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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos 
dispositivos médicos para diagnóstico in vitro
(COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)0541),

– Tendo em conta o artigo 294.º , n.º 2, o artigo 114.º e o artigo 168.º, n.º 4, alínea c) do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe 
foi apresentada pela Comissão (C7-0317/2012),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 14 de fevereiro de 
20131,

– Após consulta ao Comité das Regiões,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O elevado número de PME com 
atividade no setor dos dispositivos médicos 
para diagnóstico in vitro deve ser tido em 

                                               
1 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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consideração durante a regulamentação 
deste setor, evitando ao mesmo tempo a 
criação de riscos para a saúde e a 
segurança.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

9. A fim de garantir o mais elevado nível 
de proteção da saúde, devem ser 
clarificadas e reforçadas as regras 
aplicáveis aos dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro fabricados e utilizados 
numa só instituição de saúde, incluindo no 
que diz respeito à medição e apresentação 
de resultados.

9. A fim de garantir o mais elevado nível 
de proteção da saúde, devem ser 
clarificadas e reforçadas as regras 
aplicáveis aos dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro fabricados e utilizados 
numa só instituição de saúde, incluindo no 
que diz respeito à medição e apresentação 
de resultados, sem causar encargos 
desnecessários aos profissionais de saúde 
que utilizam dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro de forma diferente 
para se adaptarem às necessidades dos 
doentes.

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração 37. Devem respeitar-se as necessidades específicas dos doentes 
ou do grupo de doentes.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Regra geral, os dispositivos médicos 
para diagnóstico in vitro devem ostentar a 
marcação CE para indicar a sua 

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

conformidade com o presente regulamento, 
por forma a que possam circular livremente 
na União e sejam postos em serviço de 
acordo com o fim a que se destinam. Os 
Estados-Membros não devem criar 
obstáculos à sua colocação no mercado ou 
entrada em serviço por motivos 
relacionados com os requisitos previstos no 
presente regulamento. Contudo, os 
Estados-Membros deverão poder decidir 
sobre a restrição de utilização de qualquer 
tipo específico de dispositivo de 
diagnóstico in vitro no que se refere a 
aspetos que não sejam abrangidos pelo 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração 13. É política de longa data da União Europeia que a questão 
relacionada com a permissão, proibição ou permissão dentro de limites éticos sensatos de 
tecnologia como os testes genéticos pré-implantação está sujeita ao princípio da 
subsidiariedade. Os Estados-Membros que permitem este tipo de testes devem assegurar a 
conformidade com as normas do presente regulamento, mas os Estados-Membros que 
pretendem proibir estes testes de acordo com o debate ético nacional devem continuar a ter 
esta possibilidade. A redação é retirada de uma disposição semelhante no regulamento 
relativo às terapias avançadas.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(44-A) Os estudos intervencionais de 
desempenho clínico e outros estudos de 
desempenho clínico que envolvam risco 
para o sujeito do ensaio serão aprovados 
apenas após a avaliação e a aprovação 
por um comité de ética.

Or. en
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Justificação

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

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 45-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Comparativamente com a proposta relativa a ensaios clínicos para medicamentos, as 
disposições relativas a estudos intervencionais de desempenho clínico são bastante 
inadequadas e imprecisas. Os estudos intervencionais de desempenho clínico podem incluir 
um risco bastante significativo para o doente, por exemplo caso a amostra seja colhida por 
punção lombar. Por conseguinte, as disposições devem ser especificadas. A proposta procura 
manter no mínimo o nível de proteção assegurado para os ensaios clínicos com 
medicamentos desde 2001, através da Diretiva 2001/20/CE.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

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

(59) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos, nomeadamente, 
na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, em especial a dignidade e 
a integridade do ser humano, o princípio 
do consentimento livre e esclarecido da 
pessoa em causa, a proteção dos dados 
pessoais, a liberdade das artes e das 
ciências, a liberdade de empresa e o direito 
de propriedade, bem como a Convenção 
sobre os Direitos do Homem e a 
Biomedicina e o Protocolo Adicional a 
essa Convenção relativamente a Testes 
Genéticos para Fins Médicos. O presente 
regulamento deve ser aplicado pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
estes direitos e princípios.

Or. en

Justificação

O princípio do consentimento livre e esclarecido é um ponto fundamental no artigo 3.º da 
Carta e deve ser aqui mencionado. 

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 59-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(59-A) O princípio do consentimento 
esclarecido, um dos pontos fundamentais 
da Carta dos Direitos Fundamentais e de 
alguns documentos de organizações 
internacionais, como o Conselho da 
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Europa e a Organização de Cooperação e 
de Desenvolvimento Económico (OCDE), 
deve ser respeitado no presente 
regulamento. A qualidade dos dispositivos 
médicos in vitro, bem como o quadro de 
aplicação dos mesmos são fundamentais, 
especialmente no que se refere aos testes 
de ADN. Assim, é necessário introduzir 
um capítulo sobre o consentimento 
esclarecido.

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração 31. O princípio do consentimento livre e esclarecido é um ponto 
fundamental no artigo 3.º da Carta e devem ser incluídas no regulamento disposições 
relativas a este princípio.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 59-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(59-B) O presente regulamento está em 
consonância com a Convenção das 
Nações Unidas, de 13 de dezembro de 
2006, sobre os direitos das pessoas com 
deficiência, ratificada pela União 
Europeia em 23 dezembro de 2010, 
mediante a qual os signatários se 
comprometeram, nomeadamente, a 
promover, a proteger e a assegurar a 
fruição plena e equitativa de todos os 
direitos humanos e liberdades 
fundamentais por parte de todas as 
pessoas com deficiência, e a fomentar o 
respeito pela dignidade inerente a todos, 
entre outros, aumentando a 
consciencialização sobre as aptidões e o 
contributo das pessoas com deficiência.

Or. de
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Justificação

A União Europeia ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre as pessoas portadoras de 
deficiência. Este aspeto deve ficar refletido no regulamento.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) Com o objetivo de manter um elevado 
nível de saúde e segurança, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia relativamente à adaptação 
ao progresso técnico dos requisitos gerais 
de segurança e desempenho, dos 
elementos a tratar na documentação 
técnica, do teor mínimo da declaração UE 
de conformidade e dos certificados 
emitidos pelos organismos notificados, 
dos requisitos mínimos a satisfazer pelos 
organismos notificados, das regras de 
classificação, dos procedimentos de 
avaliação da conformidade e da 
documentação a apresentar para a 
aprovação dos estudos de desempenho 
clínico; ao estabelecimento do sistema 
IUD; às informações a apresentar para o 
registo dos dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro e de determinados 
operadores económicos; ao nível e à 
estrutura das taxas relativas à designação e 
à monitorização dos organismos 
notificados; às informações relativas a 
estudos de desempenho clínico que são 
disponibilizadas publicamente; à adoção de 
medidas preventivas de proteção da saúde 
a nível da UE; bem como às tarefas e 
critérios aplicáveis aos laboratórios de 
referência da União Europeia e ao nível e 
estrutura das taxas a pagar pelos pareceres 

(60) Com o objetivo de manter um elevado 
nível de saúde e segurança, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia relativamente aos
requisitos mínimos a satisfazer pelos 
organismos notificados, às regras de 
classificação e à documentação a 
apresentar para a aprovação dos estudos de 
desempenho clínico; ao estabelecimento do 
sistema IUD; às informações a apresentar 
para o registo dos dispositivos médicos 
para diagnóstico in vitro e de determinados 
operadores económicos; ao nível e à 
estrutura das taxas relativas à designação e 
à monitorização dos organismos 
notificados; às informações relativas a 
estudos de desempenho clínico que são 
disponibilizadas publicamente; à adoção de
medidas preventivas de proteção da saúde 
a nível da UE; bem como às tarefas e 
critérios aplicáveis aos laboratórios de 
referência da União Europeia e ao nível e 
estrutura das taxas a pagar pelos pareceres 
científicos que emitem. Contudo, os 
elementos importantes do presente 
regulamento, como os requisitos gerais de 
segurança e desempenho, elementos que 
serão abordados em documentação 
técnica, o conteúdo mínimo da declaração 
de conformidade da União, a fim de 
alterar ou completar os procedimentos de 
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científicos que emitem. É particularmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas durante os seus 
trabalhos preparatórios, incluindo a nível 
de peritos. A Comissão, aquando da 
preparação e elaboração de atos delegados, 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

avaliação da conformidade, serão 
alterados apenas através do processo 
legislativo ordinário. É particularmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas durante os seus 
trabalhos preparatórios, incluindo a nível 
de peritos. A Comissão, aquando da 
preparação e elaboração de atos delegados, 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Justificação

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

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 64

Texto da Comissão Alteração

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

(64) No sentido de permitir que os 
operadores económicos, especialmente as 
PME, se adaptem às alterações 
introduzidas pelo presente regulamento e 
de assegurar a correta aplicação do 
mesmo, é adequado prever um período 
transitório suficiente para permitir que 
sejam tomadas as medidas organizativas 
necessárias. Contudo, as partes do 
presente regulamento que dizem respeito 
aos Estados-Membros devem ser
implementadas o mais rapidamente 
possível. É de primordial importância que 
estejam designados organismos notificados 
em número suficiente de acordo com os 
novos requisitos, o mais rapidamente 
possível, a fim de evitar uma escassez de 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro no mercado.
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Or. en

Justificação

Ver exposição de motivos.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

(65) A fim de assegurar uma transição 
suave para o registo dos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro, dos 
operadores económicos relevantes e dos 
certificados, a obrigação de apresentar as 
informações pertinentes através dos
sistemas eletrónicos criados pelo 
regulamento ao nível da União só deve 
tornar-se plenamente efetiva decorridos 
18 meses a contar da data de aplicação do 
presente regulamento. Durante este 
período transitório, devem permanecer em 
vigor o artigo 10.º e o artigo 12.º, n.º 1, 
alíneas a) e b), da Diretiva 98/79/CE. 
Todavia, a fim de evitar registos múltiplos, 
os operadores económicos e os organismos 
notificados que efetuem registos nos 
sistemas eletrónicos relevantes 
estabelecidos a nível da União devem ser 
considerados conformes com os requisitos 
de registo adotados pelos Estados-
Membros nos termos do disposto nessa 
diretiva.

