atingir o efeito pretendido, devem 
respeitar, por analogia, os requisitos 
relevantes estabelecidos no anexo I da 
Diretiva 2001/83/CE.

Or. de

Justificação

Caso não se vise a absorção ou dispersão de um produto no corpo para um determinado 
efeito médico, não serão possíveis resultados e estudos em conformidade com a Diretiva 
2001/83/CE relativa aos medicamentos para uso humano.

Alteração 779
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 10 – ponto 10.2 – alínea a) (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A) Deve ser promovida a utilização de 
métodos sem recurso a animais. O recurso 
a animais deve ser reduzido ao mínimo e 
os testes em vertebrados devem ser 
realizados como último recurso. De 
acordo com o disposto na Diretiva 
2010/63/UE, os testes em animais 
vertebrados devem ser substituídos, 
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restringidos ou refinados. Por 
conseguinte, exorta-se a Comissão a 
estabelecer regras para evitar a repetição 
de ensaios, sendo que a duplicação de 
testes e estudos em vertebrados deve ser 
proibida. 

Or. en

Justificação
In line with the requirement in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals as it 
has been implemented in Article 13 of the Treaty of the Functioning of the European Union, 
that the Community and the Member States pay full regard to the welfare requirements of 
animals in formulating and implementing policies, it should be included that animal testing is 
kept to an absolute minimum and carried outIn line with the requirement in the Protocol on 
the Protection and Welfare of Animals as it has been implemented in Article 13 of the Treaty 
of the Functioning of the European Union, that the Community and the Member States pay 
full regard to the welfare requirements of animals in formulating and implementing policies, 
it should be included that animal testing is kept to an absolute minimum and carried out only 
as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the EU 
only as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the 
EU. 

Alteração 780
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 11 – ponto 11.1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11.1-A. A homologação do sistema de 
ligação deve ser uniforme para não 
comprometer o desempenho pretendido do 
dispositivo. A não homologação dos 
sistemas de ligação não garante, mas 
limita, a utilização prevista e não 
assegura, igualmente, o direito do doente;

Or. it

Alteração 781
Thomas Ulmer
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 11.7

Texto da Comissão Alteração

11.7. Os dispositivos devem ser concebidos 
e fabricados por forma a facilitar uma 
eliminação segura dos dispositivos e/ou de 
eventuais resíduos pelos utilizadores, 
doentes ou terceiros.

11.7. Os dispositivos devem ser concebidos 
e fabricados por forma a facilitar uma 
eliminação segura dos dispositivos, das 
substâncias com as quais foram tratados 
e/ou de eventuais resíduos pelos 
utilizadores, doentes ou terceiros e, sempre 
que possível e aplicável, o dispositivo deve 
ser substituído por um dispositivo com um 
nível de segurança mais elevado. Isto 
também se aplica à redução de perigos 
para pacientes e utilizadores decorrentes 
de uma contaminação com material 
químico ou nuclear.

Or. de

Alteração 782
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 11– ponto 11.7

Texto da Comissão Alteração

11.7. Os dispositivos devem ser concebidos 
e fabricados por forma a facilitar uma 
eliminação segura dos dispositivos e/ou de 
eventuais resíduos pelos utilizadores, 
doentes ou terceiros.

11.7. Os dispositivos devem ser concebidos 
e fabricados por forma a facilitar uma 
eliminação segura dos dispositivos e as 
substâncias às quais o dispositivo tenha 
sido exposto e/ ou de eventuais resíduos 
pelos utilizadores, doentes ou terceiros e, 
sempre que possível e conforme 
adequado, substituídos pela utilização de 
dispositivos e métodos com especificidades 
e características de segurança 
melhoradas, a fim de reduzir ao máximo a 
exposição dos doentes, utilizadores e 
outras pessoas a substâncias 
potencialmente nocivas, tais como os 
materiais químicos ou nucleares.

Or. en
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Alteração 783
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 13.1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os dispositivos devem ser concebidos, 
fabricados e embalados de modo que a 
exposição de doentes, utilizadores e 
terceiros a qualquer radiação emitida seja 
reduzida tanto quanto possível e adequado, 
de forma compatível com a finalidade 
pretendida, sem, no entanto, restringir a 
aplicação dos níveis especificados 
adequados para efeitos terapêuticos e de 
diagnóstico;

(a) Os dispositivos devem ser concebidos, 
fabricados e embalados de modo que a 
exposição de doentes, utilizadores e 
terceiros a qualquer radiação emitida seja 
reduzida tanto quanto possível e adequado. 
Se possível, estas aplicações devem ser 
substituídas por aplicações com um nível 
de segurança mais elevado, de forma 
compatível com a finalidade pretendida, 
sem, no entanto, restringir a aplicação dos 
níveis especificados adequados para efeitos 
terapêuticos e de diagnóstico;

Or. de

Alteração 784
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 13.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os dispositivos devem ser concebidos e 
fabricados por forma a reduzir, tanto 
quanto possível e adequado, a exposição de 
doentes, utilizadores e terceiros à emissão 
de radiações não intencionais, parasitas ou 
difusas.

Os dispositivos devem ser concebidos e 
fabricados por forma a reduzir, tanto 
quanto possível e adequado, a exposição de 
doentes, utilizadores e terceiros à emissão 
de radiações não intencionais, parasitas ou 
difusas e, sempre que possível, deve 
optar-se por métodos que reduzam a 
exposição de doentes, utilizadores e outras 
pessoas possivelmente afetadas à 
radiação.

Or. de



AM\936128PT.doc 113/184 PE510.767v01-00

PT

Alteração 785
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 13.4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os dispositivos destinados a emitir 
radiações ionizantes devem ser concebidos 
e fabricados por forma a garantir que, 
sempre que possível, a quantidade, a 
geometria e a distribuição energética (ou 
qualidade) da radiação emitida possam ser 
reguladas e controladas em função da 
finalidade;

(a) Os dispositivos destinados a emitir 
radiações ionizantes devem ser concebidos 
e fabricados por forma a garantir que, 
sempre que possível, a quantidade, a 
geometria e a distribuição energética (ou 
qualidade) da radiação emitida possam ser 
reguladas e controladas em função da 
finalidade e, sempre que possível, devem 
ser utilizados dispositivos que possam 
controlar a radiação emitida em qualquer 
altura, durante ou após o tratamento;

Or. de

Alteração 786
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 16 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

16. Proteção contra riscos mecânicos e 
térmicos

16. Proteção contra riscos resultantes de 
dispositivos destinados a experiências 
realizadas pelos próprios fabricantes

Or. de

Alteração 787
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 19 – ponto 19.1 – n.º 1 – alínea a-A (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a-A) O nome do produto não pode fazer 
referência a um medicamento, um 
biocida, um cosmético ou um suplemento 
alimentar.

Or. pl

Justificação

No mercado existem muitos exemplos de nomes de dispositivos médicos idênticos aos nomes 
de medicamentos ou de nomes que contêm uma grande parte do nome do medicamento. No 
caso dos desinfetantes, é muito comum os produtos terem os mesmos nomes que 
medicamentos ou biocidas. Até agora esta questão não estava suficientemente regularizada 
nas disposições relativas aos dispositivos médicos, por isso, tendo em consideração a 
segurança de utilização do produto e para não induzir os utilizadores em erro, é importante 
clarificar estes aspetos.

Alteração 788
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 19 – ponto 19.1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os rótulos devem ser fornecidos num 
formato legível por pessoas, mas podem
ser complementados com formatos legíveis 
por máquina, como identificação por 
radiofrequências (RFID) ou códigos de 
barras;

(d) Os rótulos devem ser fornecidos num 
formato legível por pessoas e devem ser 
complementados com formatos legíveis 
por máquina, como identificação por 
radiofrequências (RFID) ou códigos de 
barras;

Or. fr

Justificação

Os rótulos dos dispositivos médicos devem integrar simultaneamente um formato legível por 
pessoas e outro legível por máquina, de modo a que não seja difícil proceder ao registo do 
identificador único.
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Alteração 789
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 19 – ponto 19.1 – parágrafo 1– alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os rótulos devem ser fornecidos num 
formato legível por pessoas, mas podem
ser complementados com formatos legíveis 
por máquina, como identificação por 
radiofrequências (RFID) ou códigos de 
barras;

d) Os rótulos devem ser fornecidos num 
formato legível por pessoas, e devem ser 
complementados com formatos legíveis 
por máquina, como identificação por 
radiofrequências (RFID) ou códigos de 
barras;

Or. en

Justificação

Os rótulos dos dispositivos médicos devem ser incluídos em ambos os formatos, legível por 
pessoas e legível por máquina, porque com este último, na maior parte dos casos, é mais 
rápido e mais preciso efetuar a leitura do rótulo e registar o identificador único desta forma.

Alteração 790
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 19 – ponto 19.1 – parágrafo 1– alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os rótulos devem ser fornecidos num 
formato legível por pessoas, mas podem
ser complementados com formatos legíveis 
por máquina, como identificação por 
radiofrequências (RFID) ou códigos de 
barras;

(d) Os rótulos devem ser fornecidos num 
formato legível por pessoas, e devem ser 
complementados com formatos legíveis 
por máquina, como identificação por 
radiofrequências (RFID) ou códigos de 
barras;

Or. en

Justificação

Os rótulos dos dispositivos médicos devem ser incluídos nos formatos legíveis por pessoas e 
legíveis por máquina caso contrário será difícil registar o identificador único.



PE510.767v01-00 116/184 AM\936128PT.doc

PT

Alteração 791
Nora Berra

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 19 – ponto 19.2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A menção «Este produto é um 
dispositivo médico»;

Or. en

Alteração 792
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte III – secção 19 – secção 19.3 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

(l) Se o dispositivo indicar que é para uso 
único, informações sobre as características 
conhecidas e os fatores técnicos de que o 
fabricante tem conhecimento que poderiam 
constituir um risco no caso de o dispositivo 
ser reutilizado. Se, em conformidade com a 
alínea c) da secção 19.1, não forem 
necessárias instruções de utilização, as 
informações devem ser facultadas aos 
utilizadores, a seu pedido;

(l) Se o dispositivo indicar que é para uso 
único, informações sobre as características 
conhecidas e os fatores técnicos de que o 
fabricante tem conhecimento que poderiam 
constituir um risco no caso de o dispositivo 
ser reutilizado. Se se tratar de um 
dispositivo que consta da lista dos 
dispositivos que não podem ser 
reprocessados, elaborada nos termos do 
artigo 15, n.º 4, informações de que o 
dispositivo não pode, em caso algum, ser 
reprocessado. Se, em conformidade com a 
alínea c) da secção 19.1, não forem 
necessárias instruções de utilização, as 
informações devem ser facultadas aos 
utilizadores, a seu pedido;

Or. cs

Alteração 793
Marina Yannakoudakis
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 19 – ponto 19.3 – alínea q)

Texto da Comissão Alteração

(q) Relativamente aos dispositivos para 
serem utilizados por leigos, as 
circunstâncias em que os utilizadores 
devem consultar um profissional de saúde;

(q) Relativamente aos dispositivos para 
serem utilizados por leigos, as 
circunstâncias em que os utilizadores 
devem consultar um profissional de saúde. 
Os elementos constantes das instruções de 
utilização para os doentes devem ser 
revistos com o contributo de organizações 
de doentes para assegurar que 
correspondem efetivamente às 
necessidades dos doentes e que são 
percetíveis e acessíveis;

Or. en

Alteração 794
Milan Cabrnoch

Proposta de regulamento
Anexo 2 – n.º 1 – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma lista das variantes linguísticas 
destinadas aos Estados-Membros em que 
se prevê que o dispositivo seja
comercializado.

(b) Uma referência à lista dos
Estados-Membros em que o dispositivo é
comercializado.

Or. cs

Alteração 795
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento

Anexo II – parágrafo 1 – ponto 5 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

 A documentação deve conter um resumo 
dos seguintes aspetos:

A documentação deve conter todas as 
informações disponíveis, incluindo os 
seguintes aspetos:

Or. de

Justificação

Como utilizadores primários dos dispositivos médicos e visto que os médicos se 
comprometem a zelar pela segurança dos seus pacientes, os profissionais de saúde devem ter 
acesso a todos os dados técnicos e clínicos de que os fabricantes disponham, para que 
possam tomar uma decisão informada acerca dos dispositivos mais adequados para os seus 
pacientes e informá-los devidamente a este respeito.

Alteração 796
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Anexo II – n.º 1 – ponto 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 A documentação deve conter um resumo 
dos seguintes aspetos:

A documentação deve conter todas as 
informações disponíveis sobre os
seguintes aspetos:

Or. en

Alteração 797
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 6 – ponto 6.2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Se o dispositivo tiver de ser ligado a 
outros dispositivos para poder funcionar de 
acordo com a respetiva finalidade, a 
descrição deste conjunto, incluindo provas 
de que está conforme aos requisitos gerais 

(e) Se o dispositivo tiver de ser ligado a 
outros dispositivos, através do sistema de 
ligação, para poder funcionar de acordo 
com a respetiva finalidade, a descrição 
deste conjunto, incluindo provas de que 
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de segurança e desempenho quando ligado 
a dispositivos do tipo em questão, 
atendendo às características especificadas 
pelo fabricante.

está conforme aos requisitos gerais de 
segurança e desempenho quando ligado a 
dispositivos do tipo em questão, atendendo 
às características especificadas pelo 
fabricante. Essa combinação de ligações 
deve ser homologada a fim de garantir a 
utilização prevista e o tratamento do 
doente;

Or. it

Alteração 798
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A marcação CE deve consistir nas 
iniciais «CE» dispostas da seguinte forma:

1. A marcação CE deve consistir nas 
iniciais «CE» e as palavras «Dispositivo 
médico» dispostas da seguinte forma:

Or. de

Alteração 799
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VI – Título 1

Texto da Comissão Alteração

 REQUISITOS MÍNIMOS A CUMPRIR 
PELOS ORGANISMOS NOTIFICADOS

REQUISITOS A CUMPRIR PELOS 
ORGANISMOS NOTIFICADOS

Or. de

Justificação

Para estabelecer requisitos uniformes 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 
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notificados.

