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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 relativo aos 
dispositivos médicos e que altera a Diretiva 2001/83/CE, o Regulamento (CE) 
n.º 178/2002 e o Regulamento (CE) n.º 1223/2009
(COM(2012) 0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)0542),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, o artigo 114.º e o artigo 168.º, n.º 4, do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0318/2012),

– 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 e os pareceres da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e da Comissão 
do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores (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 e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

                                               
1 JO C 0 de 0.0.0000, p. 0. .



PE507.972v02-00 6/120 PR\933401PT.doc

PT

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Devem reforçar-se significativamente 
os elementos fundamentais da abordagem 
regulamentar em vigor, como a supervisão 
dos organismos notificados, os 
procedimentos de avaliação da 
conformidade, as investigações clínicas e a 
avaliação clínica, a vigilância e a 
fiscalização do mercado, e devem 
introduzir-se, no intuito de melhorar a 
saúde e a segurança, disposições que 
garantam a transparência e a 
rastreabilidade no tocante aos dispositivos.

(3) Devem reforçar-se significativamente 
os elementos fundamentais da abordagem 
regulamentar em vigor, como a supervisão 
dos organismos notificados, os 
procedimentos de avaliação da 
conformidade, as investigações clínicas e a 
avaliação clínica, a vigilância e a 
fiscalização do mercado, e devem 
introduzir-se, no intuito de melhorar a 
saúde e a segurança, disposições relativas 
ao procedimento de autorização de 
colocação no mercado que garantam a 
transparência e a rastreabilidade no tocante 
aos dispositivos.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O âmbito de aplicação do presente 
regulamento deve estar claramente 
delimitado relativamente a outros atos 
legislativos de harmonização da União 
sobre determinados produtos, como os 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro, os medicamentos, os cosméticos ou 
os produtos alimentares. Assim, o 
Regulamento (CE) n.º 178/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 
de janeiro de 2002, que determina os 
princípios e normas gerais da legislação 
alimentar, cria a Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos e 

(7) O âmbito de aplicação do presente 
regulamento deve estar claramente 
delimitado relativamente a outros atos 
legislativos de harmonização da União 
sobre determinados produtos, como os 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro, os medicamentos, os cosméticos ou 
os produtos alimentares. Dado que, em 
alguns casos, é difícil distinguir entre 
dispositivos médicos e produtos 
cosméticos, medicamentos e produtos 
alimentares, a possibilidade de se tomar 
uma decisão ao nível da UE relativamente 
ao estatuto regulamentar de um produto 
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estabelece procedimentos em matéria de
segurança dos géneros alimentícios, deve 
ser alterado por forma a excluir os 
dispositivos médicos do seu âmbito de 
aplicação.

deve ser introduzida no Regulamento 
(CE) n.º 1223/2009 relativo aos produtos 
cosméticos, na Diretiva 2004/27/CE 
relativa aos medicamentos para uso 
humano, no Regulamento (CE) 
n.º 178/2002 relativo a legislação alimentar 
e segurança dos géneros alimentícios e na 
Diretiva 2002/46/CE relativa aos 
suplementos alimentares. Os referidos 
atos da União devem, por conseguinte, ser 
alterados.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Deve ser da responsabilidade dos 
Estados-Membros decidir, caso a caso, se 
um produto está ou não abrangido pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento. Se necessário, a Comissão 
pode decidir, caso a caso, se um produto 
está ou não abrangido pela definição de 
dispositivo médico ou de acessório de um 
dispositivo médico. Uma vez que, nalguns 
casos, é difícil fazer a distinção entre um 
dispositivo médico e um produto 
cosmético, deve também ser introduzida, 
no Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativo aos 
produtos cosméticos, a possibilidade de se 
tomar uma decisão ao nível da UE sobre o 
estatuto regulamentar de um produto.

(8) De modo a garantir uma classificação 
coerente em todos os Estados-Membros, 
em especial no que toca aos «casos 
fronteira», deve ser da responsabilidade da 
Comissão decidir, caso a caso, se um 
produto ou um grupo de produtos está ou 
não abrangido pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento. 

Or. en

Justificação

De modo a haver clareza e coerência em todos os Estados-Membros de que alguns produtos 
são classificados da mesma forma, a Comissão, e não os Estados-Membros, deve estabelecer 
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se um produto(s) está abrangido pelo âmbito de aplicação do presente regulamento. 

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Deve ser criado um comité consultivo 
multidisciplinar de peritos e 
representantes das organizações das 
partes interessadas e da sociedade civil 
com vista a prestar aconselhamento 
científico à Comissão, ao Grupo de 
Coordenação dos Dispositivos Médicos 
(GCDM) e aos Estados-Membros sobre 
questões de tecnologia médica, 
classificação e outros aspetos de execução 
do presente regulamento, consoante 
necessário. 

Or. en

Justificação

Deve ser criado um comité consultivo para prestar aconselhamento altamente especializado 
quando necessário.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Tal como acontece com os produtos 
que contêm tecidos ou células viáveis de 
origem humana ou animal, que estão 
explicitamente excluídos das Diretivas 
90/385/CEE e 93/42/CEE, e, por 
conseguinte, do presente regulamento, 
deve esclarecer-se que os produtos que 
contêm substâncias biológicas vivas de 
outras origens também não estão 
abrangidos pelo âmbito de aplicação do 

(12) Tal como acontece com os produtos 
que contêm tecidos ou células viáveis de 
origem humana ou animal, que estão 
explicitamente excluídos das Diretivas 
90/385/CEE e 93/42/CEE, e, por 
conseguinte, do presente regulamento, 
deve esclarecer-se que os produtos que 
contêm substâncias biológicas vivas de 
outras origens e cujo efeito pretendido é 
alcançado por meios farmacológicos, 
imunológicos ou metabólicos também não 
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presente regulamento. estão abrangidos pelo âmbito de aplicação 
do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Atualmente, os dispositivos médicos compostos por substâncias biológicas viáveis estão 
abrangidos pela Diretiva 93/42/CEE. Uma exclusão geral das substâncias biológicas 
resultaria na perda dos dispositivos médicos seguros e eficientes já existentes no mercado 
que não serão aprovados como medicamentos, uma vez que não têm uma ação 
farmacológica, imunológica ou metabólica. 