(65) A fim de assegurar uma transição 
suave para o registo dos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro, os
sistemas eletrónicos criados pelo 
regulamento ao nível da União devem 
tornar-se operacionais o mais 
rapidamente possível. A fim de evitar 
registos múltiplos, os operadores 
económicos e os organismos notificados 
que efetuem registos nos sistemas 
eletrónicos relevantes estabelecidos a nível 
da União devem ser considerados 
conformes com os requisitos de registo 
adotados pelos Estados-Membros nos 
termos do disposto nessa diretiva.

Or. en

Justificação

Os sistemas eletrónicos devem ser implementados o mais rapidamente possível. Os 
operadores económicos devem poder participar logo que estejam prontos para o fazer.
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 67-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(67-A) É política de longa data da União 
não interferir com a política nacional, 
permitindo, proibindo ou limitando a 
nível nacional tecnologias controversas 
em termos éticos, como testes genéticos 
pré-implantação. O presente regulamento 
não deve interferir com este princípio e a 
decisão de permitir, proibir ou restringir a 
utilização deste tipo de tecnologia deve, 
assim, ser tomada a nível nacional. Se um 
Estado-Membro permitir a utilização 
deste tipo de tecnologia, com ou sem 
restrições, serão aplicáveis as normas 
dispostas no presente regulamento.

Or. en

Justificação

É política de longa data da União Europeia que a questão relacionada com a permissão, 
proibição ou permissão dentro de limites éticos sensatos de tecnologia como os testes 
genéticos pré-implantação está sujeita ao princípio da subsidiariedade. Os Estados-Membros 
que permitem este tipo de testes devem assegurar a conformidade com as normas do presente 
regulamento, mas os Estados-Membros que pretendem proibir estes testes de acordo com o 
debate ético nacional devem continuar a ter esta possibilidade.

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

7-A. A regulamentação dos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro a nível 
da União não interfere com a liberdade 
dos Estados-Membros para decidir sobre 
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a restrição da utilização de qualquer tipo 
específico de dispositivo para diagnóstico 
in vitro no que se refere a aspetos não 
abrangidos pelo presente regulamento.

Or. en

Justificação

É política de longa data da União Europeia que a questão relacionada com a permissão, 
proibição ou permissão dentro de limites éticos sensatos de tecnologia como os testes 
genéticos pré-implantação está sujeita ao princípio da subsidiariedade. Os Estados-Membros 
que permitem este tipo de testes devem assegurar a conformidade com as normas do presente 
regulamento, mas os Estados-Membros que pretendem proibir estes testes de acordo com o 
debate ético nacional devem continuar a ter esta possibilidade. A redação é retirada de uma 
disposição semelhante no regulamento relativo às terapias avançadas.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

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

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

– diagnóstico, prevenção, monitorização, 
tratamento ou atenuação de uma doença,

– diagnóstico, prevenção, monitorização, 
prognóstico, tratamento ou atenuação de 
uma doença,

– diagnóstico, monitorização, tratamento, 
atenuação ou compensação de uma lesão 
ou de uma deficiência,

– diagnóstico, monitorização, tratamento, 
atenuação ou compensação de uma lesão 
ou de uma deficiência,

– estudo, substituição ou alteração da 
anatomia ou de um processo ou estado 
fisiológico,

– estudo, substituição ou alteração da 
anatomia ou de um processo ou estado 
fisiológico,

– controlo ou suporte da conceção, – controlo ou suporte da conceção,

– desinfeção ou esterilização de qualquer – desinfeção ou esterilização de qualquer 
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dos produtos supramencionados, dos produtos supramencionados,

– obtenção de informação sobre os 
impactos diretos ou indiretos na saúde,

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

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

Or. en

Justificação

a) No artigo 2.º, n.º 2, a definição de um dispositivo médico para diagnóstico in vitro foi 
alargada de modo a abranger os ensaios de prognóstico e predisposição. Contudo, a 
definição de dispositivo médico não foi alargada de maneira semelhante. b) Os chamados 
testes de estilo de vida devem ser abrangidos pelo regulamento, pois podem ter 
consequências consideráveis na saúde do doente/consumidor. Assim, é importante a 
existência de um âmbito alargado para proteção dos doentes e dos consumidores na Europa.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2 – travessão 2 

Texto da Comissão Alteração

– relativas a anomalias congénitas, – relativas a incapacidades físicas ou 
intelectuais congénitas,

Or. de

Justificação

A expressão «anomalias congénitas» é vista pelas pessoas com deficiência e seus 
representantes como algo discriminatório, devendo, por conseguinte, ser substituída.
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Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

Os dispositivos médicos para diagnóstico 
in vitro utilizados para testes de ADN 
ficam sujeitos ao presente regulamento.

Or. en

Justificação

Os chamados testes de estilo de vida devem ser abrangidos pelo regulamento, pois podem ter 
consequências consideráveis na saúde do doente/consumidor. Assim, é importante a 
existência de um âmbito alargado para proteção dos doentes e dos consumidores na Europa.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 8 

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

O procedimento único pode envolver 
várias utilizações ou o uso prolongado no 
mesmo doente; 

Or. en

Justificação

O conceito de dispositivos descartáveis não é aplicável aos DIV.
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 12-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

12-A) «teste genético», teste efetuado para 
fins médicos, relacionado com a análise 
de amostras biológicas de origem 
humana, que visa especificamente a 
identificação das características genéticas 
de uma pessoa, herdadas ou adquiridas 
numa fase precoce do desenvolvimento 
pré-natal;

Or. en

Justificação

O relator introduz disposições específicas para testes genéticos. É este o motivo pelo qual é 
necessária uma definição. A redação baseia-se no protocolo do Conselho da Europa.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 16 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

a) A definição do termo «fabricante» é menos clara do que na Diretiva DIV existente, porque 
faltam partes importantes (por exemplo, acondicionamento, rotulagem) na definição atual 
[98/79/CE, artigo 1.º, alínea f)]. A pessoa singular ou coletiva que rotule um dispositivo 
médico sob o seu próprio nome é um fabricante (ver legislação atual). b) Um fabricante 
comercializa produtos sob o próprio nome. A marca por si só não define o fabricante.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 21 

Texto da Comissão Alteração

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

21) «Instituição de saúde», uma 
organização cujo objetivo principal seja a 
prestação de cuidados ou tratamentos a 
doentes ou a promoção da saúde pública; 
excluindo laboratórios de serviço clínico 
comerciais;

Or. en

Justificação

O regulamento prevê algumas exceções a fim de responder às necessidades dos hospitais e de 
outras instituições de saúde.  Deve clarificar-se que os laboratórios comerciais não são 
abrangidos por esta divisão, pois não devem beneficiar das mesmas derrogações.
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 25 

Texto da Comissão Alteração

25) «Organismo de avaliação da 
conformidade», o organismo que efetue 
atividades de avaliação da conformidade 
por terceiros, nomeadamente calibração,
ensaio, certificação e inspeção;

25) «Organismo de avaliação da 
conformidade», o organismo que efetue 
atividades de avaliação da conformidade 
por terceiros, nomeadamente ensaio, 
certificação e inspeção;

Or. en

Justificação

Os organismos de avaliação de conformidade nunca estão envolvidos na calibração de um 
dispositivo DIV – os dispositivos DIV devem ser calibrados antes da utilização.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 43-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

43-A) «Calibrador», norma de medição 
utilizada na calibração de um dispositivo;

Or. en

Justificação

Os calibradores e os materiais de controlo são muito diferentes, não apenas do ponto de vista 
das suas características e utilização científica, mas também do ponto de vista regulamentar, 
pois são efetivamente classificados de acordo com regras diferentes. Assim, a definição deve 
ser dividida em duas definições – uma para calibradores e outra para materiais de controlo.
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 44

Texto da Comissão Alteração

44) «Calibradores e materiais de 
controlo», qualquer substância, material 
ou artigo destinados pelo fabricante a 
estabelecer relações de medida ou a
verificar as características de desempenho 
de um dispositivo relativamente à sua 
finalidade;

44) «Material de controlo», uma
substância, material ou artigo destinado
pelo seu fabricante a ser utilizado para
verificar as características de desempenho 
de um dispositivo; 

Or. en

Justificação

Os calibradores e os materiais de controlo são muito diferentes, não apenas do ponto de vista 
das suas características e utilização científica, mas também do ponto de vista regulamentar, 
pois são efetivamente classificados de acordo com regras diferentes. Assim, a definição deve 
ser dividida em duas definições – uma para calibradores e outra para materiais de controlo.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 45 

Texto da Comissão Alteração

45) «Promotor», uma pessoa, empresa, 
instituto ou organismo responsável pela 
iniciação e gestão de um estudo de 
desempenho clínico;

45) «Promotor», uma pessoa, empresa, 
instituto ou organismo responsável pela 
iniciação, gestão, realização ou 
financiamento de um estudo de 
desempenho clínico;

Or. en

Justificação

A secção II do Anexo XIII implica mais responsabilidades. De outra forma, se o estudo é 
habitualmente considerado concluído após a última visita do último sujeito de ensaio, faltaria 
referência à responsabilidade do promotor no que se refere às tarefas de acompanhamento 
associadas, por exemplo o arquivo de documentação, a compilação do relatório de 



PE506.196v01-00 22/62 PR\928989PT.doc

PT

investigação clínica e a publicação de resultados. Complementar este parágrafo com uma 
referência à responsabilidade do promotor pelo financiamento corresponde à definição de 
acordo com o artigo 2.º, alínea e) da Diretiva 2001/20/CE.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 48-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

48-A) «Inspeção», a análise oficial, 
realizada por uma autoridade competente, 
dos documentos, instalações, registos, 
sistemas de garantia de qualidade e 
quaisquer outros elementos que, na 
opinião dessa autoridade, estejam 
relacionados com um estudo de 
desempenho clínico e que podem 
encontrar-se no centro de estudo, nas 
instalações do promotor e/ou do 
organismo de investigação contratado, ou 
em qualquer outro estabelecimento que a 
autoridade competente considere 
necessário inspecionar;

Or. en

Justificação

Contrariamente à proposta relativa a ensaios clínicos COM/2012/0369 final, o regulamento 
proposto não contém quaisquer disposições sobre inspeções. A decisão de monitorizar a 
realização de estudos de desempenho clínico não deve ser deixada ao critério dos Estados-
Membros. Isto poderia conduzir à possibilidade de as decisões sobre a monitorização de uma 
investigação dependerem da existência dos fundos orçamentais necessários. Além disso, isto 
poderia resultar na realização de estudos de desempenho clínico preferencialmente em 
estados que podem dispensar a monitorização.
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Capítulo II – título 

Texto da Comissão Alteração

Disponibilização de dispositivos, 
obrigações dos operadores económicos, 
marcação CE, livre circulação

Disponibilização e aplicação de 
dispositivos, obrigações dos operadores 
económicos, marcação CE, livre circulação

Or. Or.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. A demonstração da conformidade com 
os requisitos gerais de segurança e 
desempenho deve basear-se em provas 
clínicas, em conformidade com o artigo 
47.º 

3. A demonstração da conformidade com 
os requisitos gerais de segurança e 
desempenho deve incluir provas clínicas, 
em conformidade com o artigo 47.º

Or. Or.