Alteração 800
Nora Berra

Proposta de regulamento
Anexo VI – Título 1

Texto da Comissão Alteração

 REQUISITOS MÍNIMOS A CUMPRIR 
PELOS ORGANISMOS NOTIFICADOS

REQUISITOS A CUMPRIR PELOS 
ORGANISMOS NOTIFICADOS

Or. en

Alteração 801
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 1 – ponto 1.2 – ponto 1.2.1

Texto da Comissão Alteração

1.2.1. Os organismos notificados devem 
ser organismos terceiros independentes do 
fabricante do produto relativamente ao qual 
realizam as suas atividades de avaliação da 
conformidade. Os organismos notificados 
devem também ser independentes de 
quaisquer operadores económicos com 
interesses no produto, bem como de 
quaisquer concorrentes do fabricante.

1.2.1. Os organismos notificados, 
incluindo o seu pessoal devem ser 
organismos terceiros independentes do 
fabricante do produto relativamente ao qual 
realizam as suas atividades de avaliação da 
conformidade. Os organismos notificados 
devem também ser independentes de 
quaisquer operadores económicos com 
interesses no produto, bem como de 
quaisquer concorrentes do fabricante. Tal 
facto não exclui quaisquer atividades de 
avaliação da conformidade de operadores 
económicos ou concorrentes 
supramencionados.

Or. en

Justificação

Esclarecimento de que este requisito também é aplicável ao pessoal empregado pelos 
organismos notificados. Esclarecimento de que um organismo notificado pode efetuar 
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atividades de avaliação da conformidade para diferentes operadores económicos que 
produzem produtos diferentes ou análogos.

Alteração 802
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 1 – ponto 1.2 – ponto 1.2.4

Texto da Comissão Alteração

1.2.4. Deve ser garantida a imparcialidade 
dos organismos notificados, dos seus 
quadros superiores e dos membros do 
pessoal de avaliação. A remuneração dos 
quadros superiores e dos membros do 
pessoal de avaliação dos organismos 
notificados não deve depender dos 
resultados da avaliação.

1.2.4. Deve ser garantida a imparcialidade 
dos organismos notificados, dos seus 
quadros superiores e dos membros do 
pessoal de avaliação e dos 
subcontratantes. A remuneração dos 
quadros superiores, dos membros do 
pessoal de avaliação e dos subcontratantes
dos organismos notificados não deve 
depender dos resultados da avaliação.

Or. en

Justificação

Sempre que um organismo notificado recorra a consultores externos nas suas atividades, 
estes consultores externos também devem estar sujeitos aos requisitos aplicáveis ao pessoal 
do organismo notificado.

Alteração 803
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 1 – ponto 1.5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os organismos notificados devem dispor 
dos recursos financeiros necessários à 
realização das suas atividades de avaliação 
da conformidade e das atividades 
empresariais com elas relacionadas. Devem 
documentar e fornecer provas da sua 
capacidade financeira e viabilidade 
económica sustentável, tendo em conta 

Os organismos notificados, incluindo as 
suas filiais, devem dispor dos recursos 
financeiros necessários à realização das 
suas atividades de avaliação da 
conformidade e das atividades empresariais 
com elas relacionadas. Devem documentar 
e fornecer provas da sua capacidade 
financeira e viabilidade económica 
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circunstâncias específicas durante a fase 
inicial de arranque.

sustentável, tendo em conta circunstâncias 
específicas durante a fase inicial de 
arranque.

Or. en

Justificação

Com vista a assegurar o mais elevado nível de segurança, todas as filiais de um organismo 
notificado devem estar sujeitos aos requisitos aplicáveis ao próprio organismo notificado.

Alteração 804
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 1 – ponto 1.6 – ponto 1.6.1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os subcontratantes devem reger-se pelas mesmas normas de topo dos membros do pessoal 
encarregados da avaliação dos organismos notificados.

Alteração 805
Holger Krahmer
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Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 1 – ponto 1.6 – ponto 1.6.2

Texto da Comissão Alteração

1.6.2. Os organismos notificados devem 
cumprir um código de conduta, que vise 
nomeadamente práticas empresariais 
éticas para organismos notificados no 
domínio dos dispositivos médicos, aceite 
pelas autoridades nacionais responsáveis 
pelos organismos modificados. O código 
de conduta deve prever um mecanismo de 
monitorização e verificação da sua 
aplicação por parte dos organismos 
notificados.

Suprimido

Or. en

Justificação

O Código de Conduta foi elaborado pela maioria dos organismos notificados no âmbito de 
uma iniciativa de autorregulação voluntária. Baseia-se no quadro normativo atual e está 
sujeito a alterações constantes por parte dos organismos notificados. Por conseguinte, o
Regulamento não deve fazer referência a um documento não legislativo como este. Os 
elementos principais do conteúdo do Código de Conduta que, até ao momento, ainda não são 
abrangidos pelos «Requisitos a cumprir pelos organismos notificados» devem ser incluídos 
no regulamento.

Alteração 806
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 2 – ponto 2.2– parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.2. O sistema de gestão da qualidade dos 
organismos notificados deve tratar, pelo 
menos, os seguintes aspetos:

2.2. O sistema de gestão da qualidade dos 
organismos notificados e dos seus 
subcontratantes deve tratar, pelo menos, 
os seguintes aspetos:

Or. en
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Justificação

Com vista a assegurar o mais elevado nível de segurança, este requisito também deve ser 
aplicável aos subcontratantes dos organismos notificados.

Alteração 807
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 2 – ponto 2.2. – travessão 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- formação contínua,

Or. en

Justificação

O sistema de gestão da qualidade dos organismos notificados deve incluir programas de 
formação regulares.

Alteração 808
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 3.1.1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3.1.1. Os organismos de notificação devem 
ter capacidade para executar todas as 
tarefas que lhes forem atribuídas pelo 
presente regulamento com a maior 
integridade profissional e a competência 
técnica exigida no domínio específico, quer 
as referidas tarefas sejam executadas por 
eles próprios, quer em seu nome e sob 
responsabilidade sua.

3.1.1. Os organismos notificados e os seus 
subcontratantes devem ter capacidade para 
executar todas as tarefas que lhes forem 
atribuídas pelo presente regulamento com a 
maior integridade profissional e a 
competência técnica exigida no domínio 
específico, quer as referidas tarefas sejam 
executadas por eles próprios, quer em seu 
nome e sob responsabilidade sua.

Or. en

Justificação

Com vista a assegurar o mais elevado nível de segurança, este requisito também deve ser 
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aplicável aos subcontratantes dos organismos notificados.

Alteração 809
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 3.1.1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3.1.1. Os organismos de notificação devem 
ter capacidade para executar todas as 
tarefas que lhes forem atribuídas pelo 
presente regulamento com a maior 
integridade profissional e a competência 
técnica exigida no domínio específico, quer 
as referidas tarefas sejam executadas por 
eles próprios, quer em seu nome e sob 
responsabilidade sua.

3.1.1. Os organismos de notificação devem 
ter capacidade para executar todas as 
tarefas que lhes forem atribuídas pelo 
presente regulamento com a maior 
integridade profissional e a competência 
técnica exigida no domínio específico, quer 
as referidas tarefas sejam executadas por 
eles próprios, quer em seu nome e sob 
responsabilidade sua. O processo deve ser 
monitorizado com vista a garantir que 
apresenta a qualidade exigida.

Or. sl

Alteração 810
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 3.1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Devem nomeadamente dispor do pessoal 
necessário e possuir ou ter acesso a todo o 
equipamento e instalações necessários para 
desempenhar corretamente as tarefas 
técnicas e administrativas decorrentes das 
atividades de avaliação da conformidade 
relativamente às quais foram notificados.

Devem nomeadamente dispor do pessoal 
necessário e possuir ou ter acesso a todo o 
equipamento e instalações necessários para 
desempenhar corretamente as tarefas 
técnicas, científicas e administrativas 
decorrentes das atividades de avaliação da 
conformidade relativamente às quais foram 
notificados.

Or. en
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Alteração 811
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 3.1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Deve recorrer-se ao pessoal interno 
permanente, mas os organismos 
notificados devem ser dotados de 
flexibilidade para contratar especialistas 
externos numa base ad hoc e temporária e 
sempre que necessário.

Or. en

Alteração 812
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 3.1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 813
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 3.1.1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O pessoal responsável pela avaliação deve 
realizar inspeções pelo menos anuais e 
não anunciadas na totalidade das 
instalações de produção dos dispositivos 
médicos para os quais tem competência. 
Esta inspeção não anunciada implica que 
o fabricante não seja informado em 
momento algum da data e dos horários 
possíveis da referida inspeção.
O pessoal responsável pela avaliação deve 
informar todas as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
visados pela produção e colocação no 
mercado do dispositivo médico sobre os 
resultados das inspeções anuais 
realizadas. Estes resultados são registados 
num relatório.
Além disso, deve apresentar um ponto da 
situação das inspeções anuais realizadas 
junto da autoridade nacional responsável 
em questão.

Or. fr

Alteração 814
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 3.1.2

Texto da Comissão Alteração

3.1.2. Em todas as circunstâncias e para 
cada procedimento de avaliação da 
conformidade e cada tipo ou categoria de 

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

produtos para os quais tenham sido 
notificados, os organismos de notificação 
devem ter na sua organização o pessoal 
administrativo, técnico e científico 
necessário, com conhecimentos técnicos e 
experiência suficiente e adequada, 
relacionada com dispositivos médicos e as 
correspondentes tecnologias, para executar 
as tarefas de avaliação da conformidade, 
incluindo a avaliação de dados clínicos ou 
a aferição de uma avaliação efetuada por 
um subcontratante.

Or. en

Justificação

O pessoal interno de um organismo notificado deve estar qualificado para efetuar uma 
avaliação dos dossiês técnicos e clínicos de um dispositivo ou para avaliar a qualidade e 
adequação de uma avaliação efetuada por um subcontratante a um organismo notificado.

Alteração 815
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 3.1.2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 816
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 3.1.3

Texto da Comissão Alteração

3.1.3. Os organismos notificados devem 
documentar claramente a dimensão e os 
limites dos deveres, responsabilidades e 
autoridade do pessoal envolvido nas 
atividades de avaliação da conformidade e 
disso informar o pessoal em questão.

3.1.3. Os organismos notificados devem 
documentar claramente a dimensão e os 
limites dos deveres, responsabilidades e 
autoridade do pessoal, incluindo quaisquer 
subcontratantes e filiais, envolvido nas 
atividades de avaliação da conformidade e 
disso informar o pessoal em questão.

Or. en

Alteração 817
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3.2.1

Texto da Comissão Alteração

3.2.1. Os organismos notificados devem 
estabelecer e documentar critérios de 
qualificação e procedimentos de seleção e 
autorização de pessoas envolvidas em 
atividades de avaliação da conformidade 
(conhecimentos, experiência e outras 
competências exigidas), bem como a 
formação requerida (formação inicial e 
contínua). Os critérios de qualificação 
devem abranger as diversas funções 
incluídas no processo de avaliação da 
conformidade (por exemplo, auditoria, 
avaliação/ensaios dos produtos, análise do 
dossiê de conceção, tomada de decisões), 
bem como os dispositivos, tecnologias e 
domínios (por exemplo, 
biocompatibilidade, esterilização, tecidos e 
células de origem humana e animal, 

3.2.1. Os organismos notificados devem 
estabelecer e documentar critérios de 
qualificação e procedimentos de seleção e 
autorização de pessoas envolvidas em 
atividades de avaliação da conformidade 
(conhecimentos, experiência e outras 
competências exigidas), bem como a 
formação requerida (formação inicial e 
contínua). Os critérios de qualificação 
devem abranger as diversas funções 
incluídas no processo de avaliação da 
conformidade (por exemplo, auditoria, 
avaliação/ensaios dos produtos, análise do 
dossiê de conceção, tomada de decisões), 
bem como os dispositivos, tecnologias e 
domínios (por exemplo, 
biocompatibilidade, esterilização, tecidos e 
células de origem humana e animal, 
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avaliação clínica) abrangidos pelo âmbito 
da designação.

avaliação clínica, gestão de riscos) 
abrangidos pelo âmbito da designação.

Or. de

Justificação

Os critérios de qualificação para o pessoal dos organismos notificados devem conter a 
«Gestão de riscos».