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) As constatações do Comité Científico 
dos Riscos para a Saúde Emergentes e 
Recentemente Identificados (CCRSERI), 
criado pela Decisão 2008/721/CE da 
Comissão, de 5 de agosto de 2008, que 
cria uma estrutura consultiva de comités 
científicos e de peritos no domínio da 
segurança dos consumidores, da saúde 
pública e do ambiente e que revoga a 
Decisão 2004/210/CE, no seu parecer 
científico de 15 de abril de 2010 sobre a 
segurança do reprocessamento de 
dispositivos médicos comercializados para 
uso único, e da Comissão no seu relatório 
de 27 de agosto de 2010 ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a questão 
do reprocessamento de dispositivos 
médicos na União Europeia, de acordo 
com o artigo 12.º A da Diretiva 
93/42/CEE, apelam para uma 
regulamentação do reprocessamento de 
dispositivos para uso único, a fim de 
garantir um elevado nível de proteção da 
saúde e da segurança, permitindo em 
simultâneo que esta prática se desenvolva 
ao abrigo de regras claras. Ao reprocessar 
um dispositivo de uso único, altera-se a 

Suprimido
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sua finalidade, pelo que o reprocessador 
deve ser considerado fabricante do 
dispositivo reprocessado. 

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

31-A. A atual possibilidade de reprocessar 
dispositivos médicos rotulados como 
sendo de uso único não é aceitável, tanto 
do ponto de vista lógico como do ponto de 
vista jurídico. Somente os dispositivos 
rotulados como reutilizáveis devem, por 
conseguinte, ser reprocessados. 
Consequentemente, os dispositivos 
rotulados como sendo de uso único devem 
ser realmente de uso único, devendo 
apenas existir duas situações possíveis 
para os dispositivos: de uso único ou 
reutilizáveis. No passado recente, os 
fabricantes começaram a rotular os seus 
dispositivos como sendo de uso único de 
forma demasiado sistemática. Para evitar 
esta situação, todos os dispositivos devem, 
regra geral, ser reutilizáveis, cabendo ao 
fabricante apresentar uma justificação 
baseada em dados científicos suficientes 
para haver derrogação desta regra, bem 
como introduzir essa justificação no 
sistema eletrónico de registo de 
dispositivos. Para os dispositivos de 
classe III, a referida derrogação deve 
estar sujeita a um parecer favorável do 
Comité Científico dos Riscos para a 
Saúde Emergentes e Recentemente 
Identificados (CCRSERI). O 
reprocessamento de dispositivos engloba 
muitas atividades diversificadas para 
assegurar que um dispositivo médico pode 
ser reutilizado de forma segura, desde a 
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descontaminação, esterilização, limpeza, 
desmontagem, reparação, substituição de 
componentes e embalagem. Estas 
atividades devem estar sujeitas a normas 
comparáveis e transparentes.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A transparência e a informação de 
qualidade são essenciais para 
responsabilizar os doentes e os 
profissionais, permitindo-lhes tomar 
decisões com conhecimento de causa, 
proporcionar uma base sólida para a 
tomada de decisões a nível regulamentar e 
criar um clima de confiança no sistema 
legislativo.

(35) A transparência e o acesso adequado 
à informação, apresentada de forma 
apropriada para o utilizador previsto, são 
essenciais para responsabilizar os doentes, 
os utilizadores e os profissionais, 
permitindo-lhes tomar decisões com 
conhecimento de causa, proporcionar uma 
base sólida para a tomada de decisões a 
nível regulamentar e criar um clima de 
confiança no sistema legislativo.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Um aspeto fundamental é a criação de 
uma base de dados central constituída por 
vários sistemas eletrónicos, sendo a IUD 
uma parte integrante, para coligir e tratar 
informações relativas aos dispositivos 
médicos presentes no mercado e aos 
relevantes operadores económicos, 
certificados, investigações clínicas, 
vigilância e fiscalização do mercado. Esta 

(36) Um aspeto fundamental é a criação de 
uma base de dados central constituída por 
vários sistemas eletrónicos, sendo a IUD 
uma parte integrante, para coligir e tratar 
informações relativas aos dispositivos 
médicos presentes no mercado e aos 
relevantes operadores económicos, 
autorizações de colocação no mercado, 
certificados, investigações clínicas, 
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base de dados tem por objetivo aumentar a 
transparência global, racionalizar e facilitar 
o fluxo de informação entre operadores 
económicos, organismos notificados ou 
promotores e os Estados-Membros, bem 
como entre os Estados-Membros e entre 
estes e a Comissão, a fim de evitar 
múltiplos requisitos de notificação e 
melhorar a coordenação entre os 
Estados-Membros. No seio de um mercado 
interno, tal só pode ser garantido com 
eficácia ao nível da União, pelo que a 
Comissão deveria continuar a desenvolver 
e gerir o Banco de Dados Europeu sobre 
Dispositivos Médicos (Eudamed) criado 
pela Decisão 2010/227/UE da Comissão, 
de 19 de abril de 2010, relativa ao Banco 
de Dados Europeu sobre Dispositivos 
Médicos (Eudamed).

vigilância e fiscalização do mercado. Esta 
base de dados tem por objetivo aumentar a 
transparência global, através de um 
melhor acesso à informação por parte do 
público e dos profissionais de saúde, 
racionalizar e facilitar o fluxo de 
informação entre operadores económicos, a 
Agência, organismos notificados ou 
promotores e os Estados-Membros, bem 
como entre os Estados-Membros e entre
estes e a Comissão, a fim de evitar 
múltiplos requisitos de notificação e 
melhorar a coordenação entre os 
Estados-Membros. No seio de um mercado 
interno, tal só pode ser garantido com 
eficácia ao nível da União, pelo que a 
Comissão deveria continuar a desenvolver 
e gerir o Banco de Dados Europeu sobre 
Dispositivos Médicos (Eudamed) criado 
pela Decisão 2010/227/UE da Comissão, 
de 19 de abril de 2010, relativa ao Banco 
de Dados Europeu sobre Dispositivos 
Médicos (Eudamed).

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Os sistemas eletrónicos do Eudamed 
relativos aos dispositivos presentes no 
mercado, aos operadores económicos e 
aos certificados devem permitir que o 
público esteja adequadamente informado
acerca dos dispositivos no mercado da 
União. O sistema eletrónico sobre as 
investigações clínicas destina-se a ser um 
instrumento de cooperação entre 
Estados-Membros e que permita aos 
promotores apresentar, voluntariamente, 
um único pedido a vários 
Estados-Membros e, neste caso, notificar 

(37) Os sistemas eletrónicos do Eudamed 
devem permitir que o público e os 
profissionais de saúde estejam 
adequadamente informados acerca dos 
dispositivos no mercado da União. É 
essencial haver níveis adequados de 
acesso para o público e os profissionais de 
saúde àquelas partes dos sistemas 
eletrónicos do Eudamed que fornecem 
informações importantes sobre os 
dispositivos médicos que podem constituir 
um risco para a saúde pública e para a 
segurança. Quando esse acesso é restrito, 
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acontecimentos adversos graves. O sistema 
eletrónico sobre a vigilância deve permitir 
que os fabricantes notifiquem incidentes 
graves e outros acontecimentos notificáveis 
e dar apoio à coordenação da sua avaliação 
pelas autoridades nacionais competentes. O 
sistema eletrónico relativo à fiscalização do 
mercado será uma ferramenta para o 
intercâmbio de informações entre 
autoridades competentes.