Justificação

As provas clínicas não abordam todos os requisitos gerais de segurança e desempenho – a 
maioria destes requisitos são tratados de outra forma (por exemplo, requisitos sobre 
segurança química, segurança elétrica, segurança mecânica, segurança radiológica etc., não 
são determinados através de provas clínicas).

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Os requisitos do presente regulamento, à 
exceção do artigo 59.º, n.º 4, não se 
aplicam aos dispositivos classificados nas 

5. Os requisitos do presente regulamento, à 
exceção do artigo 59.º, n.º 4, não se 
aplicam aos dispositivos classificados nas 
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classes A, B e C, em conformidade com as 
regras previstas no anexo VII, e fabricados 
e utilizados numa só instituição de saúde, 
desde que o seu fabrico e utilização 
ocorram exclusivamente no âmbito do 
sistema único de gestão da qualidade da 
instituição de saúde e esta instituição esteja 
em conformidade com a norma EN ISO 
15189 ou qualquer outra norma 
reconhecida equivalente. Os Estados-
Membros podem exigir que as instituições 
de saúde apresentem à autoridade 
competente uma lista dos referidos 
dispositivos que tenham sido fabricados e 
utilizados no seu território e podem 
subordinar o fabrico e a utilização dos 
dispositivos em causa a requisitos de 
segurança complementares.

classes A, B e C, exceto caso esses 
dispositivos sejam testes para seleção 
terapêutica, em conformidade com as 
regras previstas no anexo VII, e fabricados 
e utilizados numa só instituição de saúde, 
desde que o seu fabrico e utilização 
ocorram exclusivamente no âmbito do
sistema único de gestão da qualidade da 
instituição de saúde e esta instituição esteja 
acreditada pela norma EN ISO 15189 ou 
qualquer outra norma reconhecida 
equivalente. Os Estados-Membros podem 
exigir que as instituições de saúde 
apresentem à autoridade competente uma 
lista dos referidos dispositivos que tenham 
sido fabricados e utilizados no seu 
território e podem subordinar o fabrico e a 
utilização dos dispositivos em causa a 
requisitos de segurança complementares.

Os dispositivos classificados na classe D 
em conformidade com as regras previstas 
no anexo VII, mesmo que fabricados e 
utilizados numa só instituição de saúde, 
devem cumprir os requisitos do presente 
regulamento. No entanto, as disposições 
relativas à marcação CE previstas no artigo 
16.º e as obrigações referidas nos artigos 
21.º a 25.º não se aplicam a esses 
dispositivos.

Os testes para seleção terapêutica e os 
dispositivos classificados na classe D em 
conformidade com as regras previstas no 
anexo VII, mesmo que fabricados e 
utilizados numa só instituição de saúde, 
devem cumprir os requisitos do presente 
regulamento. No entanto, as disposições 
relativas à marcação CE previstas no artigo 
16.º e as obrigações referidas nos artigos 
21.º a 25.º não se aplicam a esses 
dispositivos.

Or. Or.

Justificação

Os testes para seleção terapêutica são uma classe especial de dispositivos que está sujeita a 
um número maior de requisitos de conformidade comparativamente com os restantes 
dispositivos da classe C, nomeadamente todos os testes para seleção terapêutica são 
submetidos a análise do dossiê de conceção e são sujeitos a uma avaliação pela Agência 
Europeia de Medicamentos. Este aumento do grau de conformidade existe para assegurar a 
segurança e o desempenho dos testes para seleção terapêutica. 
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Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 85.º a fim de alterar ou completar, 
à luz do progresso técnico e tendo em 
conta os utilizadores ou doentes previstos, 
os requisitos gerais de segurança e 
desempenho estabelecidos no anexo I, 
incluindo as informações a fornecer pelo 
fabricante.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os requisitos gerais de segurança e desempenho constituem um elemento fundamental da 
legislação e, por esse motivo, de acordo com o artigo 290.º do Tratado não podem ser 
modificados por um ato delegado.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Informação genética, aconselhamento e 

consentimento esclarecido
1. Um dispositivo pode ser utilizado 
apenas para fins de um teste genético se 
esse teste for realizado por médicos ao 
abrigo da legislação nacional aplicável.
2. Um produto pode ser utilizado apenas 
para fins de um teste genético se os 
direitos, segurança e bem-estar dos 
sujeitos do ensaio estiverem protegidos e 
se for esperado que os dados clínicos 
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gerados durante a realização do teste 
sejam fiáveis e robustos.
3. Antes de utilizar um dispositivo para 
fins de um teste genético a pessoa referida 
no n.º 1 deve fornecer ao sujeito do ensaio 
informação apropriada sobre a natureza, 
o significado e as implicações do teste 
genético.
4. Antes de utilizar um dispositivo para 
fins de um teste genético, a pessoa 
referida no n.º 1 deve fornecer ao sujeito 
do ensaio aconselhamento genético 
apropriado e compreensível sem 
prejudicar o resultado. O aconselhamento 
genético deve incluir aspetos médicos, 
éticos, sociais, psicológicos e jurídicos.
A forma e a extensão do aconselhamento 
genético devem ser definidas de acordo 
com as implicações dos resultados do teste 
e do respetivo significado para a pessoa 
ou para os membros da família dessa 
pessoa, incluindo possíveis implicações 
relativas às escolhas em matéria de 
procriação.
5. Um dispositivo pode ser utilizado 
apenas para fins de um teste genético 
após o sujeito do ensaio facultar o seu 
consentimento livre e esclarecido. O 
consentimento deve ser facultado 
explicitamente por escrito. O 
consentimento pode ser revogado em 
qualquer momento verbalmente ou por 
escrito.
No caso dos menores, deve obter-se o 
consentimento esclarecido dos pais ou do 
representante legal. O consentimento deve 
refletir a vontade presumível do menor e 
poderá ser revogado a qualquer momento, 
sem detrimento para este último. No caso 
dos adultos incapacitados que não estão 
em condições de dar o seu consentimento 
legal esclarecido, deve obter-se o 
consentimento esclarecido do 
representante legal. O consentimento 
deverá refletir a vontade presumível da 
pessoa em causa e poderá ser revogado 



PR\928989PT.doc 27/62 PE506.196v01-00

PT

em qualquer momento, sem detrimento 
para essa pessoa. 
6. Um dispositivo pode ser utilizado para a 
determinação do sexo no âmbito do 
diagnóstico pré-natal apenas caso a 
determinação preencha um requisito 
médico e caso exista um risco de doenças 
de género hereditárias graves. Em 
derrogação do artigo 2.º, n.º 1 e n.º 2 é 
aplicável a mesma restrição de utilização 
a produtos que não se destinam a 
preencher um requisito médico específico.
7. As disposições do presente artigo 
relativas à utilização de dispositivos para 
fins de testes genéticos não impedirão os 
Estados-Membros de manter ou 
introduzir, por motivos de proteção da 
saúde ou ordem pública, legislação 
nacional mais restritiva neste domínio.

Or. Or.

Justificação

Ver também a exposição de motivos. Este capítulo novo diz respeito a pedidos de longa data 
do Parlamento Europeu e de outras instituições internacionais, como o Conselho da Europa 
e a OCDE. Os testes genéticos devem ser realizados por um profissional de saúde após 
aconselhamento genético adequado.  O consentimento esclarecido é uma prerrogativa da 
Carta dos Direitos Fundamentais e deve, assim, ser introduzido na legislação.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Quando não existirem normas 
harmonizadas ou quando as normas 
harmonizadas relevantes não forem 
suficientes, a Comissão fica habilitada a 
adotar especificações técnicas comuns 
(ETC) no que diz respeito aos requisitos 
gerais de segurança e desempenho 
estabelecidos no anexo I, à documentação 
técnica estabelecida no anexo II ou às 

1. Quando não existirem normas 
harmonizadas ou quando for necessário 
tratar questões de saúde pública, a 
Comissão fica habilitada a adotar 
especificações técnicas comuns (ETC) no 
que diz respeito aos requisitos gerais de 
segurança e desempenho estabelecidos no 
anexo I, à documentação técnica 
estabelecida no anexo II ou às provas 
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provas clínicas e ao acompanhamento pós-
comercialização estabelecidos no anexo 
XII. As ETC devem ser adotadas por meio 
de atos de execução em conformidade com 
o procedimento de exame referido no 
artigo 84.º, n.º 3.

clínicas e ao acompanhamento pós-
comercialização estabelecidos no anexo 
XII. As ETC devem ser adotadas por meio 
de atos de execução em conformidade com 
o procedimento de exame referido no 
artigo 84.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

Os requisitos fundamentais do regulamento preenchidos através da conformidade com a 
norma são determinados por normas harmonizadas. A Comissão estabelece as normas 
reconhecidas como normas harmonizadas. Quando uma norma harmonizada deixa de refletir 
o avanço técnico, a Comissão retira à norma o estatuto de harmonizada. Seguidamente, a 
norma terá de ser revista pelo organismo competente de normalização. Assim, a primeira 
frase do artigo 7.º «[...] ou quando as normas harmonizadas relevantes não forem suficientes 
[...]» tem uma redação que dá azo a equívocos e deve ser suprimida.