Alteração 818
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.2 – ponto 3.2.1

Texto da Comissão Alteração

3.2.1. Os organismos notificados devem
estabelecer e documentar critérios de 
qualificação e procedimentos de seleção e 
autorização de pessoas envolvidas em 
atividades de avaliação da conformidade 
(conhecimentos, experiência e outras 
competências exigidas), bem como a 
formação requerida (formação inicial e 
contínua). Os critérios de qualificação 
devem abranger as diversas funções 
incluídas no processo de avaliação da 
conformidade (por exemplo, auditoria, 
avaliação/ensaios dos produtos, análise do 
dossiê de conceção, tomada de decisões), 
bem como os dispositivos, tecnologias e 
domínios (por exemplo, 
biocompatibilidade, esterilização, tecidos e 
células de origem humana e animal, 
avaliação clínica) abrangidos pelo âmbito 
da designação.

3.2.1. O GCDM deve estabelecer e 
documentar os princípios de um elevado 
nível de competência e critérios de 
qualificação e procedimentos de seleção e 
autorização de pessoas envolvidas em 
atividades de avaliação da conformidade 
(conhecimentos, experiência e outras 
competências exigidas), bem como a 
formação requerida (formação inicial e 
contínua). Os critérios de qualificação 
devem abranger as diversas funções 
incluídas no processo de avaliação da 
conformidade (por exemplo, auditoria, 
avaliação/ensaios dos produtos, análise do 
dossiê de conceção, tomada de decisões), 
bem como os dispositivos, tecnologias e 
domínios (por exemplo, 
biocompatibilidade, esterilização, tecidos e 
células de origem humana e animal, 
avaliação clínica) abrangidos pelo âmbito 
da designação.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar que as autoridades, e não os organismos notificados, estabelecem 
critérios de qualificação e competência harmonizados, as autoridades que atuam através do 
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GCDM devem estabelecer critérios em matéria de qualificação e competência do pessoal dos 
organismos notificados responsável pela avaliação da conformidade, bem como os 
procedimentos necessários a implementar.

Alteração 819
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.2 – ponto 3.2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Devem definir-se critérios de qualificação 
específicos para a avaliação dos aspetos de 
biocompatibilidade, a avaliação clínica e os 
diferentes tipos de processos de 
esterilização.

Devem definir-se critérios de qualificação 
específicos para a avaliação dos aspetos de 
biocompatibilidade, a segurança, a 
avaliação clínica e os diferentes tipos de 
processos de esterilização.

Or. en

Alteração 820
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.2 – ponto 3.2.3 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– tipos de qualificações (conhecimentos, 
experiência e outras competências)
exigidas para levar a cabo as avaliações da 
conformidade de dispositivos médicos, 
bem como os critérios de qualificação 
pertinentes,

– tipos de qualificações (conhecimentos, 
experiência e outras competências) 
exigidas para levar a cabo as avaliações da 
conformidade baseadas nas normas de 
dispositivos médicos, bem como os 
critérios de qualificação pertinentes,

Or. sl

Alteração 821
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.2 – ponto 3.2.3 – travessão 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

- experiência/antiguidade adequados em 
avaliações da conformidade nos termos do 
presente regulamento ou das diretivas 
anteriormente aplicáveis num período 
mínimo de 3 anos num organismo 
notificado. O pessoal do organismo 
notificado envolvido nas decisões de 
certificação não pode ter participado 
numa avaliação da conformidade para a 
qual seja necessário tomar uma decisão 
de certificação.

Or. en

Justificação

O Código de Conduta foi elaborado pela maioria dos organismos notificados no âmbito de 
uma iniciativa de autorregulação voluntária. Baseia-se no quadro normativo atual e está 
sujeito a alterações constantes por parte dos organismos notificados. Por conseguinte, o 
Regulamento não deve fazer referência a um documento não legislativo como este. Os 
elementos principais do conteúdo do Código de Conduta que, até ao momento, ainda não são 
abrangidos pelos «Requisitos a cumprir pelos organismos notificados» devem ser incluídos 
no regulamento.

Alteração 822
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.2 – ponto 3.2.4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

3.2.4. Os organismos notificados devem 
dispor, permanentemente, de especialistas 
em conceção de investigações clínicas, 
estatísticas médicas, gestão clínica de 
doentes, boa prática clínica em matéria de 
investigações clínicas e, se possível, 
farmacologia. Deve recorrer-se ao pessoal 
interno permanente, mas os organismos 
notificados devem ser dotados de 
flexibilidade para contratar especialistas 
externos numa base ad hoc e temporária e 
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sempre que necessário.
Estes membros do pessoal devem ser 
constantemente integrados no processo de 
tomada de decisões dos organismos 
notificados, a fim de:

Or. en

Alteração 823
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.2 – ponto 3.2.4 – travessão 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- assegurar independência e objetividade e 
divulgar potenciais conflitos de interesse.

Or. en

Alteração 824
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.2 – ponto 3.2.5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

3.2.5. Especialista de produto: Os 
membros do pessoal responsáveis por 
proceder às análises do produto, análise do 
dossiê de conceção ou exame de tipo de 
dispositivos de classe III, especialmente 
em aspetos como a avaliação clínica, 
segurança biológica, esterilização, 
validação do software) devem ter as 
qualificações comprovadas a seguir 
referidas:

Or. en
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Justificação

O Código de Conduta foi elaborado pela maioria dos organismos notificados no âmbito de 
uma iniciativa de autorregulação voluntária. Baseia-se no quadro normativo atual e está 
sujeito a alterações constantes por parte dos organismos notificados. Por conseguinte, o 
Regulamento não deve fazer referência a um documento não legislativo como este. Os 
elementos principais do conteúdo do Código de Conduta que, até ao momento, ainda não são 
abrangidos pelos «Requisitos a cumprir pelos organismos notificados» devem ser incluídos 
no regulamento.

Alteração 825
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.2 – ponto 3.2.5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

3.2.5. Os membros do pessoal responsáveis 
por proceder à análise do produto (por 
exemplo, análise do dossiê de conceção, 
análise da documentação técnica ou exame 
de tipo, incluindo aspetos como a avaliação 
clínica, segurança biológica, esterilização, 
validação do software) devem ter as 
qualificações especializadas exigidas, 
previstas pelos Estados-Membros. As 
qualificações especializadas exigidas 
incluem, por exemplo:

Or. lt

Alteração 826
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.2 – ponto 3.2.5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3.2.5-A) Avaliador de produto: Os 
membros do pessoal responsáveis por 
proceder às análises do produto (revisão 
de dossiês técnicos) ou exame de tipo de 
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dispositivos das classes IIa/IIb devem ter 
as qualificações comprovadas a seguir 
referidas:
– conclusão efetiva de um curso 
universitário ou de uma escola técnica 
superior ou qualificação equivalente em 
estudos relevantes, por exemplo, 
medicina, ciências naturais ou 
engenharia,
– quatro anos de experiência profissional 
no domínio dos produtos para cuidados de 
saúde ou setores conexos (por exemplo, 
experiência na indústria, auditoria, 
cuidados de saúde, investigação), embora 
dois anos dessa experiência devam ser na 
conceção, fabrico, ensaios ou uso do 
dispositivo (conforme definido no âmbito 
de um grupo genérico de dispositivos) ou 
tecnologia a avaliar ou relacionada com 
os aspetos científicos a avaliar,
– conhecimentos adequados dos requisitos 
gerais de segurança e desempenho 
constantes do anexo I, bem como dos atos 
delegados e/ou atos de execução, normas 
harmonizadas, ETC e documentos de 
orientação,
– conhecimentos e experiência adequados 
no domínio da gestão dos riscos e das 
normas e documentos de orientação 
relacionados aplicáveis aos dispositivos 
médicos,
– conhecimentos e experiência adequados 
dos procedimentos de avaliação da 
conformidade constantes dos anexos VIII 
a X, em especial dos aspetos para os quais 
estão autorizados, e autoridade adequada 
para proceder a essas avaliações.

Or. en

Justificação

O Código de Conduta foi elaborado pela maioria dos organismos notificados no âmbito de 
uma iniciativa de autorregulação voluntária. Baseia-se no quadro normativo atual e está 
sujeito a alterações constantes por parte dos organismos notificados. Por conseguinte, o 
Regulamento não deve fazer referência a um documento não legislativo como este. Os 
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elementos principais do conteúdo do Código de Conduta que, até ao momento, ainda não são 
abrangidos pelos «Requisitos a cumprir pelos organismos notificados» devem ser incluídos 
no regulamento.

Alteração 827
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.2 – ponto 3.2.5 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– quatro anos de experiência profissional 
no domínio dos produtos para cuidados de 
saúde ou setores conexos (por exemplo, 
experiência na indústria, auditoria, 
cuidados de saúde, investigação), embora 
dois anos dessa experiência devam ser na 
conceção, fabrico, ensaios ou uso do 
dispositivo ou tecnologia a avaliar ou 
relacionada com os aspetos científicos a 
avaliar,

– quatro anos de experiência profissional 
no domínio dos produtos para cuidados de 
saúde ou setores conexos (por exemplo, 
experiência na indústria, auditoria, 
cuidados de saúde, investigação), embora 
dois anos dessa experiência devam ser na 
conceção, fabrico, ensaios ou uso do 
dispositivo (conforme definido no âmbito 
de um grupo genérico de dispositivos) ou 
tecnologia a avaliar ou relacionada com os 
aspetos científicos a avaliar,

Or. en

Justificação

O Código de Conduta foi elaborado pela maioria dos organismos notificados no âmbito de 
uma iniciativa de autorregulação voluntária. Baseia-se no quadro normativo atual e está 
sujeito a alterações constantes por parte dos organismos notificados. Por conseguinte, o 
Regulamento não deve fazer referência a um documento não legislativo como este. Os 
elementos principais do conteúdo do Código de Conduta que, até ao momento, ainda não são 
abrangidos pelos «Requisitos a cumprir pelos organismos notificados» devem ser incluídos 
no regulamento.

Alteração 828
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.2 – ponto 3.2.5 – travessão 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

- A qualificação também se baseia nas 
especializações técnicas ou científicas, 
como por exemplo a esterilização, 
biocompatibilidade, tecidos de origem 
animal, tecidos de origem humana, 
software, avaliação clínica, segurança 
funcional, segurança elétrica, 
embalagem,

Or. en

Justificação

O Código de Conduta foi elaborado pela maioria dos organismos notificados no âmbito de 
uma iniciativa de autorregulação voluntária. Baseia-se no quadro normativo atual e está 
sujeito a alterações constantes por parte dos organismos notificados. Por conseguinte, o 
Regulamento não deve fazer referência a um documento não legislativo como este. Os 
elementos principais do conteúdo do Código de Conduta que, até ao momento, ainda não são 
abrangidos pelos «Requisitos a cumprir pelos organismos notificados» devem ser incluídos 
no regulamento.

Alteração 829
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.2 – ponto 3.2.5 – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- experiência e conhecimentos adequados 
em matéria de avaliação clínica,

Or. en

Alteração 830
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.2 – ponto 3.2.5 – travessão 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

- os organismos de avaliação da 
conformidade notificados para os 
dispositivos de classe III devem 
apresentar ao GCDM a lista de todos os 
especialistas internos e externos 
responsáveis pela avaliação das partes 
clínicas e não clínicas da avaliação da 
conformidade. O GCDM tem o direito de 
verificar se os especialistas selecionados 
têm as a qualificações adequadas e deve 
publicar a lista.

Or. en

Justificação

Este ponto ajudará a garantir a plena transparência e as qualificações adequadas dos 
especialistas do organismo notificado.

Alteração 831
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.2 – ponto 3.2.6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O Código de Conduta foi elaborado pela maioria dos organismos notificados no âmbito de 
uma iniciativa de autorregulação voluntária. Baseia-se no quadro normativo atual e está 
sujeito a alterações constantes por parte dos organismos notificados. Por conseguinte, o 
Regulamento não deve fazer referência a um documento não legislativo como este. Os 
elementos principais do conteúdo do Código de Conduta que, até ao momento, ainda não são 
abrangidos pelos «Requisitos a cumprir pelos organismos notificados» devem ser incluídos 
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no regulamento.

Alteração 832
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.2 – ponto 3.2.6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

3.2.6. O pessoal responsável pela execução 
das auditorias ao sistema de gestão da 
qualidade do fabricante deve ter as 
qualificações especializadas exigidas, 
previstas pelos Estados-Membros. As 
qualificações especializadas exigidas 
incluem, por exemplo:

Or. lt

Alteração 833
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.2 – ponto 3.2.6– travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- as qualificações devem ser de base 
tecnológica, conforme definido pelos 
códigos do IAF e da EAC, ou 
equivalentes,

Or. en

Justificação

O Código de Conduta foi elaborado pela maioria dos organismos notificados no âmbito de 
uma iniciativa de autorregulação voluntária. Baseia-se no quadro normativo atual e está 
sujeito a alterações constantes por parte dos organismos notificados. Por conseguinte, o 
Regulamento não deve fazer referência a um documento não legislativo como este. Os 
elementos principais do conteúdo do Código de Conduta que, até ao momento, ainda não são 
abrangidos pelos «Requisitos a cumprir pelos organismos notificados» devem ser incluídos 
no regulamento.
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Alteração 834
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo 6 – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 3.4.3

Texto da Comissão Alteração

3.4.3. Quando se recorrer a subcontratantes 
ou especialistas externos no contexto da 
avaliação da conformidade, em especial no 
que respeite a dispositivos médicos ou 
tecnologias novos, invasivos e 
implantáveis, o organismo notificado deve 
dispor de competências próprias adequadas 
em cada área de produto para cuja 
avaliação da conformidade foi designado 
responsável, a fim de verificar a adequação 
e a validade dos pareceres dos especialistas 
e tomar uma decisão quanto à certificação.