deve ser possível, mediante um pedido 
fundamentado, revelar informações 
existentes sobre dispositivos médicos, 
salvo se a restrição de acesso for 
justificada com base na 
confidencialidade. O sistema eletrónico 
sobre as investigações clínicas destina-se a 
ser um instrumento de cooperação entre 
Estados-Membros e que permita aos 
promotores apresentar, voluntariamente, 
um único pedido a vários 
Estados-Membros e, neste caso, notificar 
acontecimentos adversos graves. O sistema 
eletrónico sobre a vigilância deve permitir 
que os fabricantes notifiquem incidentes 
graves e outros acontecimentos notificáveis 
e dar apoio à coordenação da sua avaliação 
pelas autoridades nacionais competentes. O 
sistema eletrónico relativo à fiscalização do 
mercado será uma ferramenta para o 
intercâmbio de informações entre 
autoridades competentes.

Or. en

Justificação

É do interesse público em questões de saúde e segurança que o acesso público à informação 
seja alargado ou tornado possível mediante pedido, nos casos em que está restrito.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Relativamente aos dispositivos 
médicos de alto risco, os fabricantes devem 
resumir os principais aspetos de segurança 
e desempenho do dispositivo bem como o 
resultado da avaliação clínica num 
documento que deve ser disponibilizado 
publicamente.

(39) Relativamente aos dispositivos 
médicos de alto risco, os fabricantes devem 
apresentar à autoridade nacional ou à 
Agência, consoante o caso, envolvida no 
procedimento de autorização de 
introdução no mercado, um relatório 
completo sobre a segurança e o 
desempenho clínico do referido 
dispositivo. Um resumo desse relatório 
deve ser disponibilizado publicamente 
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através do Eudamed.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) No que se refere aos dispositivos 
médicos de alto risco, as autoridades 
devem ser informadas numa fase precoce 
acerca dos dispositivos que estão sujeitos 
a uma avaliação da conformidade e 
devem ter o direito, por motivos 
cientificamente válidos, de verificar a 
avaliação preliminar efetuada pelos 
organismos notificados, em especial 
quando se tratar de dispositivos 
inovadores, de dispositivos que usam uma 
tecnologia inovadora, de dispositivos 
pertencentes a uma categoria com taxas 
elevadas de incidentes graves, ou de 
dispositivos em que tenham sido 
identificadas discrepâncias significativas 
relativamente a dispositivos 
substancialmente semelhantes nas 
avaliações da conformidade efetuadas por 
organismos notificados diferentes. O 
procedimento previsto no presente 
regulamento não obsta a que os 
fabricantes informem voluntariamente 
uma autoridade competente da sua 
intenção de apresentar um pedido de 
avaliação da conformidade de um 
dispositivo médico de alto risco antes da 
apresentação do pedido ao organismo 
notificado.

Suprimido

Or. en
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

42-A. O procedimento de avaliação da 
conformidade não deve ser aplicável a 
todos os tipos de dispositivos. Deve ser 
introduzido um procedimento de 
autorização de colocação no mercado 
centralizado e célere para dispositivos 
implantáveis, para dispositivos inovadores 
que incluam, como parte integrante, uma 
substância que, se utilizada 
separadamente, seria considerada um 
medicamento, com ação acessória à do 
dispositivo, para dispositivos inovadores 
destinados a administrar um 
medicamento e para dispositivos 
inovadores fabricados utilizando tecidos 
ou células de origem humana ou animal, 
ou seus derivados, que sejam não viáveis 
ou sejam tornados não viáveis. Deve ser 
introduzido um procedimento de 
autorização de introdução no mercado 
descentralizado e célere para todos os 
dispositivos da classe III, para os 
dispositivos implantáveis não inovadores, 
para os dispositivos não inovadores que 
incluam, como parte integrante, uma 
substância que, se utilizada 
separadamente, seria considerada um 
medicamento, com uma ação acessória à 
do dispositivo, para dispositivos não 
inovadores destinados a administrar um 
medicamento e para dispositivos não 
inovadores fabricados utilizando tecidos 
ou células de origem humana ou animal, 
ou seus derivados, que sejam não viáveis 
ou sejam tornados não viáveis.

Or. en
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) O procedimento de avaliação da 
conformidade respeitante aos dispositivos 
da classe I deve efetuar-se, por via de 
regra, sob a responsabilidade exclusiva dos 
fabricantes, dado o baixo grau de 
vulnerabilidade associado a estes produtos. 
Para os dispositivos médicos das classes 
IIa, IIb e III, deve ser obrigatório um nível 
apropriado de envolvimento de um 
organismo notificado, exigindo-se para os 
dispositivos médicos da classe III uma
aprovação prévia explícita da sua conceção 
e do seu fabrico antes de poderem ser 
colocados no mercado.

(44) O procedimento de avaliação da 
conformidade respeitante aos dispositivos 
da classe I deve efetuar-se, por via de 
regra, sob a responsabilidade exclusiva dos 
fabricantes, dado o baixo grau de 
vulnerabilidade associado a estes produtos. 
Para os dispositivos médicos das classes 
IIa e IIb, deve ser obrigatório um nível 
apropriado de envolvimento de um 
organismo notificado. Para os dispositivos 
da classe III, o envolvimento da Agência 
ou dos Estados-Membros deve ser 
obrigatório, juntamente com a aprovação 
prévia explícita da sua conceção e do seu 
fabrico antes de poderem ser colocados no 
mercado.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 48-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

48-A. Uma investigação clínica só deve 
ser iniciada após ter sido emitida uma 
avaliação positiva por parte de um comité 
de ética independente. Os 
Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para criar comités de 
ética caso estes não existam.

Or. en
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 49 

Texto da Comissão Alteração

(49) Os promotores de investigações 
clínicas a realizar em mais do que um 
Estado-Membro devem ter a possibilidade 
de apresentar um único pedido a fim de 
reduzir os encargos administrativos. Para 
permitir a partilha de recursos e assegurar a 
coerência na avaliação dos aspetos ligados 
à saúde e à segurança do dispositivo 
experimental e da conceção científica da 
investigação clínica a realizar em vários 
Estados-Membros, esse pedido único deve 
facilitar a coordenação entre 
Estados-Membros sob a direção de um 
Estado-Membro coordenador. A avaliação 
coordenada não deve abranger aspetos de 
natureza intrinsecamente nacional ou 
local, nem os aspetos éticos de uma 
investigação clínica, como o 
consentimento esclarecido. Deve caber a 
cada Estado-Membro a responsabilidade de 
tomar a decisão final quanto à realização 
de uma investigação clínica no seu 
território.