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Os requisitos gerais de segurança e desempenho constituem um elemento fundamental da 
legislação e, por esse motivo, de acordo com o artigo 290.º do Tratado não podem ser 
modificados por um ato delegado. 
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Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7 

Texto da Comissão Alteração

7. Os fabricantes devem garantir que o 
dispositivo é acompanhado das 
informações a fornecer de acordo com o 
anexo I, secção 17, numa língua oficial da 
União que seja facilmente compreensível 
para o utilizador previsível. A ou as línguas 
das informações a fornecer pelo fabricante 
podem ser determinadas pela legislação do 
Estado-Membro onde o dispositivo é 
disponibilizado ao utilizador. 

7. Os fabricantes devem garantir que as
informações a fornecer com o dispositivo
de acordo com o anexo I, secção 17, sejam 
redigidas numa língua oficial da União que 
seja facilmente compreensível para o 
utilizador previsível. A ou as línguas das 
informações a fornecer pelo fabricante 
podem ser determinadas pela legislação do 
Estado-Membro onde o dispositivo é 
disponibilizado ao utilizador. 

No que diz respeito aos dispositivos de 
autodiagnóstico ou aos testes a realizar na 
presença do doente, as informações a 
fornecer de acordo com o anexo I, secção 
17, devem ser facultadas na língua ou 
línguas do Estado-Membro onde o 
dispositivo é posto à disposição do 
utilizador previsível.

No que diz respeito aos dispositivos de 
autodiagnóstico ou aos testes a realizar na 
presença do doente, as informações a 
fornecer de acordo com o anexo I, secção 
17, devem ser facultadas na língua ou 
línguas oficiais da União do 
Estado-Membro onde o dispositivo é posto 
à disposição do utilizador previsível.

Or. en

Justificação

Deve ser possível disponibilizar a informação eletronicamente. É necessário especificar que 
a informação deve ser disponibilizada em línguas oficiais da União e em nenhuma outra 
língua. Ambas as alterações reduzem o potencial encargo para as PME.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Manter à disposição das autoridades 
competentes pelo período referido no 
artigo 8.º, n.º 4, a documentação técnica, a 
declaração UE de conformidade e, se 
aplicável, uma cópia do certificado 
relevante, incluindo qualquer aditamento, 

a) Manter à disposição das autoridades 
competentes pelo período referido no 
artigo 8.º, n.º 4, o resumo da
documentação técnica (RDT) ou mediante 
pedido a documentação técnica, a 
declaração UE de conformidade e, se 
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emitido de acordo com o artigo 43.º; aplicável, uma cópia do certificado 
relevante, incluindo qualquer aditamento, 
emitido de acordo com o artigo 43.º;

Or. en

Justificação

O fabricante mantém disponível a documentação técnica, pois está arquivada em vários 
locais da empresa. Em alternativa, deve fornecer o resumo da documentação técnica (RDT) 
(ver também a GHTF: «Summary Technical Documentation for Demonstrating Conformity to 
the Essential Principles of Safety and Performance of Medical Devices (STED) (Resumo da 
documentação técnica para demonstrar a conformidade com os princípios fundamentais de 
segurança e desempenho dos dispositivos médicos (RDT))»).

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

(e) Que o dispositivo está rotulado de 
acordo com o disposto no presente 
regulamento e que vem acompanhado das 
instruções de utilização necessárias e da 
declaração UE de conformidade;

e) Que o dispositivo está rotulado de 
acordo com o disposto no presente 
regulamento e que vem acompanhado das 
instruções de utilização necessárias;

Or. en

Justificação

A declaração UE de conformidade não deve acompanhar o produto. Esta exigência é 
desnecessária e não acrescenta qualquer valor.

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo não se aplica a quem, 
não sendo considerado fabricante na 
aceção do artigo 2.º, ponto 16, efetue a 
montagem ou a adaptação a um doente 
específico de um dispositivo já no 

O primeiro parágrafo não se aplica a quem, 
não sendo considerado fabricante na 
aceção do artigo 2.º, ponto 16, efetue a 
montagem ou a adaptação a um doente 
específico de um dispositivo já no 



PR\928989PT.doc 31/62 PE506.196v01-00

PT

mercado, em conformidade com a 
respetiva finalidade.

mercado, em conformidade com a 
respetiva finalidade ou com um grupo 
específico e limitado de doentes numa 
única instituição de saúde.

Or. en

Justificação

A questão relacionada com os testes a nível interno é muito controversa. A proposta COM 
prevê apenas uma cobertura muito limitada para testes realizados a nível interno das classes 
A, C e C, mas uma inclusão plena de testes a nível interno para a classe D. O relator 
pretende manter a estrutura da proposta no que se refere aos pontos fundamentais, mas em 
casos específicos os hospitais adaptam os testes de classe D às necessidades dos doentes. 
Não apenas em casos individuais, mas também sob a forma de orientações, por exemplo para 
crianças que nasçam prematuras. A adaptação necessária não deve exigir que a instituição 
de cuidados de saúde realize uma nova avaliação completa da conformidade.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

1. A declaração UE de conformidade deve 
indicar que foi demonstrado o 
cumprimento dos requisitos especificados 
no presente regulamento. Esta declaração 
deve ser atualizada permanentemente. O 
conteúdo mínimo da declaração UE de 
conformidade é estabelecido no anexo III. 
A referida declaração deve ser emitida
numa das línguas oficiais da União. 

Or. en

Justificação

Geralmente, a tradução das declarações da conformidade para todas as línguas oficiais da 
União onde o dispositivo é disponibilizado representa um esforço administrativo 
desproporcionado e, por esse motivo, dispendioso, especialmente para as PME, que não se 
justifica. Tal como ao abrigo da diretiva em vigor, a disponibilização numa das línguas da 
União será suficiente.
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Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 85.º a fim de alterar ou completar, 
à luz do progresso técnico, o conteúdo 
mínimo da declaração UE de 
conformidade estabelecido no anexo III.

Suprimido

Or. en

Justificação

Enquanto instrumento principal para demonstrar a conformidade com a legislação, a 
declaração da conformidade é um elemento fundamental da legislação e, por esse motivo, de 
acordo com o artigo 290.º do Tratado não pode ser modificada por um ato delegado.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, para os dispositivos de 
autodiagnóstico e os testes a realizar na 
presença do doente, o fabricante deve 
satisfazer os requisitos complementares 
estabelecidos no anexo VIII, secção 6.1.

Além disso, para os dispositivos de 
autodiagnóstico o fabricante deve 
satisfazer os requisitos complementares 
estabelecidos no anexo VIII, secção 6.1.

Or. en

Justificação

São estabelecidos requisitos para os chamados testes a realizar na presença do doente (estes 
testes são realizados num ambiente não laboratorial, mas são sempre utilizados por 
profissionais) no que se refere ao procedimento de avaliação da conformidade e 
independentemente da classificação de risco do teste. Além disso, é invariavelmente exigido 
um exame da conceção de acordo com o anexo VIII, n.º 6.1. Esta exigência representa um 
volume de trabalho e custos adicionais elevados, que são factualmente injustificados, devido 
à classificação de risco.
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Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 5 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No que respeita aos testes a realizar na 
presença do doente, aos requisitos 
referidos no anexo VIII, secção 6.1; 

Suprimido

Or. en

Justificação

Deve haver uma diferença no que refere à avaliação da conformidade e às classes de risco 
para testes a realizar na presença do doente. Os testes a realizar na presença do doente 
pertencentes à classe A devem ser tratados no anexo VIII, da mesma forma que todos os 
demais dispositivos. Assim, as regras de classificação são transferidas para as vias e 
requisitos de avaliação da conformidade. 

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 5 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) No que respeita aos dispositivos com 
função de medição, aos aspetos do fabrico 
relativos à conformidade dos dispositivos 
com os requisitos metrológicos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Todos os DIV têm por definição um sistema de medição. A maioria dos dispositivos de 
desempenho e parte das provas clínicas que são exigidas para todos os dispositivos são 
necessárias para avaliar a função de medição dos DIV. Este texto, que é a declaração geral 
sobre a função de medição da proposta relativa a dispositivos médicos, não prevê quaisquer 
salvaguardas adicionais para os DIV.
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Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 10 

Texto da Comissão Alteração

10. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 85.º, a fim de alterar ou completar 
os procedimentos de avaliação da 
conformidade estabelecidos nos anexos 
VIII a X à luz do progresso técnico e das 
informações que fiquem disponíveis no 
decurso da designação ou monitorização 
dos organismos notificados previstas nos 
artigos 26.º a 38.º, ou das atividades de 
vigilância e fiscalização do mercado 
descritas nos artigos 59.º a 73.º

Suprimido

Or. en

Justificação

Os procedimentos de avaliação da conformidade constituem um elemento fundamental da 
legislação e, por esse motivo, de acordo com o artigo 290.º do Tratado não podem ser 
modificados por um ato delegado.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A demonstração da conformidade com 
os requisitos gerais de segurança e 
desempenho estabelecidos no anexo I, nas 
condições normais de utilização do 
dispositivo, deve basear-se em provas 
clínicas. 

1. A demonstração da conformidade com 
os requisitos gerais de segurança e 
desempenho estabelecidos no anexo I, nas 
condições normais de utilização do 
dispositivo, deve basear-se em provas 
clínicas, ou em dados de segurança 
adicionais para requisitos gerais de saúde 
e desempenho não abrangidos por provas 
clínicas.

Or. en
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Justificação

Existem vários requisitos gerais de segurança e desempenho que não são abrangidos por 
provas clínicas, como os pertencentes à segurança química, mecânica e elétrica. Assim, as 
provas clínicas devem sempre ser tidas em consideração ao demonstrar a conformidade com
os requisitos gerais de segurança e desempenho, mas outras considerações são também 
importantes.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Caso o fabricante alegue ou descreva 
um benefício clínico, faz parte dos 
requisitos fazer prova desse mesmo 
benefício.