3.4.3. Quando se recorrer a subcontratantes 
ou especialistas externos no contexto da 
avaliação da conformidade, em especial no 
que respeite a dispositivos médicos ou 
tecnologias novos, invasivos e 
implantáveis, o organismo notificado deve 
dispor de competências próprias adequadas 
em cada área de produto, cada tratamento 
ou especialidade médica para cuja 
avaliação da conformidade foi designado 
responsável, a fim de verificar a adequação 
e a validade dos pareceres dos especialistas 
e tomar uma decisão quanto à certificação.

Or. en

Justificação

Uma qualificação adequada dos organismos notificados não deveria ser determinada 
unicamente com base nas competências na área de produto, mas também na área de 
tratamento ou na especialidade médica.

Alteração 835
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Prazo mínimo para as avaliações de 
auditoria do organismo notificado
– os organismos notificados devem 
indicar a duração da auditoria para as 
fases 1 e 2 das auditorias iniciais e das 
auditorias de fiscalização para cada 
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requerente e cliente certificado,
– o número efetivo de membros do pessoal 
no fabricante, incluindo todas as 
instalações de fabrico individuais 
abrangidas pelo certificado, é usado como 
base de cálculo da duração da auditoria,
– considera-se adequado estimar a 
duração da auditoria com base no 
número efetivo de membros do pessoal da 
organização, na complexidade dos 
processos na organização, na natureza e 
características dos dispositivos médicos 
abrangidos pela auditoria e nas diferentes 
tecnologias empreendidas para fabricar e 
verificar os dispositivos médicos. A 
duração da auditoria deve ser adaptada 
com base em quaisquer fatores 
importantes que se apliquem 
exclusivamente à organização a auditar. 
O organismo notificado deve exercer o 
seu poder discricionário para garantir que 
qualquer variação a nível da duração da 
auditoria não comprometa a eficácia das 
auditorias,
– a duração de qualquer auditoria no 
local programada não pode ser inferior a 
um auditor/dia,
– a certificação de várias instalações 
abrangidas por um sistema de garantia da 
qualidade não se pode basear num 
sistema de amostragem.

Or. en

Justificação

O Código de Conduta foi elaborado pela maioria dos organismos notificados no âmbito de 
uma iniciativa de autorregulação voluntária. Baseia-se no quadro normativo atual e está 
sujeito a alterações constantes por parte dos organismos notificados. Por conseguinte, o 
Regulamento não deve fazer referência a um documento não legislativo como este. Os 
elementos principais do conteúdo do Código de Conduta que, até ao momento, ainda não são 
abrangidos pelos «Requisitos a cumprir pelos organismos notificados» devem ser incluídos 
no regulamento.
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Alteração 836
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo 6 – ponto 4 – ponto 4.1

Texto da Comissão Alteração

4.1. O processo de decisão do organismo 
notificado deve ser claramente 
documentado, incluindo o processo de 
emissão, suspensão, restabelecimento, 
retirada ou recusa dos certificados de 
avaliação da conformidade, sua 
modificação ou restrição e a emissão de 
aditamentos.

4.1. O processo de decisão do organismo 
notificado deve ser claramente 
documentado e disponível publicamente, 
incluindo o processo de emissão, 
suspensão, restabelecimento, retirada ou 
recusa dos certificados de avaliação da 
conformidade, sua modificação ou 
restrição e a emissão de aditamentos.

Or. en

Alteração 837
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 4 – ponto 4.1

Texto da Comissão Alteração

4.1. O processo de decisão do organismo 
notificado deve ser claramente 
documentado, incluindo o processo de 
emissão, suspensão, restabelecimento, 
retirada ou recusa dos certificados de 
avaliação da conformidade, sua 
modificação ou restrição e a emissão de 
aditamentos.

4.1. O processo de decisão do organismo 
notificado deve ser transparente e deve ser 
claramente documentado, incluindo o 
processo de emissão, suspensão, 
restabelecimento, retirada ou recusa dos 
certificados de avaliação da conformidade, 
sua modificação ou restrição e a emissão 
de aditamentos.

Or. sl

Alteração 838
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 4 – ponto 4.3– parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 839
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte III – ponto 4.2 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– se destinarem a controlar, diagnosticar, 
monitorizar ou corrigir disfunções 
cardíacas ou do sistema circulatório central 
através do contacto direto com estas partes 
do corpo, casos em que pertencem à classe 
III,

– forem dispositivos ativos e implantáveis 
especificamente destinados a controlar, 
diagnosticar, monitorizar ou corrigir 
disfunções cardíacas ou do sistema 
circulatório central através do contacto 
direto com estas partes do corpo, casos em 
que pertencem à classe III,

Or. de

Alteração 840
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte III – ponto 4.2 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– se destinarem a controlar, diagnosticar, 
monitorizar ou corrigir disfunções 
cardíacas ou do sistema circulatório central 
através do contacto direto com estas partes 
do corpo, casos em que pertencem à classe 
III,

– se destinarem especificamente a 
controlar, diagnosticar, monitorizar ou 
corrigir disfunções cardíacas ou do sistema 
circulatório central através do contacto 
direto com estas partes do corpo, casos em 
que pertencem à classe III,
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Or. de

Alteração 841
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte III – ponto 4.2 – parágrafo 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– se destinarem especificamente a ser 
utilizados em contacto direto com o 
sistema nervoso central, caso em que 
pertencem à classe III,

– forem dispositivos ativos e implantáveis 
especificamente destinados a ser utilizados 
para controlar, diagnosticar, monitorizar 
ou corrigir disfunções com o sistema 
nervoso central, em contacto direto com 
esta parte do corpo, caso em que 
pertencem à classe III,

Or. de

Alteração 842
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte III – ponto 4.3 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– se destinarem a controlar, diagnosticar, 
monitorizar ou corrigir disfunções 
cardíacas ou do sistema circulatório central 
através do contacto direto com estas partes 
do corpo, casos em que pertencem à classe 
III,

– forem dispositivos ativos e implantáveis 
destinados a controlar, diagnosticar, 
monitorizar ou corrigir disfunções 
cardíacas ou do sistema circulatório central 
através do contacto direto com estas partes 
do corpo, casos em que pertencem à classe 
III,

Or. de

Alteração 843
Thomas Ulmer
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Proposta de regulamento
Anexo VII – parte III – ponto 4.3 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– se destinarem a controlar, diagnosticar, 
monitorizar ou corrigir disfunções 
cardíacas ou do sistema circulatório central 
através do contacto direto com estas partes 
do corpo, casos em que pertencem à classe 
III,

– se destinarem especificamente a 
controlar, diagnosticar, monitorizar ou 
corrigir disfunções cardíacas ou do sistema 
circulatório central através do contacto 
direto com estas partes do corpo, casos em 
que pertencem à classe III,

Or. de

Alteração 844
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte III – ponto 4.3 – parágrafo 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– se destinarem especificamente a ser 
utilizados em contacto direto com o 
sistema nervoso central, caso em que 
pertencem à classe III,

– forem dispositivos ativos ou 
implantáveis especificamente destinados a 
ser utilizados em contacto direto com o 
sistema nervoso central, caso em que 
pertencem à classe III,

Or. de

Alteração 845
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte III – ponto 4 – ponto 4.4 – parágrafo 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– se destinarem a ser utilizados em 
contacto direto com o coração, o sistema 
circulatório central ou o sistema nervoso 
central, casos em que pertencem à classe 
III,

– se destinarem a ser utilizados em 
contacto direto com o coração, o sistema 
circulatório central ou o sistema nervoso 
central, casos em que pertencem à classe 
III, salvo suturas e agrafos,
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Or. en

Justificação

A regra de classificação não se adapta plenamente a determinados dispositivos, como as 
suturas e os agrafos, que se pode inserir tanto na classe IIb quanto na classe III, consoante a 
utilização prevista pelo fabricante. Pelo facto de serem implantáveis, estariam sujeitos aos 
requisitos aplicáveis aos cartões de implante, o que representaria um elevado ónus sem 
reforço da segurança, dado que durante uma intervenção cirúrgica podem ser usadas muitas 
suturas ou agrafos.

Alteração 846
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte III – ponto 4.4 – parágrafo 1 – travessão 8

Texto da Comissão Alteração

– forem implantes de substituição do disco 
intervertebral e dispositivos implantáveis 
que entram em contacto com a coluna 
vertebral, caso em que pertencem à classe 
III.

– forem implantes de substituição do disco 
intervertebral, caso em que pertencem à 
classe III.

Or. de

Alteração 847
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte III – ponto 4 – ponto 4.4 – parágrafo 1 – travessão 8

Texto da Comissão Alteração

– forem implantes de substituição do disco 
intervertebral e dispositivos implantáveis 
que entram em contacto com a coluna 
vertebral, caso em que pertencem à classe 
III.

– forem implantes de substituição do disco 
intervertebral e dispositivos implantáveis 
que entram em contacto com a espinal 
medula, caso em que pertencem à classe 
III.

Or. en
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Justificação

Todos os implantes espinais que entram em contacto direto com a espinal medula são 
considerados de classe III, visto que se considera que a espinal medula pertence ao sistema 
nervoso central. Aparentemente, não existem provas clínicas ou científicas que fundamentem 
a classificação superior proposta para os implantes espinais que entram em contacto com as 
estruturas ósseas da coluna e os ligamentos. O longo historial clínico da utilização destes 
produtos tem indicado a sua segurança e eficácia sem que tenham sido comunicados 
quaisquer problemas sistemáticos a nível de segurança.

Alteração 848
Nora Berra

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte III – ponto 6 – ponto 6.7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Todos os dispositivos que incorporam ou 
consistem em nanomateriais pertencem à 
classe III, exceto se estes se encontrarem 
encapsulados ou ligados de tal forma que 
não possam ser libertados para o corpo 
dos doentes ou utilizadores quando os 
dispositivos se utilizam para a sua 
finalidade pretendida.

Todos os dispositivos que incorporam ou 
consistem em nanomateriais destinados a 
ser intencionalmente libertados no corpo 
humano são classificados na classe III.

Or. en

Justificação

O risco da utilização de nanomateriais deve ser tido em conta no processo de avaliação de 
riscos. No entanto, são muitos os produtos sem preocupações sérias para a saúde que podem 
ser abrangidos pelo âmbito de aplicação desta regra. Por isso, a classificação superior de 
Classe III só deve ser atribuída quando a utilização de nanomateriais é intencional e faz 
parte da utilização prevista do produto.

Alteração 849
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte III – ponto 6.7 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

 Todos os dispositivos que incorporam ou 
consistem em nanomateriais pertencem à 
classe III, exceto se estes se encontrarem 
encapsulados ou ligados de tal forma que 
não possam ser libertados para o corpo 
dos doentes ou utilizadores quando os 
dispositivos se utilizam para a sua 
finalidade pretendida.

Todos os dispositivos que incorporam ou 
consistem em nanomateriais 
expressamente destinados a ser libertados 
no corpo são integrados na classe III.

Or. de

Justificação

Muitos dispositivos médicos incorporam nanomateriais, mas não representam qualquer 
perigo para os pacientes. Na classificação de dispositivos médicos com nanomateriais deve, 
por conseguinte, ser considerado o efeito pretendido dos nanomateriais.

Alteração 850
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte III – ponto 6.7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Todos os dispositivos que incorporam ou 
consistem em nanomateriais pertencem à 
classe III, exceto se estes se encontrarem 
encapsulados ou ligados de tal forma que 
não possam ser libertados para o corpo
dos doentes ou utilizadores quando os 
dispositivos se utilizam para a sua 
finalidade pretendida.

Todos os dispositivos que funcionam 
através da libertação consciente de 
nanomateriais para o corpo humano devem 
ser integrados na classe III.

Or. de

Alteração 851
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte III – ponto 6 – ponto 6.7 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

 Todos os dispositivos que incorporam ou 
consistem em nanomateriais pertencem à 
classe III, exceto se estes se encontrarem 
encapsulados ou ligados de tal forma que 
não possam ser libertados para o corpo 
dos doentes ou utilizadores quando os 
dispositivos se utilizam para a sua 
finalidade pretendida.

Todos os dispositivos que incorporam ou 
consistem em nanomateriais destinados a 
ser intencionalmente libertados no corpo 
humano são classificados na classe III.

Or. en

Alteração 852
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte III – ponto 6 – ponto 6.7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Todos os dispositivos que incorporam ou 
consistem em nanomateriais pertencem à 
classe III, exceto se estes se encontrarem 
encapsulados ou ligados de tal forma que 
não possam ser libertados para o corpo 
dos doentes ou utilizadores quando os 
dispositivos se utilizam para a sua 
finalidade pretendida.

Todos os dispositivos que incorporam ou 
consistem em nanomateriais destinados a 
ser intencionalmente libertados no corpo 
humano são classificados na classe III.