(49) Os promotores de investigações 
clínicas a realizar em mais do que um 
Estado-Membro devem ter a possibilidade 
de apresentar um único pedido a fim de 
reduzir os encargos administrativos. Para 
permitir a partilha de recursos e assegurar a 
coerência na avaliação dos aspetos ligados 
à saúde e à segurança do dispositivo 
experimental e da conceção científica da 
investigação clínica a realizar em vários 
Estados-Membros, esse pedido único deve 
facilitar a coordenação entre 
Estados-Membros sob a direção de um 
Estado-Membro coordenador. Deve caber a 
cada Estado-Membro a responsabilidade de 
tomar a decisão final quanto à realização 
de uma investigação clínica no seu 
território.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) Os profissionais de saúde e os doentes 
devem ser dotados de capacidade para 
notificar, a nível nacional, suspeitas de 
incidentes graves, usando formatos 
harmonizados. Sempre que confirmem a 
ocorrência de um incidente grave, as 

(53) Os Estados-Membros devem tomar 
todas as medidas necessárias para 
sensibilizar mais os profissionais de 
saúde, os utilizadores e os doentes acerca 
da importância de notificar suspeitas de 
incidentes graves. Os profissionais de 
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autoridades nacionais competentes devem 
informar os fabricantes e partilhar as 
informações com as suas homólogas, a 
fim de minimizar a repetição desses 
incidentes.

saúde, os utilizadores e os doentes devem 
ser dotados de capacidade e de meios para 
notificar, a nível nacional, suspeitas de 
incidentes graves, usando formatos 
harmonizados. A fim de minimizar a 
repetição desses incidentes, e sempre que 
confirmem a ocorrência de um incidente 
grave, as autoridades nacionais
competentes devem informar os fabricantes 
e enviar as informações através do 
respetivo sistema eletrónico no Eudamed. 

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 57 

Texto da Comissão Alteração

(57) Para garantir a sustentabilidade da 
monitorização dos organismos notificados 
e para criar condições de concorrência 
equitativas entre esses organismos, os 
Estados-Membros devem cobrar taxas pela 
designação e monitorização dos mesmos.

(57) Para garantir a sustentabilidade da 
monitorização dos organismos notificados 
e para criar condições de concorrência 
equitativas entre esses organismos, os 
Estados-Membros devem cobrar taxas pela 
designação e monitorização dos mesmos. 
Estas taxas devem ser comparáveis em 
todos os Estados-Membros e devem ser 
tornadas públicas.

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 58 

Texto da Comissão Alteração

(58) Embora o presente regulamento não 
deva obstar a que os Estados-Membros 
cobrem uma taxa pelas atividades 
desenvolvidas a nível nacional, os 

(58) Embora o presente regulamento não 
deva obstar a que os Estados-Membros 
cobrem uma taxa pelas atividades 
desenvolvidas a nível nacional, os 
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Estados-Membros devem informar a 
Comissão e os demais Estados-Membros 
antes de fixarem o nível e a estrutura das
taxas, a fim de garantir a transparência.

Estados-Membros devem informar a 
Comissão e os demais Estados-Membros 
antes de fixarem um nível comparável e 
uma estrutura de taxas, a fim de garantir a 
transparência.

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 58-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

58-A. Os Estados-Membros devem adotar 
regulamentos relativos a taxas 
normalizadas para os organismos 
notificados, taxas essas que devem ser 
comparáveis em todos os 
Estados-Membros. A Comissão deve 
apresentar diretrizes para facilitar a 
comparabilidade destas taxas. Os 
Estados-Membros devem transmitir as 
respetivas listas de taxas normalizadas à 
Comissão e garantir que os organismos 
notificados registados nos seus territórios 
disponibilizam ao público as suas listas de 
taxas normalizadas referentes às 
atividades de avaliação da conformidade. 

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) Deve ser criado um comité de peritos, 
o Grupo de Coordenação dos Dispositivos 
Médicos (GCDM), composto por pessoas 
designadas pelos Estados-Membros com 

(59) Deve ser criado um Grupo de 
Coordenação dos Dispositivos Médicos 
(GCDM), composto por pessoas 
designadas pelos Estados-Membros com 
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base nas suas atividades e conhecimentos
no domínio dos dispositivos médicos e dos 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro, para desempenhar as tarefas que lhe 
forem atribuídas pelo presente regulamento 
e pelo Regulamento (UE) n.º […/…] 
relativo aos dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro, prestar 
aconselhamento à Comissão e coadjuvar a 
Comissão e os Estados-Membros na 
garantia de uma implementação 
harmonizada do presente regulamento.

base nas suas atividades e conhecimentos 
no domínio dos dispositivos médicos e dos 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro, para desempenhar as tarefas que lhe 
forem atribuídas pelo presente regulamento 
e pelo Regulamento (UE) n.º […/…] 
relativo aos dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro, prestar 
aconselhamento à Comissão e coadjuvar a 
Comissão e os Estados-Membros na 
garantia de uma implementação 
harmonizada do presente regulamento.

Or. en

Justificação

O GCDM não é um comité de peritos per se, mas sim um grupo de coordenação a nível da 
UE, e, como lhe faltam os conhecimentos especializados necessários para decidir sobre os 
tópicos específicos que irão surgir, o GCDM vai ter de ser assistido por um comité consultivo 
que contribuirá com o conhecimento muito especializado necessário para satisfazer as 
necessidades de um dado caso, etc.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Aos produtos que contenham ou 
consistam em substâncias ou organismos 
biológicos diferentes dos referidos nas 
alíneas c) e e), que sejam viáveis, incluindo 
microrganismos, bactérias, fungos ou vírus 
vivos;

f) Aos produtos que contenham ou 
consistam em substâncias ou organismos 
biológicos diferentes dos referidos nas 
alíneas c) e e), que sejam viáveis, e cujo 
efeito pretendido seja alcançado por 
meios farmacológicos, imunológicos ou 
metabólicos, incluindo alguns
microrganismos, bactérias, fungos ou vírus 
vivos;

Or. en

Justificação

Atualmente, os dispositivos médicos compostos por substâncias biológicas viáveis estão 
abrangidos pela Diretiva 93/42/CEE. Uma exclusão geral das substâncias biológicas 
resultaria na perda dos dispositivos médicos seguros e eficientes já existentes no mercado 
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que não serão aprovados como medicamentos, uma vez que não têm uma ação 
farmacológica, imunológica ou metabólica. 