Or. de

Justificação

Nem todos os dispositivos médicos para diagnóstico em vitro requerem expressamente um 
estudo de desempenho clínico. Tal situação seria igualmente desproporcionada, mas, em 
conformidade com a legislação da UE em outros domínios, por exemplo, nas alegações de 
saúde, sempre que um fabricante alegue um benefício clínico, deve, portanto, apresentar 
prova desse mesmo benefício.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1 – alíneas a) e b)

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 para diagnóstico in 
vitro previstas no artigo 2.º, ponto 2, 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 para diagnóstico in 
vitro previstas no artigo 2.º, ponto 2, e 
atingem os níveis de desempenho 
previstos, especificados pelo fabricante ou 
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promotor;
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. en

Justificação

Do ponto de vista da proteção do doente, é irrelevante se um estudo de desempenho clínico é 
realizado sob a responsabilidade de um fabricante e visando constituir a base de uma futura 
marcação CE, ou se um estudo será realizado para fins especificamente científicos, não 
comerciais. Os estudos de desempenho clínico que sejam geridos ou da responsabilidade de 
uma pessoa ou organização diferentes do possível fabricante também devem estar sujeitos às 
disposições do regulamento.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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

4. Todos os estudos de desempenho clínico 
devem ser concebidos e realizados de 
modo a assegurar a proteção dos direitos, 
da segurança e do bem-estar dos sujeitos 
que participam nesses estudos e a garantir a 
fiabilidade e robustez dos dados clínicos 
neles produzidos. Esses estudos não 
deverão ser realizados se os riscos 
associados à investigação não forem 
clinicamente justificáveis no que se refere 
aos possíveis benefícios do dispositivo.

Or. en

Justificação

A alteração proposta tem em consideração que a inovação na medicina não pode ser 
reduzida ao fornecimento de novos desenvolvimentos tecnológicos. Além das provas de 
benefício terapêutico, deve apresentar uma relação risco-benefício aceitável.
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Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. No caso de estudos intervencionais de 
desempenho clínico, como definidos no 
artigo 2.º, ponto 37, e de outros estudos de 
desempenho clínico cuja realização, 
incluindo a colheita de amostras, implique 
procedimentos invasivos ou outros riscos 
para os sujeitos que neles participam, são 
aplicáveis os requisitos fixados nos artigos 
49.º a 58.º e no anexo XIII, além das 
obrigações estabelecidas no presente 
artigo.

6. No caso de estudos intervencionais de 
desempenho clínico, como definidos no 
artigo 2.º, ponto 37, e de outros estudos de 
desempenho clínico cuja realização, 
incluindo a colheita de amostras, implique 
procedimentos invasivos ou outros riscos 
para os sujeitos que neles participam, são 
aplicáveis os requisitos fixados nos artigos 
49.º a 58.º e no anexo XIII, além das 
obrigações estabelecidas no presente 
artigo. A Comissão tem o poder de adotar 
atos delegados nos termos do artigo 85.º 
relativamente ao fornecimento de uma 
lista com riscos negligenciáveis, que 
permite a realização de uma derrogação 
do artigo relevante. 

Or. en

Justificação

Nem todos os riscos justificam verdadeiramente as regras bastante rigorosas para estudos 
intervencionais de desempenho clínico, por exemplo existem procedimentos de colheita da 
amostra, como a colheita de suor, que acarretam riscos, por exemplo irritação da pele, mas 
não constituem de forma alguma um risco significativo. É necessário especificar o que se 
considera ser um risco negligenciável sob esta perspetiva.

Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

2. O promotor de um estudo de 
desempenho clínico deve apresentar um 
pedido ao Estado-Membro ou Estados-
Membros nos quais o estudo será realizado, 
acompanhado da documentação referida no 
anexo XIII. No prazo de seis dias a contar 

2. O promotor de um estudo de 
desempenho clínico deve apresentar um 
pedido ao Estado-Membro ou 
Estados-Membros nos quais o estudo será 
realizado, acompanhado da documentação 
referida no anexo XIII. No prazo de 14
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da receção do pedido, o Estado-Membro 
em causa deve notificar ao promotor se o 
estudo de desempenho clínico é abrangido 
pelo âmbito de aplicação do presente 
regulamento e se o pedido está completo. 

dias a contar da receção do pedido, o 
Estado-Membro em causa deve notificar ao 
promotor se o estudo de desempenho 
clínico é abrangido pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento e se o 
pedido está completo.

Or. en

Justificação

O prazo proposto no n.º 2 não tem em consideração que os fins de semana e feriados 
nacionais podem significar que não haverá tempo para a análise da aplicação pela 
autoridade competente e que, por este motivo, a participação de um comité de ética, que por 
sua vez pode considerar determinada documentação como fundamental, é de facto excluída. 
Assim, é necessário prolongar os prazos indicados no segundo e no terceiro parágrafos.

Alteração 49

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O prazo proposto no n.º 2 não tem em consideração que os fins de semana e feriados 
nacionais podem significar que não haverá tempo para a análise da aplicação pela 
autoridade competente e que, por este motivo, a participação de um comité de ética, que por 
sua vez pode considerar determinada documentação como fundamental, é de facto excluída. 
Por este motivo, é necessário prolongar os prazos indicados no segundo e no terceiro 
parágrafos.
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Alteração 50

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A adaptação do prazo é necessária para facilitar uma avaliação eficaz do estudo de 
desempenho clínico. Em particular, no caso dos estudos de desempenho clínico realizados em 
vários Estados-Membros, deve restar tempo suficiente para uma avaliação coordenada em 
conformidade com o artigo 56.º. Uma vez que o projeto de regulamento não fornece qualquer 
prazo de avaliação específico para estudos multinacionais de desempenho clínico, o prazo 
geral de avaliação neste regulamento deve ser ajustado de forma adequada.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar a suspensão, cancelamento ou 
interrupção temporária de um estudo de 
desempenho clínico caso perante factos 
novos este já não fosse aprovado pela 
autoridade competente ou já não 
recebesse o parecer favorável do comité 
de ética.

Or. en
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Justificação

O artigo 54.º prevê um intercâmbio de informação entre os Estados-Membros caso um dos 
Estados-Membros solicite a suspensão, cancelamento ou interrupção temporária de uma 
investigação clínica. Contudo, a proposta de regulamento não regulamenta as circunstâncias 
em que um Estado-Membro pode tomar essa decisão. Isto verificar-se-á somente caso exista 
informação nova que possa impedir a aprovação.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 6-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

6-A. Todas as etapas do estudo de 
desempenho clínico, desde a primeira 
consideração da necessidade e 
justificação do estudo até à publicação 
dos resultados, devem ser efetuadas em 
conformidade com princípios éticos 
reconhecidos, como 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, em 2008.

Or. en

Justificação

O texto é movido do anexo para o artigo 49.º. Esta consideração importante deve constar no 
texto do regulamento e não deve ser mencionada apenas nos anexos.
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Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 6-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

6-B. A aprovação pode ser concedida 
apenas caso um comité independente de 
ética tenha submetido previamente uma 
avaliação positiva do estudo de 
desempenho clínico. A declaração do 
comité de ética deve abranger, 
nomeadamente, a justificação médica 
para o estudo, o consentimento do sujeito 
do ensaio após lhe ser facultada 
informação completa sobre o estudo de 
desempenho e sobre a adequabilidade dos 
investigadores e das infraestruturas de 
investigação.
O comité de ética deverá proteger os 
direitos, a segurança e o bem-estar de 
todos os sujeitos do ensaio, utilizadores e 
terceiros. O comité será independente do 
investigador, do patrocinador e de 
qualquer outra influência indevida. Terá 
em consideração as disposições 
legislativas e regulamentares do país ou 
países nos quais a investigação será
realizada, bem como as normas e padrões 
internacionais aplicáveis. O comité de 
ética deverá ser constituído por um 
número adequado de membros, que 
conjuntamente detenham as qualificações 
e a experiência relevantes para avaliar os 
aspetos científicos, médicos e éticos da 
investigação clínica em análise. 
Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para constituir os 
comités de ética e facilitar o seu trabalho.

Or. en

Justificação

O primeiro e o segundo parágrafos do n.º 6-B (novo) estão associados ao debate sobre 
ensaios clínicos. A garantia de proteção do sujeito do ensaio é necessária para tornar a 
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aprovação pelos Estados-Membros dependente da decisão do comité competente de ética 
interdisciplinar, independente. Um parecer negativo por parte do comité de ética deve 
resultar na recusa de aprovação para um estudo de desempenho clínico. A proposta reflete as 
normas de proteção internacionais, conforme estabelecido na Declaração de Helsínquia.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 49-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º-A
Supervisão pelos Estados-Membros

1. Os Estados-Membros devem designar 
inspetores para supervisionar a 
conformidade com o presente 
regulamento e devem assegurar que os 
inspetores têm as qualificações e a 
formação adequadas.
2. As inspeções devem ser realizadas sob a 
responsabilidade do Estado-Membro em 
que a inspeção é realizada.
3. Quando um Estado-Membro pretende 
efetuar uma inspeção a um ou vários 
estudos intervencionais de desempenho 
clínico realizados em mais de um 
Estado-Membro, deve notificar da sua 
intenção os outros Estados-Membros em 
causa, a Comissão e a Agência, através do 
portal da União, e informá-los das suas 
conclusões após a inspeção. 
4. O CGDM deverá coordenar a 
cooperação em inspeções entre Estados-
Membros e em inspeções realizadas por 
Estados-Membros em países terceiros. 
5. Após uma inspeção, o Estado-Membro 
sob cuja responsabilidade esta foi 
realizada deve elaborar um relatório de 
inspeção. Esse Estado-Membro deve 
facultar o relatório de inspeção ao 
promotor do ensaio clínico e deve 
transmiti-lo, através do portal da União, à 
base de dados da União. Ao disponibilizar 
o relatório da inspeção ao promotor, o 
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Estado-Membro em causa deve assegurar 
a proteção da confidencialidade.
6. A Comissão deverá especificar os 
pormenores para a elaboração dos 
procedimentos da inspeção por meio de 
atos de execução em conformidade com o 
artigo 85.º.