Or. en

Justificação

A rule classifying all medical devices containing unbound nanomaterials as highest risk, class 
III medical devices is scientifically unjustified and would create critical problems for 
healthcare. Class III classification should apply only to devices for which release of 
nanomaterials is intended.The definition of nanomaterials as contained in Recommendation 
2011/696/EU and reflected in the Regulation (Article 2, paragraph 1, point (15)) would result 
in most particulate solids being seen as nanomaterials. This would include foodstuffs such as 
flour, salt, spices, carbon black in car tyer or printer’s ink, fillers and pigments in cosmetics, 
toys, paint, varnish etc. The definition does not distinguish between true nanomaterials 
(containing a high amount or all particles in the nanorange) and other particulate solids that 
can be safely used.The highest risk classification should be reserved for medical devices 
containing unbound nanomaterials. Since the term ‘unbound’ is not defined in the rule, it 
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could be interpreted as referring to every release of a nanoparticle from a medical device. 
This is not helpful as from a scientific standpoint the complete absence of release cannot be 
demonstrated.In conjunction with the definition of nanomaterial, the application Rule 19 as 
proposed would result in many medical devices that are classified today as lowest risk, class I 
or medium risk, class IIa or class IIb to be classified as class III medical devices. This would 
include for instance surgical stockings, bandaging materials, catheters, tubes for 
administration of nutrition or gases, medical gloves and many other devices.

Alteração 853
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo 7 – parte III – ponto 6 – ponto 6.8

Texto da Comissão Alteração

6.8. Regra n.º 20 Suprimido
Todos os dispositivos destinados a serem 
usados para aférese, como máquinas, 
conjuntos, conectores e soluções para 
aférese, pertencem à classe III.

Or. en

Justificação

Os dispositivos médicos utilizados no processo de aférese são diferentes e muito variados, 
pelo que não se considera apropriado atribuir-lhes a classificação única da classe III. Além 
disso, as medidas em matéria de rastreabilidade, vigilância e relatórios de acontecimentos 
adversos previstos para os dispositivos da classe III já estão abrangidos pelas diretivas da 
UE relativas à qualidade e segurança do sangue e pela legislação da UE relativa aos 
produtos farmacêuticos aplicável a estes dispositivos, bem como pela legislação e medidas 
nacionais.

Alteração 854
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte III – ponto 6.8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Todos os dispositivos destinados a serem 
usados para aférese, como máquinas, 

Suprimido
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conjuntos, conectores e soluções para 
aférese, pertencem à classe III.

Or. de

Justificação

Os dispositivos médicos fabricados para efeitos de aférese são distintos na sua forma e 
aplicação. Por este motivo, não parece correto que todos estes dispositivos sejam igualmente 
integrados na classe III.

Alteração 855
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte III – ponto 6 – ponto 6.8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Todos os dispositivos destinados a serem 
usados para aférese, como máquinas, 
conjuntos, conectores e soluções para 
aférese, pertencem à classe III.

Suprimido

Or. en

Alteração 856
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte III – ponto 6 – ponto 6.8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Todos os dispositivos destinados a serem 
usados para aférese, como máquinas, 
conjuntos, conectores e soluções para 
aférese, pertencem à classe III.

Todos os dispositivos destinados a serem 
usados para aférese, como máquinas, 
conjuntos, conectores e soluções para 
aférese, pertencem à classe IIIb.

Or. en
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Alteração 857
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Anexo 7 – parte III – ponto 6 – ponto 6.9

Texto da Comissão Alteração

6.9. Regra n.º 21 Suprimido
Os dispositivos constituídos por 
substâncias, ou combinação de 
substâncias, que se destinam a ser 
ingeridos, inalados ou administrados por 
via retal ou vaginal e são absorvidos ou 
dispersos no corpo humano pertencem à 
classe III.

Or. en

Justificação

A regra n.º 21 classifica os dispositivos da classe de risco mais elevado unicamente com base 
na via de administração. O que não reflete os riscos inerentes à maioria destes produtos, 
além de que atribuir a classe III a estes produtos de risco reduzido seria contraproducente 
para a segurança pública. Desvia a atenção que é necessário conferir aos produtos que são 
efetivamente de elevado risco e atrasaria a certificação e, por conseguinte, os dispositivos 
terapêuticos não estariam disponíveis no mercado em tempo útil.

Alteração 858
Nora Berra

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte III – ponto 6 – ponto 6.9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os dispositivos constituídos por 
substâncias, ou combinação de substâncias, 
que se destinam a ser ingeridos, inalados 
ou administrados por via retal ou vaginal e 
são absorvidos ou dispersos no corpo 
humano pertencem à classe III.

Os dispositivos constituídos por 
substâncias, ou combinação de substâncias, 
que se destinam principalmente a ser 
ingeridos, inalados ou administrados por 
via retal ou vaginal e são absorvidos e
dispersos no corpo humano para 
alcançarem o fim a que se destinam
pertencem à classe III.

Or. en
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Alteração 859
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – ponto 3.2– parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3.2. A aplicação do sistema de gestão da 
qualidade deve garantir a conformidade 
dos dispositivos com as disposições do 
presente regulamento que se lhes aplicam 
em todas as fases, desde a conceção até à 
inspeção final. Todos os elementos, 
requisitos e disposições adotados pelo 
fabricante relativamente ao seu sistema de 
gestão da qualidade devem constar de 
documentação organizada de modo 
sistemático e ordenado, sob a forma de 
orientações e procedimentos escritos, 
como, por exemplo, programas, planos, 
manuais e registos de qualidade.

3.2. A aplicação do sistema de gestão da 
qualidade deve garantir a conformidade 
dos dispositivos com as disposições do 
presente regulamento que se lhes aplicam 
em todas as fases, desde a conceção até à 
inspeção final e entrega. Todos os 
elementos, requisitos e disposições 
adotados pelo fabricante relativamente ao 
seu sistema de gestão da qualidade devem 
constar de documentação organizada de 
modo sistemático e ordenado, sob a forma 
de orientações e procedimentos escritos, 
como, por exemplo, programas, planos, 
manuais e registos de qualidade.

Or. en

Justificação

O sistema de garantia da qualidade não deve abranger unicamente os processos que 
decorrem até à inspeção final. Deve contemplar igualmente todos os aspetos relevantes para 
a conformidade com os requisitos legais e a qualidade do produto (por exemplo, 
armazenamento e transporte adequados).

Alteração 860
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo VIII – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 1 – alínea d) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– os processos de identificação do produto, 
elaborados e atualizados com base em 
desenhos, especificações ou outros 
documentos pertinentes no decurso de 

– os processos de identificação e de 
rastreabilidade do produto, elaborados e 
atualizados com base em desenhos, 
especificações ou outros documentos 
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todas as fases do fabrico; pertinentes no decurso de todas as fases do 
fabrico;

Or. en

Alteração 861
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Anexo VIII – ponto 3 – ponto 3.3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O organismo notificado deve proceder à 
auditoria do sistema de gestão da qualidade 
para determinar se o mesmo satisfaz os 
requisitos referidos na secção 3.2. Salvo 
por motivos devidamente justificados,
deve partir do princípio que os sistemas de 
gestão da qualidade que satisfazem as 
normas harmonizadas ou ETC aplicáveis 
estão em conformidade com os requisitos 
abrangidos pelas referidas normas ou 
ETC.

a) O organismo notificado deve proceder à 
auditoria do sistema de gestão da qualidade 
para determinar se o mesmo satisfaz os 
requisitos referidos na secção 3.2. Deve 
partir do princípio de que os sistemas de 
gestão da qualidade que satisfazem as 
normas harmonizadas aplicáveis estão em 
conformidade com os requisitos referidos 
na secção 3.2.

Or. en

Justificação

As normas harmonizadas são utilizadas como instrumento que oferece um pressuposto de 
conformidade com os requisitos essenciais estabelecidos nas diretivas relativas aos 
dispositivos médicos. Caso uma norma harmonizada seja considerada insuficiente para 
garantir o sistema de gestão da qualidade adequado, a referida norma deve ser objeto de 
alteração e não ser complementada por uma ETC que apenas seria válida para a UE. Além 
disso, não é claro o processo através do qual um organismo notificado consideraria uma 
norma harmonizada específica insuficiente em matéria de conformidade com os requisitos do 
ponto 3.2.

Alteração 862
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Anexo VIII – ponto 3 – ponto 3.4
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Texto da Comissão Alteração

3.4. O fabricante deve informar o 
organismo notificado que tiver aprovado o 
sistema de gestão da qualidade de 
qualquer projeto de alterações 
substanciais do mesmo ou da gama de 
produtos abrangidos. O organismo 
notificado deve avaliar as alterações 
propostas e verificar se o sistema de 
gestão da qualidade assim alterado 
satisfaz os requisitos referidos na secção 
3.2. A decisão deve ser comunicada pelo 
organismo notificado ao fabricante e 
conter as conclusões as conclusões da 
auditoria e uma avaliação fundamentada. 
A aprovação de qualquer alteração 
substancial do sistema de gestão da 
qualidade ou da gama de produtos 
abrangidos deve ser dada sob a forma de 
um aditamento ao certificado UE de 
garantia de qualidade total.

3.4. Em cooperação com o organismo 
notificado, o fabricante deve definir quais 
as alterações a caracterizar como
substanciais e que devem ser 
comunicadas ao organismo notificado. O 
organismo notificado deve efetuar 
auditorias para verificar a adequação das 
descrições de alterações substanciais do 
fabricante e o cumprimento das mesmas 
pelo fabricante. A aprovação de qualquer 
alteração substancial do sistema de gestão 
da qualidade ou da gama de produtos 
abrangidos deve ser dada sob a forma de 
um aditamento ao certificado UE de 
garantia de qualidade total.

Or. da

Alteração 863
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo VIII – ponto 4 – ponto 4.1

Texto da Comissão Alteração

4.1. O objetivo da vigilância consiste em 
assegurar que o fabricante cumpre 
devidamente as obrigações decorrentes do 
sistema de gestão da qualidade aprovado.

4.1. O objetivo da vigilância consiste em 
assegurar que o fabricante cumpre 
devidamente todas as obrigações 
decorrentes do sistema de gestão da 
qualidade aprovado.

Or. en

Alteração 864
Holger Krahmer
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Proposta de regulamento
Anexo VIII – ponto 4.3

Texto da Comissão Alteração

4.3. O organismo notificado deve proceder 
periodicamente, pelo menos de 12 em 12 
meses, às auditorias e avaliações 
adequadas, a fim de se certificar de que o 
fabricante aplica o sistema de gestão da 
qualidade aprovado e o plano de vigilância 
pós-comercialização, e deve entregar um 
relatório de avaliação ao fabricante. Estas 
auditorias devem incluir visitas de inspeção 
às instalações do fabricante e, se for caso 
disso, às dos fornecedores e/ou 
subcontratantes do fabricante. Aquando 
dessas inspeções, o organismo notificado 
deve, quando necessário, efetuar ou 
mandar efetuar ensaios de verificação do 
bom funcionamento do sistema de gestão 
da qualidade. O organismo notificado 
deve fornecer ao fabricante um relatório 
da visita de inspeção, e, se for caso disso, 
um relatório de ensaio.

4.3. O organismo notificado deve proceder 
periodicamente, pelo menos de 12 em 12 
meses, às auditorias e avaliações 
adequadas, a fim de se certificar de que o 
fabricante aplica o sistema de gestão da 
qualidade aprovado e o plano de vigilância 
pós-comercialização, e deve entregar um 
relatório de avaliação ao fabricante. Estas 
auditorias devem incluir visitas de inspeção 
às instalações do fabricante e, se for caso 
disso, às dos fornecedores e/ou 
subcontratantes do fabricante.

Or. de

Justificação

A obrigação de efetuar ou mandar efetuar ensaios de verificação do bom funcionamento do 
sistema de garantia de qualidade nos termos do n.º 4.3 inclui-se nas inspeções e não nas 
auditorias regulares. O sistema 5 da tabela 1 do «Guia 67 ISO/IEC – Avaliação de 
conformidade; Fundamentos de certificação do produto» enumera vários exemplos de 
atividades de vigilância. As diferentes opções de avaliação de vigilância devem ser definidas 
em diferentes parágrafos do anexo VIII, ponto 4, e não devem ser misturadas.

Alteração 865
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VIII – ponto 4 – ponto 4.3
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Texto da Comissão Alteração

4.3. O organismo notificado deve proceder 
periodicamente, pelo menos de 12 em 12 
meses, às auditorias e avaliações 
adequadas, a fim de se certificar de que o 
fabricante aplica o sistema de gestão da 
qualidade aprovado e o plano de vigilância 
pós-comercialização, e deve entregar um 
relatório de avaliação ao fabricante. Estas 
auditorias devem incluir visitas de inspeção 
às instalações do fabricante e, se for caso 
disso, às dos fornecedores e/ou 
subcontratantes do fabricante. Aquando 
dessas inspeções, o organismo notificado 
deve, quando necessário, efetuar ou 
mandar efetuar ensaios de verificação do 
bom funcionamento do sistema de gestão 
da qualidade. O organismo notificado deve 
fornecer ao fabricante um relatório da 
visita de inspeção, e, se for caso disso, um 
relatório de ensaio.

4.3. O organismo notificado deve proceder 
anualmente às auditorias e avaliações 
adequadas, a fim de se certificar de que o 
fabricante aplica o sistema de garantia da 
qualidade aprovado e o plano de vigilância 
pós-comercialização, e deve entregar um 
relatório de avaliação ao fabricante. Estas 
auditorias devem incluir visitas de inspeção 
às instalações do fabricante e, se for caso 
disso, às dos fornecedores e/ou 
subcontratantes do fabricante. Aquando 
dessas inspeções, o organismo notificado 
deve, quando necessário, efetuar ou 
mandar efetuar ensaios de verificação do 
bom funcionamento do sistema de gestão 
da qualidade. O organismo notificado deve 
fornecer ao fabricante um relatório da 
visita de inspeção, e, se for caso disso, um 
relatório de ensaio.