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

8-A. «Dispositivo reutilizável», um 
dispositivo destinado a ser utilizado em 
vários doentes ou durante vários 
procedimentos.

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) «Dispositivo de uso único para uma 
utilização crítica», um dispositivo de uso 
único destinado a ser utilizado em 
procedimentos médicos cirúrgicos 
invasivos;

Suprimido

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

31-A. «Desempenho», qualquer 
característica técnica, qualquer efeito e 
qualquer benefício do dispositivo quando 
este é utilizado para alcançar o efeito 
pretendido e em conformidade com as 
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instruções de utilização;

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 31-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

31-B. «Benefício», o impacto positivo na 
saúde de um dispositivo médico com base 
em dados clínicos e não clínicos;

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 31-C) (novo)

Texto da Comissão Alteração

31-C. «Segurança», evitar o risco ou o 
dano causado pelo dispositivo médico ou 
associado à sua utilização;

Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 33 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

(33) «Investigação clínica», uma 
investigação sistemática num ou vários 
sujeitos humanos, realizada para avaliar a 
segurança e o desempenho de um 
dispositivo;

(33) «Investigação clínica», uma 
investigação sistemática num ou vários 
sujeitos humanos, realizada para avaliar a 
segurança e o desempenho de um 
dispositivo;
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As investigações clínicas para dispositivos 
médicos, quando obrigatórias em 
conformidade com o presente 
regulamento, devem incluir estudos 
clínicos aleatórios realizados junto da 
população alvo adequada e estudos bem 
controlados.

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 36 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(36)«Dados clínicos», as informações 
relativas à segurança ou ao desempenho 
que são geradas pela utilização de um 
dispositivo e que provêm das seguintes 
fontes:

(36) «Dados clínicos», todas as 
informações relativas à segurança ou ao 
desempenho que são geradas pela 
utilização de um dispositivo e que provêm 
das seguintes fontes:

Or. en

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

(40) «Defeito num dispositivo», qualquer 
inadequação na identidade, qualidade, 
durabilidade, fiabilidade, segurança ou 
desempenho de um dispositivo 
experimental, incluindo o mau 
funcionamento, os erros de utilização ou a 
inadequação das informações fornecidas 
pelo fabricante; 

(40) «Defeito num dispositivo», qualquer 
inadequação na identidade, qualidade, 
durabilidade, fiabilidade, segurança ou 
desempenho de um dispositivo, tal como 
definido nos pontos 1 a 6 do presente 
número, incluindo o mau funcionamento, 
os erros de utilização ou a inadequação das 
informações fornecidas pelo fabricante;

Or. en
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Justificação

Correção de erro numa referência.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode, a pedido de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa, por meio de atos de execução, 
determinar se um produto específico, ou 
uma categoria ou grupo de produtos, está 
ou não abrangido pela definição de 
«dispositivo médico» ou de «acessório de 
um dispositivo médico». Os referidos atos 
de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 88.º, n.º 3.

A Comissão pode, a pedido de um Estado-
Membro ou por sua própria iniciativa, por 
meio de atos de execução e com base no 
parecer do comité consultivo referido no 
artigo 78.º-A, determinar se um produto 
específico, ou uma categoria ou grupo de 
produtos, está ou não abrangido pela 
definição de «dispositivo médico» ou de 
«acessório de um dispositivo médico» e, 
caso esteja, determinar a classificação de 
risco com base no risco efetivo e em dados 
científicos. Os referidos atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 88.º, n.º 3.

2. A Comissão deve garantir a partilha de 
conhecimentos especializados entre os 
Estados-Membros no domínio dos 
dispositivos médicos, dos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro, dos 
medicamentos, dos tecidos e células 
humanos, dos cosméticos, dos biocidas, 
dos géneros alimentícios e, se necessário, 
de outros produtos, a fim de determinar o 
estatuto regulamentar adequado de um 
produto ou de uma categoria ou grupo de 
produtos.

Or. en
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Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º Suprimido
Dispositivos de uso único e respetivo 
reprocessamento
1. As pessoas singulares ou coletivas que 
procedam ao reprocessamento de um 
dispositivo de uso único a fim de o 
adequar a posterior utilização na União 
devem ser consideradas fabricantes do 
dispositivo reprocessado e cumprir as 
obrigações que incumbem aos fabricantes 
estabelecidas no presente regulamento.
2. Só podem ser reprocessados os 
dispositivos de uso único que tenham sido 
colocados no mercado na União em 
conformidade com o presente 
regulamento, ou, antes de [data de 
aplicação do presente regulamento], com 
a Diretiva 90/385/CEE ou a Diretiva 
93/42/CEE. 
3. No caso de reprocessamento de 
dispositivos de uso único para uma 
utilização crítica, o reprocessamento só 
pode ser efetuado se for considerado 
seguro de acordo com os conhecimentos 
científicos mais recentes.
4. A Comissão deve estabelecer e atualizar 
periodicamente, por meio de atos de 
execução, uma lista de categorias ou 
grupos de dispositivos de uso único para 
uma utilização crítica que podem ser 
reprocessados em conformidade com o 
n.º 3. Os referidos atos de execução são 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 88.º, n.º 3. 
5. O nome e o endereço das pessoas 
singulares ou coletivas referidas no n.º 1 e 
as outras informações relevantes de 
acordo com o anexo I, secção 19, devem 
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constar do rótulo e, se aplicável, das 
instruções de utilização do dispositivo 
reprocessado. 
O nome e o endereço do fabricante do 
dispositivo de uso único original deixa de 
constar do rótulo, mas deve ser 
mencionado nas instruções de utilização 
do dispositivo reprocessado. 
6. Um Estado-Membro pode manter ou 
introduzir disposições nacionais que 
proíbam, no seu território, por motivos de 
proteção da saúde pública específicos 
desse Estado-Membro:
a) O reprocessamento de dispositivos de 
uso único e a transferência de dispositivos 
de uso único para outro Estado-Membro 
ou para um país terceiro tendo em vista o 
seu reprocessamento; 
b) A disponibilização de dispositivos de 
uso único reprocessados.
Os Estados-Membros devem comunicar 
as disposições nacionais e os motivos da 
sua adoção à Comissão e aos outros 
Estados-Membros. A Comissão deve 
disponibilizar essas informações ao 
público.

Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Princípios gerais de rotulagem de 

dispositivos de uso único e 
reprocessamento de dispositivos 

reutilizáveis
1. Todos os dispositivos médicos devem 
ser tratados como dispositivos 
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reutilizáveis, salvo se rotulados de outra 
forma pelo fabricante.
2. Só podem ser reprocessados os 
dispositivos reutilizáveis rotulados como 
tal que tenham sido colocados no 
mercado na União em conformidade com 
o presente regulamento, ou, antes de [data 
de aplicação do presente regulamento], 
com a Diretiva 90/385/CEE ou a Diretiva 
93/42/CEE. 
Os dispositivos «de uso único» não podem 
ser reprocessados.
3. Quando um dispositivo é rotulado como 
sendo «de uso único», cabe ao fabricante 
a responsabilidade de apresentar uma 
justificação baseada em dados científicos 
suficientes de que o dispositivo não pode 
ser reprocessado em segurança. 

Or. en

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-B
Procedimento para a rotulagem de 

dispositivos da classe III como sendo de 
uso único

1. Em derrogação do artigo 15.º-A, n.º 3, 
quando o fabricante pretender rotular um 
dispositivo da classe III como sendo «de 
uso único» deve, antes de o fazer, realizar 
ensaios de modo a reunir dados 
científicos suficientes, ou fazer referência 
aos dados científicos mais recentes, que 
provem que o reprocessamento do 
referido dispositivo não é considerado 
seguro.  
2. Uma vez compilados, os dados 
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científicos devem ser apresentados pelo 
fabricante à Comissão, que por sua vez 
deve consultar imediatamente o Comité 
Científico dos Riscos para a Saúde 
Emergentes e Recentemente Identificados 
(CCRSERI) a esse respeito.
O CCRSERI deve emitir um parecer no 
prazo de 90 dias e informar a Comissão e 
o fabricante em conformidade.
Caso conclua que os dados científicos 
apresentados pelo fabricante não são 
suficientes para provar que o dispositivo 
não pode ser reprocessado em segurança, 
o CCRSERI deve solicitar ao fabricante 
que realize mais ensaios de forma a 
apresentar dados mais convincentes. 
Depois de receber os dados adicionais 
solicitados ao fabricante, o CCRSERI 
deve emitir um parecer final no prazo de 
30 dias e informar a Comissão e o 
fabricante em conformidade.
O fabricante só deve rotular um 
dispositivo de classe III como sendo «de 
uso único» quando o CCRSERI concluir 
que existem dados científicos suficientes 
para provar que o reprocessamento do 
referido dispositivo não é considerado 
seguro.

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 15-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-C
Procedimento para a requalificação de 

dispositivos de uso único como 
dispositivos reutilizáveis

1. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
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que pretenda reprocessar um dispositivo 
rotulado como sendo «de uso único» e 
que tem elementos de prova de que o 
referido dispositivo pode ser reprocessado 
em segurança deve informar a Comissão 
da sua intenção de o fazer e apresentar os 
elementos de prova de que dispõe. 
A Comissão deve então consultar 
imediatamente o CCRSERI a esse 
respeito.
O CCRSERI deve emitir um parecer no 
prazo de 90 dias e informar a Comissão, o 
fabricante e a pessoa singular ou coletiva 
em conformidade.
2. Caso o CCRSERI concorde com a 
pessoa singular ou coletiva que o 
dispositivo pode ser reprocessado, o 
fabricante deve, com a maior brevidade e, 
em todo o caso, no prazo de 90 dias a 
contar da data de emissão do parecer do 
CCRSERI, voltar a rotular o dispositivo 
médico como sendo «reutilizável». 
3. Caso o CCRSERI emita um parecer 
desfavorável e a pessoa singular ou 
coletiva discorde desse parecer, esta pode, 
no prazo de 60 dias a contar da emissão 
do parecer, apresentar à Comissão mais 
elementos de prova de que o 
reprocessamento do dispositivo não 
coloca em risco a segurança do doente.
A Comissão deve então solicitar de 
imediato ao CCRSERI que pondere 
devidamente os elementos de prova 
adicionais e que emita um parecer final 
no prazo de 90 dias.
Caso o CCRSERI confirme o seu parecer 
inicial desaprovando uma nova rotulagem 
do dispositivo em causa como sendo 
reutilizável, a pessoa singular ou coletiva, 
que havia solicitado o reprocessamento do 
dispositivo de uso único em causa, não o 
fará.

Or. en
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Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 15-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-D
Reprocessamento de dispositivos médicos 

rotulados como reutilizáveis
1. As pessoas singulares ou coletivas que 
procedam ao reprocessamento de um 
dispositivo rotulado como «reutilizável» a 
fim de o adequar a posterior utilização na 
União devem ser consideradas fabricantes 
do dispositivo reprocessado e cumprir as 
obrigações que incumbem aos fabricantes 
estabelecidas no presente regulamento.
2. A Comissão, através de atos de 
execução, deve criar normas europeias 
que assegurem o reprocessamento seguro 
dos dispositivos médicos rotulados como 
«reutilizáveis».
Ao fazê-lo, a Comissão deve assegurar 
que estas normas são coerentes com os 
dados científicos mais recentes, com as 
normas ISO relevantes ou com outras 
normas técnicas internacionais adotadas 
por organismos de normalização 
internacionalmente reconhecidos, quando 
souber que essas normas internacionais 
conseguem garantir, pelo menos, um nível 
mais elevado de segurança e desempenho 
do que as normas ISO.
Os referidos atos de execução são 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 88.º, n.º 3.

Or. en
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Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 26 

Texto da Comissão Alteração

Resumo da segurança e do desempenho 
clínico

Relatório de segurança e de desempenho 
clínico

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

1. No caso dos dispositivos submetidos a 
um procedimento de autorização de 
introdução no mercado, à exceção dos 
dispositivos feitos por medida e dos 
experimentais, o fabricante deve elaborar 
um relatório sobre a segurança e o 
desempenho clínico do dispositivo com 
base em todas as informações recolhidas 
durante a investigação clínica.  O 
fabricante também deve elaborar um 
resumo desse relatório que deve ser 
redigido de forma compreensível para um 
leigo. O projeto do relatório deve fazer 
parte da documentação a apresentar e a 
validar por parte da autoridade nacional 
ou da Agência, consoante o caso, que 
participa no procedimento de autorização 
de introdução no mercado. .

1-A. O resumo referido no n.º 1 deve ser 
disponibilizado ao público através do 
Eudamed, em conformidade com as 
disposições previstas no artigo 27.º, n.º 2, 
alínea b) e no anexo V, parte A, ponto 18. 

2. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, definir a forma e a apresentação 
dos dados a incluir no resumo da 
segurança e do desempenho clínico. Esses 
atos de execução são adotados nos termos 
do procedimento consultivo referido no 
artigo 88.º, n.º 2.

2. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, definir a forma e a apresentação 
dos dados a incluir no relatório e no 
resumo referidos no n.º 1. Esses atos de 
execução são adotados nos termos do 
procedimento consultivo referido no 
artigo 88.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Um relatório completo com todas as informações decorrentes da investigação clínica deve 
ser entregue aos organismos notificados, ao passo que um resumo mais simples desse mesmo 
relatório deve ser disponibilizado ao público através do Eudamed.  
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Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) O sistema eletrónico relativo às 
autorizações de introdução no mercado 
referido no artigo 41.º-B.

Or. en

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os vários sistemas eletrónicos do Eudamed dão acesso diferenciado ao público. De modo a 
assegurar a utilidade desses dados para o público, é importante que todas as secções 
acessíveis a esse mesmo público sejam apresentadas de forma simples, forma essa que deve 
ser definida pela Comissão em consulta à organização relevante melhor posicionada para 
aconselhar sobre essas modalidades.
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Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os vários sistemas eletrónicos do Eudamed dão acesso diferenciado ao público. De modo a 
assegurar a utilidade desses dados para o público, é importante que todas as secções 
acessíveis a esse mesmo público sejam apresentadas de forma simples, forma essa que deve 
ser definida pela Comissão em consulta à organização relevante melhor posicionada para 
aconselhar sobre essas modalidades.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão e os Estados-Membros 
devem assegurar que as pessoas em causa 
podem exercer efetivamente os seus 
direitos de informação, de acesso, de 
retificação e de oposição, em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 45/2001 e a 
Diretiva 95/46/CE, respetivamente. Devem 
assegurar que as pessoas em causa podem 
exercer efetivamente o direito de acesso 
aos dados que lhes dizem respeito, bem 
como o direito à retificação e apagamento 
dos dados inexatos ou incompletos. No 
âmbito das respetivas responsabilidades, a 

6. A Comissão, a Agência e os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
pessoas em causa podem exercer 
efetivamente os seus direitos de 
informação, de acesso, de retificação e de 
oposição, em conformidade com o
Regulamento (CE) n.º 45/2001 e a Diretiva 
95/46/CE, respetivamente. Devem 
assegurar que as pessoas em causa podem 
exercer efetivamente o direito de acesso 
aos dados que lhes dizem respeito, bem 
como o direito à retificação e apagamento 
dos dados inexatos ou incompletos. No 
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Comissão e os Estados-Membros devem 
assegurar que os dados inexatos e tratados 
de forma ilícita são suprimidos, em 
conformidade com a legislação aplicável. 
As retificações e supressões devem ser 
efetuadas com a maior brevidade possível, 
e o mais tardar num prazo de 60 dias a 
contar da apresentação do pedido pela 
pessoa em causa.

âmbito das respetivas responsabilidades, a 
Comissão e os Estados-Membros devem 
assegurar que os dados inexatos e tratados 
de forma ilícita são suprimidos, em 
conformidade com a legislação aplicável. 
As retificações e supressões devem ser
efetuadas com a maior brevidade possível, 
e o mais tardar num prazo de 60 dias a 
contar da apresentação do pedido pela 
pessoa em causa.

Or. en

Justificação

Os vários sistemas eletrónicos do Eudamed dão acesso diferenciado ao público. De modo a 
assegurar a utilidade desses dados para o público, é importante que todas as secções 
acessíveis a esse mesmo público sejam apresentadas de forma simples, forma essa que deve 
ser definida pela Comissão em consulta à organização relevante melhor posicionada para 
aconselhar sobre essas modalidades.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Ao desenvolver e gerir o Eudamed, a 
Comissão deve, em consulta aos parceiros 
relevantes, incluindo doentes e 
organizações de consumidores, assegurar 
que todas as partes do Eudamed 
disponíveis ao público são apresentadas 
num formato simples. 

Or. en

Justificação

Os vários sistemas eletrónicos do Eudamed dão acesso diferenciado ao público. De modo a 
assegurar a utilidade desses dados para o público, é importante que todas as secções 
acessíveis a esse mesmo público sejam apresentadas de forma simples, forma essa que deve 
ser definida pela Comissão em consulta à organização relevante melhor posicionada para 
aconselhar sobre essas modalidades.
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Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. A autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve dispor de 
recursos humanos com competência 
técnica em número suficiente para o 
correto exercício das suas tarefas. 

6. A autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve dispor 
interna e permanentemente de recursos 
humanos com competência técnica em 
número suficiente para o correto exercício 
das suas tarefas. O cumprimento deste 
requisito deve ser avaliado aquando do 
exame pelos pares referido no n.º 8.
Em especial, os recursos humanos da 
autoridade nacional responsável por 
auditar o trabalho dos recursos humanos 
dos organismos notificados encarregues 
de realizar verificações relacionadas com 
os produtos devem ter qualificações 
comprovadas equivalentes às dos recursos 
humanos dos organismos notificados, tal 
como está definido no anexo VI, 
ponto 3.2.5.
Da mesma forma, os recursos humanos 
da autoridade nacional responsável por 
auditar o trabalho dos recursos humanos 
dos organismos notificados encarregues 
de realizar auditorias ao sistema de gestão 
de qualidade dos fabricantes devem ter 
qualificações comprovadas equivalentes 
às dos recursos humanos dos organismos 
notificados, tal como definido no 
anexo VI, ponto 3.2.6.

Sem prejuízo do disposto no artigo 33.º, 
n.º 3, sempre que uma autoridade nacional 
for responsável pela designação de 
organismos notificados no domínio de 
produtos que não sejam dispositivos 
médicos, a autoridade competente para os 
dispositivos médicos deve ser consultada 
sobre todos os aspetos especificamente 
relacionados com esses dispositivos.

Sempre que uma autoridade nacional for 
responsável pela designação de organismos 
notificados no domínio de produtos que 
não sejam dispositivos médicos, a 
autoridade competente para os dispositivos 
médicos deve ser consultada sobre todos os 
aspetos especificamente relacionados com 
esses dispositivos. 

Or. en



PE507.972v02-00 36/120 PR\933401PT.doc

PT

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 7 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem elaborar o 
plano anual de exame pelos pares, 
garantindo uma rotação adequada das 
autoridades examinadoras e examinadas, e 
apresentá-lo à Comissão. A Comissão pode
participar no exame. O resultado do exame 
pelos pares deve ser comunicado a todos os 
Estados-Membros e à Comissão, devendo 
ser disponibilizado ao público um resumo 
do mesmo.

Os Estados-Membros devem elaborar o 
plano anual de exame pelos pares, 
garantindo uma rotação adequada das 
autoridades examinadoras e examinadas, e 
apresentá-lo à Comissão. A Comissão 
participa no exame. O resultado do exame 
pelos pares deve ser comunicado a todos os 
Estados-Membros e à Comissão, devendo 
ser disponibilizado ao público um resumo 
do mesmo.