Or. en

Justificação

In contrast to the proposal of the Commission for a Regulation on clinical trials on medicinal 
products for human use (COM 2012, 369 final), the proposed Regulation contains no 
provisions regarding inspections. It must not be left to the discretion of the Member States to 
decide whether to monitor the conduct of clinical investigations. This could lead to decisions 
on whether to monitor an investigation being made dependent upon the availability of 
appropriate budgetary means. This could result in clinical investigations being carried out 
preferentially in states which dispense with monitoring. The concrete wording of the proposal 
follows Articles 75 and 76 of the proposal of the Commission for a Regulation on clinical 
trials on medicinal products for human use (COM 2012, 369 final).

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 61 – 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 
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 

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 grave pelo 
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investigação do incidente pelo fabricante. fabricante.

Or. en

Justificação

Para evitar falsas perceções, «incidente» deve ser referido como «incidentes graves» ao 
longo do artigo 61.º em «Análise de incidentes graves e de ações corretivas de segurança»

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 3 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) O artigo 23.º, n.ºs 2 e 3, e o artigo 43.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 23.º, n.º 1 aplica-se a partir de 
...*;

__________________________

* JO: inserir data: 18 meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão incluiu um período de transição demasiado longo de cinco anos (ver 
exposição de motivos). Existe uma necessidade urgente de melhorar o sistema. O primeiro 
parágrafo do artigo 23.º trata da criação de um sistema eletrónico pela Comissão em 
cooperação com os Estados-Membros. Isto deverá ser feito o mais rapidamente possível. Os 
artigos 22.º, n.º 2, 23.º, n.º 3 e 23.º, n.º 4 concedem às empresas um período ainda mais longo 
para implementar o sistema eletrónico. Caso o sistema eletrónico fosse introduzido 
rapidamente este período mais longo deixaria de ser necessário.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 3 – alínea b-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

b-A) O artigo 74.º aplica-se a partir de 
…* );
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_____________________________
* JO: inserir data: seis meses após a data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão incluiu um período de transição demasiado longo de cinco anos (ver 
exposição de motivos). Existe uma necessidade urgente de melhorar o sistema. O artigo 74.º 
trata da obrigação do Estado-Membro de designar a autoridade ou autoridades competentes. 
Isto deverá ser feito o mais rapidamente possível.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 3 – alínea b-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

b-B) Os artigos 75.º a 77.º são aplicáveis a 
partir de …*;
___________________________
* JO: inserir data: 12 meses após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão incluiu um período de transição demasiado longo de cinco anos. 
Isto pode ser necessário para os elementos em que as PME estejam sujeitas a concluir novas 
abordagens, por exemplo caso necessitem realizar uma avaliação da conformidade no futuro 
e não fossem obrigadas a fazer essa avaliação ao abrigo da presente diretiva. Existe uma 
necessidade urgente de melhorar o sistema. Os artigos 75.º a 77.º tratam da cooperação 
entre os Estados-Membros e o grupo de coordenação dos dispositivos médicos. Isto deverá 
ser feito o mais rapidamente possível.
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Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 3 – alínea b-C) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

b-C) Os artigos 59.º a 64.º aplicam-se a 
partir de ...*;
___________________________
* JO: inserir data: 24 meses após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão incluiu um período de transição demasiado longo de cinco anos (ver 
exposição de motivos). Existe uma necessidade urgente de melhorar o sistema. Os artigos 
59.º a 64.º dizem respeito à vigilância e fiscalização do mercado e devem, por motivos de 
proteção do doente, entrar em vigor o mais rapidamente possível.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 3 – alínea b-D) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

b-D) O artigo 78.º aplica-se a partir de 
…*.
__________________________
* JO: inserir data: 24 meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão incluiu um período de transição demasiado longo de cinco anos (ver 
exposição de motivos).Existe uma necessidade urgente de melhorar o sistema. O artigo 78.º 
diz respeito aos laboratórios de referência da União Europeia e deve, por motivos de 
proteção do doente, entrar em vigor no prazo de 24 meses.
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Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os atos de execução referidos no 
artigo 31.º, n.º 4, no artigo 40.º, n.º 9, no 
artigo 42.º, n.º 2, no artigo 46.º, n.º 2 e nos 
artigos 58.º e 64.º devem ser adotados no 
prazo de …*
____________________________
* JO: inserir data: 12 meses após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Para conceder aos participantes no mercado, especialmente às PME, tempo suficiente para 
se prepararem para a nova situação, os atos de execução devem ser adotados o mais 
rapidamente possível. Isto é necessário também para melhorar a qualidade do sistema o mais 
rapidamente possível, o que é fundamental para a saúde pública.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 16 

Texto da Comissão Alteração

16. Proteção contra os riscos colocados por 
dispositivos que, por intenção do 
fabricante, se destinam a autodiagnóstico 
ou a testes a realizar na presença dos 
doentes

16. Proteção contra os riscos colocados por 
dispositivos que, por intenção do 
fabricante, se destinam a autodiagnóstico 

16.1 Os dispositivos que se destinam a 
autodiagnóstico ou a testes a realizar na 
presença dos doentes devem ser 
concebidos e fabricados por forma a terem 
um desempenho adequado à sua finalidade, 
tendo em conta as competências e os meios 
à disposição dos utilizadores previstos, 
bem como os efeitos resultantes das 

16.1 Os dispositivos que se destinam a 
autodiagnóstico devem ser concebidos e 
fabricados por forma a terem um 
desempenho adequado à sua finalidade, 
tendo em conta as competências e os meios 
à disposição dos utilizadores previstos, 
bem como os efeitos resultantes das 
diferenças razoavelmente previsíveis da 



PE506.196v01-00 48/62 PR\928989PT.doc

PT

diferenças razoavelmente previsíveis da 
sua destreza e ambiente. As informações e 
instruções fornecidas pelo fabricante 
devem ser fáceis de compreender e de 
aplicar pelos utilizadores previstos.

sua destreza e ambiente. As informações e 
instruções fornecidas pelo fabricante 
devem ser fáceis de compreender e de 
aplicar pelos utilizadores previstos. 

16.2 Os dispositivos que se destinam a 
autodiagnóstico ou a testes a realizar na 
presença dos doentes devem ser 
concebidos e fabricados por forma a: 

16.2 Os dispositivos que se destinam a 
autodiagnóstico devem ser concebidos e 
fabricados por forma a:

- garantir que o dispositivo é de fácil 
utilização pelos utilizadores previstos, em 
todas as fases do procedimento, e

- garantir que o dispositivo é de fácil 
utilização pelos utilizadores previstos, em 
todas as fases do procedimento, e

- reduzir tanto quanto possível o risco de os 
utilizadores previstos cometerem erros no 
manuseamento do dispositivo e, se for o 
caso, da amostra, bem como na 
interpretação dos resultados.

- reduzir tanto quanto possível o risco de os 
utilizadores previstos cometerem erros no 
manuseamento do dispositivo e, se for o 
caso, da amostra, bem como na 
interpretação dos resultados.

16.3 Os dispositivos que se destinam a 
autodiagnóstico ou a testes a realizar na 
presença dos doentes devem ser 
concebidos e fabricados por forma a que o 
utilizador previsto possa:

16.3 Os dispositivos que se destinam a 
autodiagnóstico devem ser concebidos e 
fabricados por forma a que o utilizador 
previsto possa:

- verificar, quando da utilização, se o 
dispositivo tem o desempenho pretendido 
pelo fabricante, e

- verificar, quando da utilização, se o 
dispositivo tem o desempenho pretendido 
pelo fabricante, e

- ser avisado se o dispositivo não der 
resultados válidos.

- ser avisado se o dispositivo não der 
resultados válidos.

Or. en

Justificação

A Comissão comparou dispositivos destinados a autodiagnóstico com dispositivos destinados 
a utilização por profissionais. Isto é inapropriado, uma vez que não se estabelece qualquer 
diferença entre pessoas qualificadas e leigos. O texto da Comissão acrescentaria encargos 
desnecessários, especialmente às PME.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 17.1 – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) Os riscos residuais que devem ser vi) Os riscos residuais que devem ser 



PR\928989PT.doc 49/62 PE506.196v01-00

PT

comunicados aos utilizadores e/ou terceiros 
devem ser incluídos como limitações, 
contraindicações, precauções ou avisos 
nas informações fornecidas pelo fabricante;

comunicados aos utilizadores e/ou terceiros 
devem ser incluídos como limitações, 
precauções ou avisos nas informações 
fornecidas pelo fabricante;

Or. en

Justificação

Não existem quaisquer contraindicações para os DIV, apenas limitações. Um dispositivo 
médico para diagnóstico in vitro pode, ainda assim, ser aplicado, mas devem ter-se em 
consideração as limitações (por exemplo ao determinar um estado de imunidade, deve ter-se 
em consideração se foram administradas vacinas recentemente, mas independentemente do 
estado, o teste DIV pode ser realizado sem qualquer risco, o resultado tem de ser 
interpretado tendo em conta esta limitação.).

Alteração 64

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 17.2 – subalínea xv)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Quase todos os dispositivos médicos para diagnóstico in vitro são descartáveis, o que é óbvio 
para todas as pessoas que os utilizam. Praticamente não funcionam caso se tente utilizar o 
dispositivo pela segunda vez. Um rótulo é superficial e apenas confundiria os doentes e 
outros utilizadores. Ver justificação da alteração 17.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 17.3 – subalínea ii) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

ii) A finalidade pretendida do dispositivo: ii) A finalidade pretendida do dispositivo, 
que pode incluir: 
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Or. en

Justificação

Os pontos listados não são exaustivos e nem sempre são aplicáveis a todos os produtos. 
Harmonizado com a redação da alínea c), ponto 1.1 do anexo II.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3.2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Identificação de todos os locais, 
incluindo fornecedores e subcontratantes, 
onde se realizam atividades de fabrico. 

b) Identificação de todos os locais, 
incluindo fornecedores e subcontratantes, 
onde se realizam atividades fundamentais
de fabrico. 