Or. en

Justificação

A indicação de que as auditorias devem ser realizadas, pelo menos «de 12 em 12 meses» 
limita excessivamente a flexibilidade dos fabricantes e dos organismos notificados. A 
realização de auditorias anuais (de acordo com a ISO/IEC 17021) oferece uma margem 
maior para o cumprimento das obrigações legais.

Alteração 866
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VIII – ponto 4 – ponto 4.4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4.4. O organismo notificado deve efetuar 
visitas de inspeção aleatórias não 
anunciadas às instalações do fabricante e, 
se for caso disso, às dos fornecedores e/ou 
subcontratantes do fabricante, que podem 

4.4. O organismo notificado deve efetuar 
visitas de inspeção aleatórias não 
anunciadas - pelo menos uma vez a cada 
cinco anos e para cada fabricante e grupo 
genérico de dispositivos - aos locais de 
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ser combinadas com a avaliação periódica 
de vigilância referida na secção 4.3 ou 
realizadas em complemento desta 
avaliação de vigilância. O organismo 
notificado estabelece um plano para as 
visitas de inspeção não anunciadas, que 
não deve ser divulgado ao fabricante.

fabrico relevantes e, se for caso disso, aos 
fornecedores e/ou subcontratantes do 
fabricante. O organismo notificado 
estabelece um plano para as visitas de 
inspeção não anunciadas, que não deve 
ser divulgado ao fabricante.

Aquando dessas inspeções não 
anunciadas, o organismo notificado deve 
efetuar ou mandar efetuar ensaios de 
verificação do bom funcionamento do 
sistema de garantia da qualidade. Deve 
fornecer ao fabricante um relatório da 
inspeção.

Or. en

Justificação

O número de inspeções não anunciadas 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, as inspeções não anunciadas 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 867
Nora Berra

Proposta de regulamento
Anexo VIII – ponto 4 – ponto 4.4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4.4. O organismo notificado deve efetuar 
visitas de inspeção aleatórias não 
anunciadas às instalações do fabricante e, 
se for caso disso, às dos fornecedores e/ou 
subcontratantes do fabricante, que podem 
ser combinadas com a avaliação periódica 
de vigilância referida na secção 4.3 ou 
realizadas em complemento desta 
avaliação de vigilância. O organismo 
notificado estabelece um plano para as 
visitas de inspeção não anunciadas, que 

4.4. O organismo notificado deve efetuar 
visitas de inspeção aleatórias não 
anunciadas pelo menos uma vez a cada 
cinco anos e para cada fabricante e grupo 
genérico de dispositivos aos locais de 
fabrico relevantes e, se for caso disso, aos 
fornecedores e/ou subcontratantes do 
fabricante. O organismo notificado 
estabelece um plano para as visitas de 
inspeção não anunciadas, que não deve 
ser divulgado ao fabricante. Aquando 
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não deve ser divulgado ao fabricante. dessas inspeções, o organismo notificado 
deve efetuar ou mandar efetuar ensaios 
de verificação do bom funcionamento do 
sistema de gestão da qualidade. Deve 
fornecer ao fabricante um relatório da 
inspeção e um relatório dos ensaios.

Or. en

Alteração 868
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VIII – ponto 4.4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4.4. O organismo notificado deve efetuar 
visitas de inspeção aleatórias não 
anunciadas às instalações do fabricante e, 
se for caso disso, às dos fornecedores e/ou 
subcontratantes do fabricante, que podem 
ser combinadas com a avaliação periódica 
de vigilância referida na secção 4.3 ou 
realizadas em complemento desta 
avaliação de vigilância. O organismo 
notificado estabelece um plano para as 
visitas de inspeção não anunciadas, que 
não deve ser divulgado ao fabricante.

4.4. O organismo notificado deve efetuar 
inspeções aleatórias – no mínimo de cinco 
em cinco anos e uma por cada fabricante 
e cada grupo específico de dispositivos –
não anunciadas às fábricas relevantes e, se 
for caso disso, aos fornecedores e/ou 
subcontratantes do fabricante. O organismo 
notificado estabelece um plano para as 
visitas de inspeção não anunciadas, que 
não deve ser divulgado ao fabricante.

Aquando dessas inspeções não 
anunciadas, o organismo notificado deve 
efetuar ou mandar efetuar ensaios de 
verificação do bom funcionamento do 
sistema de gestão da qualidade. O 
organismo notificado deve fornecer ao 
fabricante um relatório da visita de 
inspeção.

Or. de

Justificação

O número de inspeções não anunciadas deve ser claramente definido. As inspeções não 
anunciadas devem ser efetuadas no mínimo uma vez por ciclo de certificação e por cada 
fabricante e grupo genérico de dispositivos. A extensão e os procedimentos das inspeções não 
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anunciadas devem ser definidos no próprio regulamento. As expressões «quando necessário» 
e «e, se for caso disso, um relatório de ensaio» devem ser suprimidas, porque os ensaios 
devem ser sempre realizados. A distinção entre «relatório de ensaio» e «relatório da visita de 
inspeção» não é necessária, visto que o «relatório de ensaio» faz parte do «relatório da visita 
de inspeção».

Alteração 869
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo 8 – ponto 4 – ponto 4.4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4.4. O organismo notificado deve efetuar 
visitas de inspeção aleatórias não 
anunciadas às instalações do fabricante e, 
se for caso disso, às dos fornecedores e/ou 
subcontratantes do fabricante, que podem 
ser combinadas com a avaliação periódica 
de vigilância referida na secção 4.3. ou 
realizadas em complemento desta 
avaliação de vigilância. O organismo 
notificado estabelece um plano para as 
visitas de inspeção não anunciadas, que 
não deve ser divulgado ao fabricante.

4.4. O organismo notificado deve efetuar 
visitas de inspeção aleatórias não 
anunciadas às instalações do fabricante e 
dos seus fornecedores e/ou subcontratantes 
do fabricante, além da avaliação periódica 
de vigilância referida na secção 4.3 O 
organismo notificado estabelece um plano 
para as visitas de inspeção não anunciadas, 
que não deve ser divulgado ao fabricante. 
O organismo notificado deve realizar pelo 
menos uma inspeção não anunciada de 
três em três anos.

Or. en

Alteração 870
Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo VIII – ponto 4 – ponto 4.4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4.4. O organismo notificado deve efetuar 
visitas de inspeção aleatórias não 
anunciadas às instalações do fabricante e, 
se for caso disso, às dos fornecedores e/ou 
subcontratantes do fabricante, que podem 
ser combinadas com a avaliação periódica 
de vigilância referida na secção 4.3. ou 

4.4. O organismo notificado deve efetuar 
visitas de inspeção aleatórias não 
anunciadas às instalações do fabricante e, 
se for caso disso, às dos fornecedores e/ou 
subcontratantes do fabricante, que podem 
ser combinadas com a avaliação periódica 
de vigilância referida na secção 4.3. ou 
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realizadas em complemento desta 
avaliação de vigilância. O organismo 
notificado estabelece um plano para as
visitas de inspeção não anunciadas, que 
não deve ser divulgado ao fabricante.

realizadas em complemento desta 
avaliação de vigilância. O organismo 
notificado estabelece um plano para as 
visitas de inspeção não anunciadas, que
não deve ser divulgado ao fabricante. O 
organismo notificado deve realizar as 
referidas visitas de inspeção no mínimo de 
três em três anos.

Or. en

Justificação

A proposta não especifica uma frequência mínima para as visitas de inspeção não 
anunciadas. As visitas de inspeção não anunciadas devem ser realizadas no mínimo de três 
em três anos para cada fabricante e para cada grupo de produtos, com base no ciclo de 
certificação.

Alteração 871
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VIII – ponto 4.4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Em vez da, ou em complemento da 
amostragem da produção, o organismo 
notificado deve recolher amostras de 
dispositivos no mercado, a fim de verificar
a conformidade do dispositivo fabricado 
com a documentação técnica e/ou o dossiê 
de conceção. Antes de proceder à 
amostragem, o organismo notificado deve 
especificar os critérios de amostragem e o 
procedimento de ensaio aplicáveis.

Em complemento da amostragem da 
produção, o organismo notificado deve 
recolher, se possível, ele próprio ou, caso 
contrário, solicitar que as autoridades 
externas de fiscalização do mercado 
recolham amostras de dispositivos no 
mercado. A verificação da conformidade 
do dispositivo fabricado com a 
documentação técnica e/ou o dossiê de 
conceção deve ser efetuada no mínimo 
uma vez a cada cinco anos para cada 
fabricante e cada grupo específico de 
dispositivos. Antes de proceder à 
amostragem, o organismo notificado deve 
especificar os critérios de amostragem e o 
procedimento de ensaio aplicáveis. A 
composição da amostragem e a sua 
verificação devem ficar a cargo do 
fabricante.
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Or. de

Justificação

A recolha de amostras do mercado é, muitas vezes, impossível, pois os organismos 
notificados não têm suficientes poderes de intervenção. Nestes casos, a amostragem deve ser 
levada a cabo pelas autoridades de fiscalização do mercado. Para garantir a recolha de um 
número suficiente de amostras, todos os organismos notificados são obrigados a proceder à 
verificação pelo menos uma vez por cada ciclo de certificação.

Alteração 872
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Anexo VIII – ponto 4 – ponto 4.4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 O organismo notificado deve fornecer ao 
fabricante relatórios das visitas de inspeção 
que, se for caso disso, incluirão os 
resultados do controlo das amostras.

O organismo notificado deve fornecer ao 
fabricante relatórios das visitas de inspeção 
que, se for caso disso, incluirão os 
resultados do controlo das amostras. Estes 
relatórios serão tornados públicos.

Or. en

Justificação

Uma das principais lições aprendidas com o escândalo PIP consiste na necessidade das 
visitas de inspeção não anunciadas. Para efeitos de transparência, os relatórios das visitas 
de inspeção devem ser tornados públicos

Alteração 873
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VIII – ponto 4 – ponto 4.5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 No caso dos dispositivos classificados na 
classe III, a avaliação de vigilância deve 
também compreender uma verificação das 
partes e/ou materiais aprovados que são 
essenciais para a integridade do 

Suprimido
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dispositivo, incluindo, se for caso disso, 
uma verificação da coerência entre as 
quantidades das partes e/ou dos materiais 
produzidos ou adquiridos e as 
quantidades dos produtos acabados.

Or. en

Justificação

Frequentemente não é possível efetuar uma verificação da coerência entre a quantidade de 
matéria-prima produzida ou adquirida ou os componentes fundamentais aprovados para o 
tipo e a quantidade de produtos acabados. As tarefas e competências dos organismos 
notificados pertencem à esfera dos exames técnicos e não das análises financeiras. 
Geralmente, a verificação da coerência é da responsabilidade do fabricante por motivos de 
contabilidade financeira.

Alteração 874
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VIII – ponto 4 – ponto 4.6

Texto da Comissão Alteração

4.6. O organismo notificado deve velar por 
que a composição da equipa de avaliação 
garanta experiência de avaliação na 
tecnologia em causa, bem como 
objetividade e imparcialidade constantes.
Para tal, procederá, com uma 
periodicidade adequada, à rotação dos 
membros da equipa de avaliação. Regra 
geral, um auditor-chefe não deve dirigir 
nem participar numa auditoria ao mesmo 
fabricante por mais de três anos 
consecutivos.

4.6. O organismo notificado deve velar por 
que a composição da equipa de avaliação 
garanta experiência de avaliação na 
tecnologia em causa, bem como 
objetividade e imparcialidade constantes. 
Um auditor-chefe não deve dirigir nem 
participar numa auditoria ao mesmo 
fabricante por mais de cinco anos 
consecutivos.

Or. en

Justificação

A experiência e o saber-fazer necessários em relação ao dispositivo médico a avaliar devem 
ser assegurados de forma consistente ao longo de todo o ciclo de certificação. Os auditores-
chefes estão autorizados a realizar e a tomar parte de uma auditoria até cinco anos 
consecutivos, de acordo com o ciclo de certificação normal de cinco anos para os 
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dispositivos médicos. Os restantes membros de uma equipa de avaliação não devem estar 
sujeitos a rotatividade por conta da sua responsabilidade subordinada ao auditor-chefe.

Alteração 875
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Anexo VIII – ponto 5 – ponto 5.3-A(novo)

Texto da Comissão Alteração

5.3-A. Relativamente aos dispositivos da 
classe III, a parte clínica do dossiê deve 
ser avaliada por um especialista clínico 
adequado de entre os que constam da lista 
elaborada pelo GCDM, nos termos do 
artigo 80.º, alínea g);

Or. en

Alteração 876
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo VIII – ponto 8 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

8. Durante pelo menos cinco anos e, no 
caso dos dispositivos implantáveis, 
durante pelo menos 15 anos após a 
colocação no mercado do último 
dispositivo, o fabricante, ou o seu 
mandatário, deve manter à disposição das 
autoridades competentes:

8. Durante um período no mínimo 
equivalente ao período de vida útil do 
dispositivo médico, tal como definido pelo 
fabricante, mas não inferior a 10 anos a 
contar da data de lançamento do produto 
pelo fabricante, o fabricante, ou o seu 
mandatário, deve manter à disposição das 
autoridades competentes:

Or. en

Justificação

Os períodos de conservação dos documentos devem ser adaptados para efeitos de 
harmonização e cumprimento das normas internacionais (comparar, por exemplo, a ISO 
13485).
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Alteração 877
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo IX – ponto 7 – parágrafo 1– parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Durante pelo menos cinco anos e, no caso 
dos dispositivos implantáveis, durante 
pelo menos 15 anos após a colocação no 
mercado do último dispositivo, o 
fabricante, ou o seu mandatário, deve 
manter à disposição das autoridades 
competentes:

Durante um período no mínimo 
equivalente ao período de vida útil do 
dispositivo médico, tal como definido pelo 
fabricante, mas não inferior a 10 anos a 
contar da data de lançamento do produto 
pelo fabricante, o fabricante, ou o seu 
mandatário, deve manter à disposição das 
autoridades competentes:

Or. en

Justificação

Os períodos de conservação dos documentos devem ser adaptados para efeitos de 
harmonização e cumprimento das normas internacionais (comparar, por exemplo, a ISO 
13485).