Or. en

Justificação

Deve ser harmonizado com o documento da GHTF «Summary Technical Documentation 
(STED) for Demonstrating Conformity to the Essential Principles of Safety and Performance 
of In Vitro Diagnostic Medical Devices (Resumo da documentação técnica (RDT) para 
demonstrar a conformidade com os princípios fundamentais de segurança e desempenho dos 
dispositivos médicos para diagnóstico in vitro)».

Alteração 67

Proposta de regulamento
Anexo V – Parte B – ponto 13 

Texto da Comissão Alteração

13. rotulado como dispositivo para uso 
único reprocessado (s/n),

Suprimido

Or. en

Justificação

O conceito de dispositivos descartáveis não é aplicável aos DIV. Ver justificação da 
alteração 17.
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Alteração 68

Proposta de regulamento
Anexo VII – ponto 2.3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Detetar a presença de um agente 
infeccioso, se houver um risco significativo 
de um resultado erróneo causar a morte ou 
uma deficiência grave no indivíduo ou feto 
a testar ou nos descendentes do indivíduo;

c) Detetar a presença de um agente 
infeccioso, se houver um risco significativo 
de um resultado erróneo causar a morte ou 
uma deficiência grave no indivíduo, feto 
ou embrião a testar ou nos descendentes do 
indivíduo; 

Or. en

Justificação

Existem testes não apenas para fetos, mas também para embriões, ou seja antes do terceiro 
mês. Devem ser abrangidos pelo regulamento e devem ser tratados no âmbito da classe C, 
pois estão associados a testes de baixa qualidade os mesmos riscos existentes no caso dos 
fetos. 

Alteração 69

Proposta de regulamento
Anexo VII – ponto 2.3 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Rastrear doenças congénitas no feto. j) Rastrear doenças congénitas no feto ou 
embrião.

Or. en

Justificação

Os testes para diagnóstico pré-natal e testes genéticos pré-implantação existem também para 
embriões, ou seja antes do terceiro mês. Devem ser abrangidos pelo regulamento e devem ser 
tratados no âmbito da classe C, pois estão associados a testes de baixa qualidade os mesmos 
riscos existentes no caso dos fetos.
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Alteração 70

Proposta de regulamento
Anexo VIII – ponto 4.4 – parágrafo 1

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, 
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.  O 
organismo notificado deve realizar as 
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 71

Proposta de regulamento
Anexo VIII – ponto 6.1 – parágrafo 1 – título

Texto da Comissão Alteração

6.1. Exame da conceção dos dispositivos 
de autodiagnóstico e dos testes a realizar 
na presença do doente classificados nas 
classes A, B ou C

6.1 Exame da conceção dos dispositivos de 
autodiagnóstico classificados nas classes 
A, B ou C e dos testes a realizar na 
presença do doente classificados na classe 
C

Or. en
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Justificação

Deve haver uma diferença no que refere à avaliação da conformidade e às classes de risco 
para testes a realizar na presença do doente. Os dispositivos para testes a realizar na 
presença do doente pertencentes à classe B devem ser tratados no anexo VIII, da mesma 
forma que todos os demais dispositivos. Assim, as regras de classificação são transferidas 
para as vias e requisitos de avaliação da conformidade.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Anexo VIII – ponto 6.1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O fabricante de dispositivos de 
autodiagnóstico e de testes a realizar na 
presença do doente classificados nas 
classes A, B ou C deve apresentar um 
pedido de exame da conceção ao 
organismo notificado referido na secção 
3.1. 

a) O fabricante de dispositivos de 
autodiagnóstico classificados nas classes 
A, B ou C e de testes a realizar na 
presença do doente classificados na classe 
C deve apresentar um pedido de exame da 
conceção ao organismo notificado referido 
na secção 3.1. 

Or. en

Justificação

Deve haver uma diferença no que refere à avaliação da conformidade e às classes de risco 
para testes a realizar na presença do doente. Os dispositivos para testes a realizar na 
presença do doente pertencentes à classe B devem ser tratados no anexo VIII, da mesma 
forma que todos os demais dispositivos. Assim, as regras de classificação são transferidas 
para as vias e requisitos de avaliação da conformidade.

Alteração 73

Proposta de regulamento
Anexo XII – Parte A – ponto 2.3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.3-A) Estudo de desempenho clínico 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 
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realizados estudos de desempenho clínico 
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 o estudo 
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 do 
estudos de desempenho clínico a qualquer 
momento,
– não são dados quaisquer incentivos ou 
benefícios financeiros para além da 
compensação pela participação no estudo 
de desempenho clínico,
– a investigação é essencial para validar 
dados obtidos num estudo de desempenho 
clínico realizado 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,
– o estudo de desempenho clínico foi 
concebido 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,
– há motivos para esperar que a 
participação no estudo de desempenho 



PR\928989PT.doc 55/62 PE506.196v01-00

PT

clínico 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

Comparativamente com a proposta relativa a ensaios clínicos para medicamentos, as 
disposições relativas a estudos intervencionais de desempenho clínico são muito inadequadas 
e imprecisas. Os estudos intervencionais de desempenho clínico podem incluir um risco 
bastante significativo para o doente, por exemplo caso a amostra seja colhida por punção 
lombar. Assim, as disposições devem ser especificadas. A proposta procura manter no 
mínimo o padrão de proteção assegurado para os ensaios clínicos com medicamentos desde 
2001, através da Diretiva 2001/20/CE.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Anexo XII – ponto 2.3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.3-B) Estudo de desempenho clínico em 
menores
Um estudo de desempenho clínico apenas 
pode ser realizado em menores se, para 
além das condições gerais, estiverem 
reunidas todas as condições seguintes:
– foi obtido o consentimento esclarecido 
do representante legal, o qual reflete 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 
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experiência de trabalho com crianças, 
todas as informações relevantes, 
adaptadas à idade e maturidade do menor, 
relativas ao ensaio 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 do estudo a 
qualquer momento, 
– não são dados quaisquer incentivos ou 
benefícios financeiros para além da 
compensação pela participação no estudo 
de desempenho clínico,
– a investigação é essencial para validar 
dados obtidos em estudos de desempenho 
clínico realizados 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,
– o estudo de desempenho clínico foi 
concebido 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,
– o estudo de desempenho clínico 
comporta benefícios diretos para o grupo 
de doentes,
– forem respeitadas as orientações 
científicas pertinentes da Agência,
– 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.
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O menor deve tomar parte no 
procedimento de consentimento de modo 
adaptado à sua idade e maturidade.

Or. en

Justificação

Comparativamente com a proposta relativa a ensaios clínicos para medicamentos, as 
disposições relativas a estudos intervencionais de desempenho clínico são muito inadequadas 
e imprecisas. Os estudos intervencionais de desempenho clínico podem incluir um risco 
bastante significativo para o doente, por exemplo caso a amostra seja colhida por punção 
lombar. Assim, as disposições devem ser especificadas. A proposta procura manter no 
mínimo o padrão de proteção assegurado para os ensaios clínicos com medicamentos desde 
2001, através da Diretiva 2001/20/CE.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 O que são dispositivos médicos de DIV?

Os dispositivos médicos de DIV são dispositivos médicos destinados a utilização fora do 
corpo humano (in vitro), que podem ser utilizados em laboratório ou próximo do doente, por 
exemplo ao lado da cama. Abrangem uma grande diversidade de testes, como o autoteste para 
a medição do nível de açúcar no sangue, testes de VIH e testes de ADN.

 Por que motivo é importante melhorar o regulamento relativo a dispositivos 
médicos de DIV?

Muitas pessoas consideram o regulamento relativo a dispositivos médicos de DIV a «irmã 
mais nova» do regulamento relativo aos dispositivos médicos. Na audição realizada a 26 de 
fevereiro, um dos especialistas, Sine Jensen do Danish Consumer Council (Conselho 
Dinamarquês dos Consumidores) afirmou que os dispositivos médicos de DIV não são a 
«irmã mais nova», mas sim os «pais» dos dispositivos médicos e talvez os pais de todas as 
terapêuticas, incluindo produtos farmacêuticos e cirurgia. Sem um diagnóstico adequado, não 
é possível o tratamento adequado nem a prevenção de doenças. Infelizmente, a diretiva em 
vigor não impede a comercialização dos dispositivos médicos de DIV de baixa qualidade.
No passado, registaram-se casos em que um teste de VIH de baixa qualidade foi 
comercializado no mercado europeu com uma marcação CE. Um instituto científico já tinha 
determinado, antes de os organismos notificados aprovarem a marcação CE, que estes testes 
facultavam muito mais resultados negativos falsos do que os demais testes de VIH 
disponíveis, o que significa que os testes informavam que não existia vírus, quando na 
verdade existia. No entanto, este produto esteve à disposição dos doentes na UE durante 
vários anos. Caso se realize uma transfusão de sangue com base num resultado negativo falso 
de VIH, isto representa um risco mortal para os recetores da transfusão de sangue. Todas as 
pessoas infetadas com o VIH que recebem um resultado negativo falso podem colocar os seus 
parceiros em risco. De certa forma, os testes de VIH com mau desempenho são mais 
perigosos para a saúde das pessoas do que implantes mamários ou próteses da anca de baixa 
qualidade.  Foram comunicados casos semelhantes relativamente à hepatite C, que ainda é 
uma doença mortal e para a qual não existe tratamento adequado. Foi relatado que um 
especialista em testes de ADN enviou a mesma amostra para quatro laboratórios diferentes e 
recebeu quatro resultados diferentes.

 Por que motivo a UE deve regulamentar estas matérias?

Exemplos de dispositivos médicos de DIV 
de qualidade reduzida ao abrigo da 
legislação em vigor: Testes de VIH

 Testes de Hepatite C
 Testes de ADN
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Os dispositivos médicos de DIV são produtos que podem circular livremente no mercado 
comum. Não existem fronteiras nacionais para estes produtos no mercado europeu. É por 
este motivo que a União Europeia tem a obrigação de assegurar o maior nível possível de 
segurança. A proposta tem como fundamento os artigos 114.º e 168.º do Tratado. O artigo 
114.º solicita um grau elevado de proteção da saúde humana. O artigo 168.º, n.º 4, alínea c) 
faculta ainda uma base jurídica adicional específica.

 Melhorias importantes para solucionar as insuficiências atuais 

A Comissão inclui melhorias importantes para solucionar as insuficiências atuais do sistema 
para dispositivos médicos de DIV semelhantes às existentes para outros dispositivos médicos. 
Os organismos notificados serão consideravelmente melhorados e a supervisão dos Estados-
Membros aos organismos notificados será reforçada. De extrema importância é o facto de o 
sistema de vigilância e fiscalização do mercado ser reforçado. As visitas de inspeção não 
anunciadas às empresas serão obrigatórias. Além disso, a Comissão propõe introduzir uma 
rede de laboratórios de referência europeus que desempenha um papel importante no 
controlo de dispositivos médicos de risco elevado. O relator saúda vivamente estas propostas 
que, na sua opinião, melhorarão substancialmente a segurança para os doentes.

 Aspetos comuns da proposta para um regulamento relativo a dispositivos 
médicos e a dispositivos médicos para diagnóstico in vitro

Existem vários aspetos nos quais a Comissão Europeia propõe regulamentar os dispositivos 
médicos de DIV da mesma forma que outros dispositivos médicos. Assim, uma grande parte 
da proposta da Comissão é idêntica. Estas partes devem ser avaliadas em conjunto por ambos 
os relatores e respetivos relatores-sombra. Este aspeto abrange, por exemplo, o papel, a 
estrutura e os melhoramentos necessários dos organismos notificados, o sistema de 
fiscalização, a avaliação conjunta, a verificação, identificação e rastreabilidade e o papel do 
Grupo de Coordenação dos Dispositivos Médicos, ou GCDM).

O relator considera que a estrutura fundamental da proposta da Comissão é 
apropriada. Não irá propor um sistema de avaliação prévia à comercialização por uma 
autoridade do Estado-Membro, mas propõe que se continue a trabalhar no melhoramento do 
sistema dos organismos notificados. Evidentemente, o relator está disponível para debate e 
melhoramentos do texto.

 Estudos de desempenho clínico

A proposta contém um capítulo relativo a estudos de desempenho clínico. Este está 
relacionado com o regulamento proposto relativo a ensaios clínicos e com a proposta 
relativa a dispositivos médicos. A proposta relativa a ensaios clínicos está sujeita a várias 
críticas e foram apresentadas muitas alterações à Comissão ENVI.  A parte respetiva do 
regulamento relativo a DIV deve ser adotada para solucionar as preocupações apresentadas no 
debate sobre o regulamento relativo a ensaios clínicos.
Especialmente quando um estudo de desempenho clínico está associado a um risco 
significativo para os sujeitos do ensaio, por exemplo caso a colheita da amostra seja 
efetuada por punção lombar, é necessário estabelecer a melhor proteção possível. 
O relator introduz três principais melhoramentos da proposta da Comissão, que também são 
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apresentados por vários colegas no processo de proposta de regulamento relativo a ensaios 
clínicos:

1. O estudo de desempenho clínico deve ser avaliado de forma positiva por um comité 
de ética antes de ser iniciado.

2. A proteção de menores e de outras pessoas que não sejam capazes de dar o seu
consentimento esclarecido deve ser especificada da mesma forma que na diretiva 
relativa a ensaios clínicos em 2001

3. Os prazos devem ser moderadamente prolongados para conceder ao comité de ética e 
às autoridades o tempo necessário para avaliar a proposta.

Tornar a proposta aceitável para as PME 

No domínio dos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, muitas das empresas que 
disponibilizam estes dispositivos são PME. É este o motivo pelo qual o regulamento deve 
ter em conta a capacidade das PME para suportar os encargos. Obviamente, isto não 
comprometerá a saúde e a segurança.
São apresentadas alterações para ter em consideração a capacidade e as necessidades das 
PME. Por exemplo, deve ser possível fornecer alguma da informação solicitada 
eletronicamente e deve ser especificado que a informação de acompanhamento do produto 
deve ser fornecida numa língua oficial da União e em nenhuma outra língua. Ambas as 
alterações reduzem o potencial encargo para as PME. A tradução das declarações de 
conformidade para todas as línguas oficiais da União onde o dispositivo é disponibilizado 
representa um esforço administrativo desproporcionado e, por esse motivo, dispendioso, que 
não se justifica. Tal como atualmente, a disponibilização numa das línguas da União será 
suficiente.

Classificação

É proposto um sistema de classificação completamente novo (A-D) (A=dispositivo de risco 
reduzido – D=dispositivo de risco elevado). A maioria das partes interessadas considera-o 
apropriado e baseia-se em consenso internacional.
O relator apoia esta proposta.

Realização de testes a nível interno

Na diretiva em vigor todos os testes a nível interno, ou seja os testes realizados numa única 
instituição de cuidados de saúde, por exemplo num hospital, encontram-se isentos dos 
requisitos. A Comissão propôs manter isto em princípio para as classes de risco A, B e C, mas 
incluí-los plenamente quando os testes se enquadram na classe D. Isto deve ser ligeiramente 
adaptado no que se refere às necessidades dos médicos e doentes numa única instituição 
de saúde sem alterar drasticamente o conceito da Comissão Europeia.

Testes para seleção terapêutica

Os testes para seleção terapêutica são testes de ADN que fornecem informação sobre a 
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probabilidade de uma terapia específica resultar num doente específico. A imensa 
oportunidade da medicina personalizada e estratificada deve ser tratada de forma 
adequada pelo regulamento. A proposta da Comissão constitui uma base sólida, mas deve ser 
mais clarificada. O relator propôs clarificar que os testes para seleção terapêutica não estão 
sujeitos a qualquer derrogação interna.

Autodiagnóstico e testes a realizar na presença do doente

Os testes que não são realizados por profissionais de saúde, mas por doentes, devem ser ainda 
mais cautelosamente regulamentados, pois os profissionais de saúde podem incluir outros 
elementos do seu diagnóstico, ao passo que os leigos podem basear a sua decisão somente no 
teste. Foi alvo de críticas o facto de a Comissão regulamentar da mesma forma o 
autodiagnóstico e os testes a realizar na presença do doente por profissionais de saúde. 
Convém alterar esta situação.

Âmbito de aplicação

O âmbito necessita de maior clarificação. Nos termos da proposta da Comissão, os chamados 
testes nutrigenéticos e os testes de estilo de vida não são abrangidos. Mas estes testes 
podem ter, no mínimo indiretamente, consequências bastante graves na saúde das 
pessoas. Se, por exemplo, um teste afirmar ajudar um doente a perder peso e o doente precisar 
desesperadamente de perder peso por motivos de saúde, é uma grave ameaça para a saúde se o 
teste não for realmente de qualidade elevada e não fornecer os resultados reivindicados. 

Período de transição 

A Comissão propôs um período de transição muito longo, cinco anos após a adoção. Este 
período pode ser necessário para partes do regulamento, pois inclui muitos elementos 
completamente novos que não são de implementação simples, especialmente para as PME. 
Por outro lado, existe uma necessidade urgente de melhorar o sistema e alguns elementos 
da proposta devem ser introduzidos com bastante mais celeridade. Isto é aplicável 
definitivamente às partes dirigidas apenas à Comissão e aos Estados-Membros.  Estes estão 
bastante mais preparados para implementar o regulamento do que, por exemplo, as PME. 

Alterações técnicas

É necessário um número significativo de alterações técnicas para refletir as preocupações das 
pessoas envolvidas no setor. Em alguns casos, a vontade de ter a mesma redação do 
regulamento MDD conduz a uma redação inapropriada para os DIV.

Não discriminação para pessoas com deficiência 

A União Europeia ratificou a Convenção das Nações Unidas contra a discriminação das 
pessoas com deficiência. Essa ratificação deve refletir-se no texto. Por exemplo, na 
definição, a redação «anomalia congénita» pode ser considerada uma discriminação das 
pessoas com deficiência e deve ser alterada.

Ato delegado versus codecisão
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A Comissão prevê alterar muitos elementos da proposta por atos delegados. Isto aplica-se 
também a partes fundamentais do regulamento, por exemplo: 

 os requisitos gerais de segurança e desempenho, 
 os elementos a abordar na documentação técnica, 
 a declaração UE de conformidade, 
 a alteração ou complementação dos procedimentos de avaliação da conformidade.

Estas partes fundamentais devem ser as únicas alteradas em codecisão. 

Consentimento esclarecido

A proposta da Comissão centra-se bastante na qualidade do produto. Especialistas e muitas 
organizações internacionais, como o Conselho da Europa, a OCDE e a Sociedade Europeia de 
Genética Humana formularam reiteradamente a sua posição de que, em muitos casos, mais 
importante do que a qualidade do produto é o quadro em que o produto é aplicado.
Especialmente no caso dos testes de ADN é extremamente importante respeitar o princípio do 
consentimento esclarecido. Isto também foi solicitado várias vezes pelo Parlamento Europeu. 
Um parecer jurídico conclui que é possível e apropriado introduzir a redação respetiva na 
proposta.1 Assim, o relator propõe alterações nesta matéria. É consensual que a União 
Europeia não deve pretender limitar o acesso dos doentes aos testes de ADN, mas que deve 
ser sempre facultado aconselhamento genético apropriado sobre as consequências, antes da 
realização do teste. Para respeitar o princípio da subsidiariedade, devem ser os Estados-
Membros a regulamentar os pormenores e os Estados-Membros devem ter a possibilidade de 
ir mais longe do que o exigido pelo regulamento. Pode dizer-se até que é obrigatório incluir o 
consentimento esclarecido na proposta, visto ser um elemento fundamental da Carta dos 
Direitos Fundamentais (artigo 3.º) e a Carta dos Direitos Fundamentais é juridicamente 
vinculativa para a União Europeia nos domínios em que atua.

                                               
1 Centrum für Europarecht an der Universität Passau: «Options for Action of the European Union in the 

Area of Human Genetics and Reproductive Medicine in the Light of the Proposal for a Regulation on In 
Vitro Diagnostic Medical Devices (Opções de ação da União Europeia no domínio da genética humana 
e da medicina reprodutiva sob a perspetiva da proposta para um regulamento relativo aos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro)»