Alteração 878
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo X – ponto 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 No caso dos dispositivos classificados na 
classe III, a vigilância deve incluir 
igualmente uma verificação da coerência 
entre as quantidades das matérias-primas 
ou dos componentes essenciais produzidos 
ou adquiridos e aprovados para o tipo em 
questão e as quantidades dos produtos 
acabados.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Frequentemente não é possível efetuar uma verificação da coerência entre a quantidade de 
matéria-prima produzida ou adquirida ou os componentes fundamentais aprovados para o 
tipo e a quantidade de produtos acabados. As tarefas e competências dos organismos 
notificados pertencem à esfera dos exames técnicos e não das análises financeiras. 
Geralmente, a verificação da coerência é da responsabilidade do fabricante por motivos de 
contabilidade financeira.

Alteração 879
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo X – ponto 6 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Durante pelo menos cinco anos e, no caso 
dos dispositivos implantáveis, durante 
pelo menos 15 anos após a colocação no 
mercado do último dispositivo, o 
fabricante, ou o seu mandatário, deve 
manter à disposição das autoridades 
competentes: 

Durante um período no mínimo 
equivalente ao período de vida útil do 
dispositivo médico, tal como definido pelo 
fabricante, mas não inferior a 10 anos a 
contar da data de lançamento do produto 
pelo fabricante, o fabricante, ou o seu 
mandatário, deve manter à disposição das 
autoridades competentes:

Or. en

Justificação

Os períodos de conservação dos documentos devem ser adaptados para efeitos de 
harmonização e cumprimento das normas internacionais (comparar, por exemplo, a ISO 
13485).

Alteração 880
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo X – ponto 7 – ponto 7.5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7.5. Em derrogação ao disposto na secção 
6, o fabricante, ou o seu mandatário, deve 
manter à disposição das autoridades 

7.5. Em derrogação ao disposto na secção 
6, o fabricante, ou o seu mandatário, deve 
manter à disposição das autoridades 
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competentes por um período mínimo de 
cinco anos após a colocação no mercado 
do último dispositivo: 

competentes por um período mínimo
equivalente ao período de vida útil do 
dispositivo médico, tal como definido pelo 
fabricante, mas não inferior a 10 anos a 
contar da data de lançamento do produto 
pelo fabricante:

Or. en

Justificação

Os períodos de conservação dos documentos devem ser adaptados para efeitos de 
harmonização e cumprimento das normas internacionais (comparar, por exemplo, a ISO 
13485).

Alteração 881
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo X – título 3 – parte B

Texto da Comissão Alteração

 Parte B: Verificação dos produtos Parte B: Verificação UE dos produtos

Or. en

Alteração 882
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo X – parte B – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. O organismo notificado deve realizar os 
exames e ensaios adequados para verificar
a conformidade do dispositivo com os 
requisitos do presente regulamento, através 
do exame e ensaio de cada produto, como 
especificado na secção 5.

4. O organismo notificado deve realizar os 
exames e ensaios adequados para avaliar a 
conformidade do dispositivo com os 
requisitos do presente regulamento, através 
do exame e ensaio de cada produto, como 
especificado na secção 5 ou do controlo e 
ensaio dos produtos numa base estatística, 
como especificado no ponto 6.
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Or. en

Justificação

De acordo com a Decisão 768/2008/CE, módulo F, n.º 5, deve ser adicionada a opção de 
efetuar verificações estatísticas dado que os produtos, em especial, não podem ser avaliados 
através da verificação de produto sem recorrer aos processos de verificação estatística.

Alteração 883
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo X – Parte B – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Verificação estatística da 
conformidade

Or. en

Justificação

De acordo com a Decisão 768/2008/CE, módulo F, n.º 5, deve ser adicionada a opção de 
efetuar verificações estatísticas dado que os produtos, em especial, não podem ser avaliados 
através da verificação de produto sem recorrer aos processos de verificação estatística.

Alteração 884
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo X – parte B – ponto 5-A – parte 5.1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

5.1. O fabricante deve apresentar os 
produtos fabricados sob a forma de lotes 
homogéneos. A prova de homogeneidade 
dos produtos apresentados deve constar 
da documentação do lote.

Or. en
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Justificação

De acordo com a Decisão 768/2008/CE, módulo F, n.º 5, deve ser adicionada a opção de 
efetuar verificações estatísticas dado que os produtos, em especial, não podem ser avaliados 
através da verificação de produto sem recorrer aos processos de verificação estatística.

Alteração 885
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo X – parte B – ponto 5-A – parte 5.2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

5.2. É retirada uma amostra aleatória de 
cada lote. Os produtos que constituem a 
amostra devem ser examinados 
individualmente e submetidos aos ensaios 
físicos ou laboratoriais adequados, 
definidos nas normas aplicáveis referidas 
no artigo 6.º ou a ensaios equivalentes, a 
fim de verificar a conformidade dos 
dispositivos com o tipo descrito no 
certificado de exame UE de tipo e com os 
requisitos que lhes são aplicáveis no 
âmbito do presente regulamento.

Or. en

Justificação

De acordo com a Decisão 768/2008/CE, módulo F, n.º 5, deve ser adicionada a opção de 
efetuar verificações estatísticas dado que os produtos, em especial, não podem ser avaliados 
através da verificação de produto sem recorrer aos processos de verificação estatística.

Alteração 886
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo X – parte B – ponto 5-A – parte 5.3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

5.3. O controlo estatístico dos produtos 
deve ser feito por atributos e/ou variáveis, 
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o que implica sistemas de amostragem 
com características operacionais que 
assegurem um alto nível de segurança de 
comportamento funcional de acordo com 
o estado da técnica. Os planos de 
amostragem serão determinados pelas 
normas harmonizadas ou pelos ensaios 
equivalentes referidos no artigo 6.º, 
atendendo à especificidade das categorias 
de produtos em questão.

Or. en

Justificação

De acordo com a Decisão 768/2008/CE, módulo F, n.º 5, deve ser adicionada a opção de 
efetuar verificações estatísticas dado que os produtos, em especial, não podem ser avaliados 
através da verificação de produto sem recorrer aos processos de verificação estatística.

Alteração 887
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo X – parte B – ponto 5-A – parte 5.4 (novo)

Texto da Comissão Alteração

5.4. O organismo notificado deve apor, ou 
mandar apor, o seu número de 
identificação a cada dispositivo aprovado 
e elaborar um certificado de verificação 
UE de produto relativo aos ensaios 
realizados.
Todos os produtos do lote poderão ser 
colocados no mercado, com exceção dos 
produtos da amostra que se tenha 
verificado não estarem conformes.
No caso de um lote ser rejeitado, o 
organismo notificado competente tomará 
as medidas necessárias para impedir a 
sua colocação no mercado.
Na eventualidade de rejeição frequente de 
lotes, o organismo notificado pode 
suspender a verificação estatística.
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Or. en

Justificação

De acordo com a Decisão 768/2008/CE, módulo F, n.º 5, deve ser adicionada a opção de 
efetuar verificações estatísticas dado que os produtos, em especial, não podem ser avaliados 
através da verificação de produto sem recorrer aos processos de verificação estatística.

Alteração 888
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo X – parte B – ponto 7 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Durante pelo menos cinco anos e, no caso 
dos dispositivos implantáveis, durante 
pelo menos 15 anos após a colocação no 
mercado do último dispositivo, o 
fabricante, ou o seu mandatário, deve 
manter à disposição das autoridades 
competentes: 

Durante um período no mínimo 
equivalente ao período de vida útil do 
dispositivo médico, tal como definido pelo 
fabricante, mas não inferior a 10 anos a 
contar da data de lançamento do produto 
pelo fabricante, o fabricante, ou o seu 
mandatário, deve manter à disposição das 
autoridades competentes:

Or. en

Justificação

Os períodos de conservação dos documentos devem ser adaptados para efeitos de 
harmonização e cumprimento das normas internacionais (comparar, por exemplo, a ISO 
13485).

Alteração 889
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo X – parte B – ponto 8 – ponto 8.4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

8.4. Em derrogação ao disposto na secção 
7, o fabricante, ou o seu mandatário, deve 
manter à disposição das autoridades 
competentes por um período mínimo de 

8.4. Em derrogação ao disposto na secção 
7, o fabricante, ou o seu mandatário, deve 
manter à disposição das autoridades 
competentes por um período mínimo
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cinco anos após a colocação no mercado 
do último dispositivo: 

equivalente ao período de vida útil do 
dispositivo médico, tal como definido pelo 
fabricante, mas não inferior a 10 anos a 
contar da data de introdução do produto 
pelo fabricante:

Or. en

Justificação

Os períodos de conservação dos documentos devem ser adaptados para efeitos de 
harmonização e cumprimento das normas internacionais (comparar, por exemplo, a ISO 
13485).

Alteração 890
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Anexo XIII – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. A comprovação da conformidade com os
requisitos relativos às características e ao 
desempenho referidos na secção 1 do 
anexo I nas condições normais de 
utilização do dispositivo, bem como a 
avaliação dos efeitos secundários 
indesejáveis e da aceitabilidade da relação 
benefício/risco referidos nas secções 1 e 5 
do anexo I, devem basear-se em dados 
clínicos.

2. A comprovação da conformidade com os 
requisitos relativos às características e ao 
desempenho referidos na secção 1 do 
anexo I nas condições normais de 
utilização do dispositivo, bem como a 
avaliação dos efeitos secundários 
indesejáveis e da aceitabilidade da relação 
benefício/risco referidos nas secções 1 e 5 
do anexo I, devem basear-se em dados 
clínicos.

Para o efeito, devem ser considerados 
também dados de instituições científicas 
independentes ou de associações médicas, 
com base em recolhas próprias de dados 
clínicos.

Or. de

Alteração 891
Marina Yannakoudakis
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Proposta de regulamento
Anexo XIII – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A participação de organismos 
científicos independentes, tais como 
instituições académicas ou sociedades 
médicas, na recolha e/ou análise dos 
dados clínicos.

Or. en

Alteração 892
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo XIII – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. No caso dos dispositivos implantáveis e 
dos dispositivos da classe III, devem 
realizar-se investigações clínicas, a menos 
que se justifique adequadamente basear a 
avaliação unicamente em dados clínicos 
existentes. A demonstração da equivalência 
de acordo com a secção 4 não deve, regra 
geral, ser considerada justificação 
suficiente na aceção do disposto na 
primeira frase.

5. No caso dos dispositivos implantáveis, 
devem realizar-se investigações clínicas, a 
menos que se justifique adequadamente a 
confiança em dados clínicos existentes. A 
demonstração da equivalência de acordo 
com a secção 4 não deve, regra geral, ser 
considerada justificação suficiente na 
aceção do disposto na primeira frase.

Or. en

Justificação

No caso dos dispositivos fabricados que utilizam células ou tecidos de origem humana ou 
animal, é frequentemente possível tirar partido da experiência clínica e da literatura em 
matéria de segurança e desempenho de dispositivos equivalentes ou recorrer à conformidade 
com normas reconhecidas para cumprir os requisitos aplicáveis às provas clínicas.

Alteração 893
Nora Berra
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Proposta de regulamento
Anexo XIII – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. No caso dos dispositivos implantáveis e 
dos dispositivos da classe III, devem 
realizar-se investigações clínicas, a menos 
que se justifique adequadamente basear a 
avaliação unicamente em dados clínicos 
existentes. A demonstração da equivalência 
de acordo com a secção 4 não deve, regra 
geral, ser considerada justificação 
suficiente na aceção do disposto na 
primeira frase.

5. No caso dos dispositivos implantáveis e 
dos dispositivos da classe III, devem 
realizar-se investigações clínicas, a menos 
que se justifique adequadamente basear a 
avaliação unicamente em dados clínicos 
existentes. Para produtos novos, a 
demonstração da equivalência de acordo 
com a secção 4 não deve ser considerada 
justificação suficiente na aceção do 
disposto na primeira frase. No entanto, 
para a iteração de dispositivos já 
existentes no mercado e para os quais 
estejam disponíveis dados clínicos e os 
dados da vigilância pós-comercialização 
não indiquem quaisquer preocupações de 
segurança, a demonstração da 
equivalência pode ser considerada 
justificação suficiente. Para os 
dispositivos sujeitos à avaliação científica 
prevista no presente regulamento, a 
demonstração da equivalência deve ser 
avaliada pelo GCDM.

Or. en

Alteração 894
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Anexo XIII - ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. No caso dos dispositivos implantáveis e 
dos dispositivos da classe III, devem 
realizar-se investigações clínicas, a menos 
que se justifique adequadamente basear a 
avaliação unicamente em dados clínicos 
existentes. A demonstração da equivalência 
de acordo com a secção 4 não deve, regra 
geral, ser considerada justificação 

5. No caso dos dispositivos implantáveis e 
dos dispositivos da classe III, devem 
realizar-se investigações clínicas, a menos 
que se justifique adequadamente basear a 
avaliação unicamente em dados clínicos 
existentes. Para produtos novos, a 
demonstração da equivalência de acordo 
com a secção 4 não deve, regra geral, ser 
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suficiente na aceção do disposto na 
primeira frase.

considerada justificação suficiente na 
aceção do disposto na primeira frase.

Or. de

Alteração 895
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Anexo XIII – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Todos os dados clínicos recolhidos 
pelo fabricante como parte do ACPC do 
fabricante devem ser disponibilizados aos 
profissionais de saúde.

Or. en

Alteração 896
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo XIII – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. O fabricante deve analisar as 
constatações do ACPC e documentar os 
resultados num relatório de avaliação do 
ACPC, que deve fazer parte da 
documentação técnica.

3. O fabricante deve analisar as 
constatações do ACPC e documentar os 
resultados num relatório de avaliação do 
ACPC, que deve fazer parte da 
documentação técnica.

Para os dispositivos médicos implantáveis, 
o relatório de avaliação do ACPC do 
fabricante deve ser analisado por um 
organismo científico independente, tal 
como uma instituição académica ou uma 
sociedade médica. De modo a realizar a 
sua análise, o fabricante deve fornecer os 
dados relevantes ao organismo científico 
independente. Tanto o relatório de 
avaliação do ACPC do fabricante quanto 
a sua análise por parte de um organismo 
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científico independente devem fazer parte 
da documentação técnica dos dispositivos 
médicos de classe III.

Or. en

Justificação

A segurança de outros dispositivos da classe III, tais como os dispositivos que integram uma 
cápsula de gelatina, é garantida e avaliada por investigações clínicas realizadas antes da 
respetiva aposição da marca CE.

Alteração 897
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Anexo XIV – parte I – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Todas as etapas da investigação clínica, 
desde a primeira consideração da 
necessidade e justificação do estudo até à 
publicação dos resultados, devem ser 
efetuadas em conformidade com princípios 
éticos reconhecidos, por exemplo os 
estabelecidos na Declaração de Helsínquia 
da Associação Médica Mundial sobre 
«Princípios éticos aplicáveis à investigação 
médica em seres humanos», aprovada pela 
18.ª Assembleia Geral da Associação 
Médica Mundial, em Helsínquia, na 
Finlândia, em 1964, com a última redação 
que lhe foi dada pela 59.ª Assembleia 
Geral da Associação Médica Mundial em 
Seul, na Coreia, em 2008.

Todas as etapas da investigação clínica, 
desde a primeira consideração da 
necessidade e justificação do estudo até à 
publicação dos resultados, devem ser 
efetuadas em conformidade com princípios 
éticos reconhecidos, por exemplo os 
estabelecidos na Declaração de Helsínquia 
da Associação Médica Mundial sobre 
«Princípios éticos aplicáveis à investigação 
médica em seres humanos», aprovada pela 
18.ª Assembleia Geral da Associação 
Médica Mundial, em Helsínquia, na 
Finlândia, em 1964 e quaisquer alterações 
posteriores.

Or. en

Justificação

É importante assegurar a conformidade das investigações clínicas com a versão mais recente 
da Declaração de Helsínquia.
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Alteração 898
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo XIV – parte I – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Todas as etapas da investigação clínica, 
desde a primeira consideração da 
necessidade e justificação do estudo até à 
publicação dos resultados, devem ser 
efetuadas em conformidade com princípios 
éticos reconhecidos, por exemplo os 
estabelecidos na Declaração de Helsínquia 
da Associação Médica Mundial sobre 
«Princípios éticos aplicáveis à investigação 
médica em seres humanos», aprovada pela 
18.ª Assembleia Geral da Associação 
Médica Mundial, em Helsínquia, na 
Finlândia, em 1964, com a última redação 
que lhe foi dada pela 59.ª Assembleia 
Geral da Associação Médica Mundial em 
Seul, na Coreia, em 2008.

Todas as etapas da investigação clínica, 
desde a primeira consideração da 
necessidade e justificação do estudo até à 
publicação dos resultados, devem ser 
efetuadas em conformidade com princípios 
éticos reconhecidos, por exemplo os 
estabelecidos na Declaração de Helsínquia 
da Associação Médica Mundial sobre 
«Princípios éticos aplicáveis à investigação 
médica em seres humanos», aprovada pela 
18.ª Assembleia Geral da Associação 
Médica Mundial, em Helsínquia, na 
Finlândia, em 1964, com a última redação 
que lhe foi dada pela 59.ª Assembleia 
Geral da Associação Médica Mundial em 
Seul, na Coreia, em 2008. A regulação dos 
requisitos detalhados relativos à 
participação de sujeitos em ensaios 
clínicos deve ser da responsabilidade dos 
Estados-Membros.

Or. de

Justificação

Esta alteração destina-se a clarificar que os Estados-Membros devem definir os requisitos 
para a participação de sujeitos em ensaios clínicos. Neste contexto, estão ligados aos 
requisitos mínimos estabelecidos na Declaração de Helsínquia da Associação Médica 
Mundial, na sua redação do ano de 2008.

Alteração 899
Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo XIV – parte I – ponto 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Investigações clínicas em sujeitos 
incapazes
No caso de sujeitos incapazes que não 
tenham dado, nem recusado dar, o seu 
consentimento esclarecido antes do início 
da sua incapacidade, apenas podem ser 
realizadas investigações clínicas se, para 
além das condições gerais, estiverem 
reunidas todas as condições seguintes:
– foi obtido o consentimento esclarecido 
do representante legal, que reflete a 
vontade presumível do sujeito e poderá ser 
revogado em qualquer momento, sem 
prejuízo para este último,
– o sujeito incapaz recebeu informações 
adequadas, em função da capacidade de 
compreensão dessa pessoa, sobre a 
investigação e os respetivos riscos e 
benefícios,
– o investigador toma em devida 
consideração o desejo explícito de um 
sujeito incapaz que possa formar uma 
opinião e avaliar essas informações de se 
recusar a participar ou de ser retirado da 
investigação clínica a qualquer momento,
– não são dados quaisquer incentivos ou 
benefícios financeiros para além da 
compensação pela participação na 
investigação clínica,
– a investigação é essencial para validar 
dados obtidos na investigação clínica 
realizada com pessoas capazes de dar o 
seu consentimento esclarecido ou através 
de outros métodos de investigação,
– a investigação está diretamente 
relacionada com um quadro clínico que 
ponha a vida do sujeito em perigo ou o 
debilite,
– a investigação clínica foi concebida 
para minimizar a dor, o desconforto, o 
medo e qualquer outro risco previsível 
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relacionado com a doença e a respetiva 
fase de desenvolvimento e tanto o limiar 
do risco como o grau de sofrimento são 
objeto de uma definição específica e de 
uma observação permanente,
– há motivos para esperar que a 
participação na investigação clínica 
comporte para o sujeito incapaz 
benefícios que superem os riscos ou não 
implique risco algum,
– o protocolo tiver sido aprovado por um 
comité de ética dotado de competência 
específica relativamente ao domínio da 
doença e da população em causa ou após 
o respetivo aconselhamento em questões 
clínicas, éticas e psicossociais ligadas à 
doença e à população em causa.
O sujeito do ensaio deve, na medida do 
possível, tomar parte no procedimento de 
consentimento.

Or. en

Justificação

Quando comparadas com a proposta relativa aos ensaios clínicos de medicamentos, as 
disposições sobre as investigações clínicas são muito fracas e imprecisas. As investigações 
clínicas podem acarretar um risco significativo para o doente. Por conseguinte, as 
disposições devem ser especificadas.

Alteração 900
Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo XIV – parte I – ponto 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Investigação clínica em menores
Uma investigação clínica só pode ser 
realizada em menores se, para além das 
condições gerais, estiverem reunidas todas 
as condições seguintes:
– foi obtido o consentimento esclarecido 
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do representante legal, o qual deve refletir 
a vontade presumível do menor,
– o menor recebeu, por parte de um 
médico (o investigador ou um membro da 
equipa do estudo) dotado de formação ou 
experiência de trabalho com crianças, 
todas as informações relevantes, 
adaptadas à idade e maturidade do menor, 
relativas à investigação e aos respetivos 
riscos e benefícios,
– o investigador toma devidamente em 
conta o desejo explícito do menor, quando 
este for capaz de formar uma opinião e de 
avaliar as informações 
supramencionadas, de se recusar a 
participar ou de ser retirado da 
investigação a qualquer momento,
– não são dados quaisquer incentivos ou 
benefícios financeiros para além da 
compensação pela participação na 
investigação clínica,
– a investigação é essencial para validar 
dados obtidos em investigações clínicas 
realizadas com pessoas capazes de dar o 
seu consentimento esclarecido ou através 
de outros métodos de investigação,
– a investigação tem uma relação direta 
com o quadro clínico do menor em causa 
ou, pela sua natureza, apenas pode ser 
realizada em menores,
– a investigação clínica foi concebida 
para minimizar a dor, o desconforto, o 
medo e qualquer outro risco previsível 
relacionado com a doença e a respetiva 
fase de desenvolvimento e tanto o limiar 
do risco como o grau de sofrimento são 
objeto de uma definição específica e de 
uma observação permanente,
– a investigação clínica comporta 
benefícios diretos para o grupo de 
doentes,
– as orientações científicas pertinentes da 
Agência foram respeitadas,
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– o protocolo tiver sido aprovado por um 
comité de ética dotado de competência em 
matéria de pediatria ou após consulta 
sobre as questões clínicas, éticas e 
psicossociais da pediatria.
O menor deve tomar parte no 
procedimento de consentimento de modo 
adaptado à sua idade e maturidade.

Or. en

Justificação

Quando comparadas com a proposta relativa aos ensaios clínicos de medicamentos, as 
disposições sobre as investigações clínicas são muito fracas e imprecisas. As investigações 
clínicas podem acarretar um risco significativo para o doente. A proposta procura manter no 
mínimo o padrão de proteção assegurado para os ensaios clínicos com medicamentos desde 
2001, através da Diretiva 2001/20/CE.

Alteração 901
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo XIV – parte II – ponto 3.1.3

Texto da Comissão Alteração

3.1.3. Informações sobre o investigador 
principal, o investigador coordenador, 
incluindo as suas qualificações, e o(s) 
centro(s) de ensaio.

3.1.3. Informações sobre o investigador 
principal, o investigador coordenador, 
incluindo as suas qualificações, e o(s) 
centro(s) de ensaio, bem como 
informações acerca do contrato entre o 
promotor e a instituição de investigação e 
os pormenores do financiamento.

Or. de

Justificação

É procedimento comum que as comissões de ética tenham acesso aos contratos celebrados 
entre o promotor e as instituições de investigação e estes devem ser tidos em consideração na 
avaliação do protocolo do estudo.
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Alteração 902
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo XIV – parte II – ponto 3.1.4

Texto da Comissão Alteração

3.1.4. Sinopse da investigação clínica. 3.1.4. Sinopse da investigação clínica no 
idioma oficial do país em questão.

Or. de

Justificação

Para permitir uma avaliação objetiva da viabilidade, é de extrema importância que exista um 
resumo do plano de investigação no respetivo idioma oficial.

Alteração 903
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo XIV – parte II – ponto 3.15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3.15-A. Um plano para o posterior 
tratamento dos participantes do ensaio, 
após a conclusão da investigação clínica.

Or. de

Justificação

A Declaração de Helsínquia estabelece que o protocolo deve definir um acordo para o acesso 
pós-estudo dos sujeitos de investigação a intervenções identificadas como benéficas no estudo 
ou a outras vantagens e cuidados apropriados.

Alteração 904
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Anexo XV
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Texto da Comissão Alteração

 Lista de produtos abrangidos pelo último 
parágrafo da definição de «dispositivo 
médico» referida no artigo 2.º, n.º 1, ponto 
1

Suprimido

1. Lentes de contacto;
2. Implantes para a modificação ou 
fixação de partes do corpo;
3. Produtos de preenchimento facial, ou 
outros de preenchimento dérmico, ou das 
membranas mucosas;
4. Equipamento para lipoaspiração;
5. Equipamento laser invasivo destinado a 
utilização no corpo humano;
6. Equipamento de luz intensa pulsada.

Or. en

Justificação

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

Alteração 905
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Anexo XV – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Exfoliação química
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Or. en

Justificação

Atualmente não existe consenso a respeito da regulamentação aplicável, caso exista, à
exfoliação química da pele, pelo que pode haver situações de vazio jurídico.

Alteração 906
Nora Berra

Proposta de regulamento
Anexo XV – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Equipamento para lipoaspiração; 4. Equipamento para lipoaspiração e 
lipólise;

Or. fr

Alteração 907
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Anexo XV – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Equipamento laser invasivo destinado a 
utilização no corpo humano;

5. Equipamento laser destinado a utilização 
no corpo humano;

Or. en

Justificação

Todo o equipamento laser utilizado em procedimentos cosméticos deve ser regulamentado 
como um dispositivo médico. Dado que muitos lasers dermatológicos são comercializados 
como «não invasivos» ou «minimamente invasivos», pode existir alguma confusão em 
matéria de abrangência. Até mesmo os mais recentes lasers vasculares de baixo risco podem 
provocar cicatrizes.