Or. en
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Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os organismos notificados devem 
satisfazer os requisitos organizativos e 
gerais, bem como os requisitos em matéria 
de gestão da qualidade, recursos e 
processos que sejam necessários para 
cumprirem as tarefas para as quais são 
designados em conformidade com o 
presente regulamento. A este respeito, é 
crucial dispor interna e permanentemente 
de recursos humanos administrativos, 
técnicos e científicos, com conhecimentos 
farmacológicos, médicos e técnicos. Os 
requisitos mínimos a satisfazer pelos 
organismos notificados são estabelecidos 
no anexo VI. Em especial, em 
conformidade com o anexo VI, ponto 1.2, 
o organismo notificado deve estar 
organizado e funcionar de forma a 
salvaguardar a independência, a 
objetividade e a imparcialidade das suas 
atividades e evitar conflitos de interesse. 

Or. en

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. O organismo notificado deve dispor 
interna e permanentemente de recursos 
humanos competentes e com 
conhecimentos especializados, tanto nas 
áreas técnicas associadas à avaliação do 
desempenho dos dispositivos, como na 
área médica. Esses recursos devem ter 
capacidade para avaliar a nível interno a 
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qualidade dos subcontratantes.
A subcontratação é adjudicada a 
entidades públicas. Os contratos também 
podem ser adjudicados a peritos externos 
no que toca à avaliação de tecnologias ou 
dispositivos médicos inovadores quando 
os conhecimentos clínicos especializados 
são limitados.

Or. en

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os organismos notificados devem 
tornar pública a lista de subcontratantes 
ou de subsidiárias, assim como as funções 
específicas pelas quais são responsáveis.

Or. en

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As atividades de avaliação da 
conformidade só podem ser executadas por 
um subcontratante ou por uma filial com o 
consentimento da pessoa singular ou 
coletiva que solicitou a avaliação da 
conformidade.

3. As atividades de avaliação da 
conformidade só podem ser executadas por 
um subcontratante ou por uma filial com o 
consentimento explícito da pessoa singular 
ou coletiva que solicitou a avaliação da 
conformidade.

Or. en
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Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os organismos notificados devem 
manter à disposição da autoridade 
nacional responsável pelos organismos 
notificados os documentos relevantes no 
que diz respeito à verificação das 
qualificações do subcontratante ou da filial 
e do trabalho efetuado por estes ao abrigo 
do presente regulamento.

4. Pelo menos uma vez por ano, os 
organismos notificados devem entregar à 
autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados os documentos 
relevantes no que diz respeito à verificação 
das qualificações do subcontratante ou da 
filial e do trabalho efetuado por estes ao 
abrigo do presente regulamento.

Or. en

Alteração 51

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

Texto da Comissão Alteração

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

As constatações relativas ao 
incumprimento dos requisitos estabelecidos 
no anexo VI por um organismo de 
avaliação da conformidade requerente 
devem ser abordadas durante o processo de 
avaliação e ser debatidas entre a autoridade 
nacional responsável pelos organismos 
notificados e a equipa de avaliação 
conjunta. A autoridade nacional deve 
incluir no relatório de avaliação as 
medidas que irá tomar para garantir o 
cumprimento dos requisitos definidos no 
anexo VI pelo organismo de avaliação da 
conformidade requerente.

Or. en
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Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. A equipa de avaliação conjunta deve 
emitir o seu parecer sobre o relatório de 
avaliação e o projeto de notificação no 
prazo de 21 dias a contar da receção desses 
documentos, devendo a Comissão 
transmitir imediatamente este parecer ao 
GCDM. No prazo de 21 dias a contar da 
receção do parecer da equipa de avaliação 
conjunta, o GCDM deve emitir uma 
recomendação sobre o projeto de 
notificação. A autoridade nacional 
relevante deve basear a sua decisão sobre 
a designação do organismo notificado 
nesta recomendação do GCDM. Caso a 
sua decisão seja distinta da 
recomendação, a autoridade nacional 
deve apresentar ao GCDM todas as 
justificações necessárias.

Or. en

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que uma autoridade nacional 
responsável pelos organismos notificados 
for responsável pela designação de 
organismos notificados no domínio de 
produtos que não sejam dispositivos 
médicos, a autoridade competente para os 
dispositivos médicos deve fornecer, antes 
da notificação, um parecer positivo sobre 
a notificação e o seu âmbito.

Suprimido

Or. en

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Se um Estado-Membro ou a Comissão 
levantarem objeções de acordo com o n.º 7, 
os efeitos da notificação ficam suspensos. 
Neste caso, a Comissão deve submeter a 
questão à apreciação do GCDM no prazo 
de 15 dias a contar do termo do prazo 
referido no n.º 7. Depois de consultar as 
partes envolvidas, o GCDM deve emitir o 
seu parecer no prazo máximo de 28 dias 
após lhe ter sido apresentada a questão. Se 
o Estado-Membro notificador não 
concordar com o parecer do GCDM, pode 
solicitar o parecer da Comissão. 

8. Se um Estado-Membro ou a Comissão 
levantarem objeções de acordo com o n.º 7, 
os efeitos da notificação ficam 
imediatamente suspensos. Neste caso, a
Comissão deve submeter a questão à 
apreciação do GCDM no prazo de 15 dias 
a contar do termo do prazo referido no 
n.º 7. Depois de consultar as partes 
envolvidas, o GCDM deve emitir o seu 
parecer no prazo máximo de 28 dias após 
lhe ter sido apresentada a questão. Se o 
Estado-Membro notificador não concordar 
com o parecer do GCDM, pode solicitar o 
parecer da Comissão. 

Or. en
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Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve facultar ao público o 
acesso à lista de organismos notificados ao 
abrigo do presente regulamento, incluindo 
os números de identificação que lhes foram 
atribuídos e as atividades para as quais 
foram notificados. A Comissão deve 
assegurar a atualização da lista.

2. A Comissão deve facultar ao público o 
acesso fácil à lista de organismos 
notificados ao abrigo do presente 
regulamento, incluindo os números de 
identificação que lhes foram atribuídos e as 
atividades para as quais foram notificados. 
A Comissão deve assegurar a atualização 
da lista. 

Or. en

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os organismos notificados devem informar 
sem demora a autoridade nacional 
responsável pelos organismos notificados 
de quaisquer alterações, em especial 
relativas ao seu pessoal, instalações, filiais 
ou subcontratantes, que possam afetar o 
cumprimento dos requisitos estabelecidos 
no anexo VI ou a sua capacidade para 
executar os procedimentos de avaliação da 
conformidade relativamente aos 
dispositivos para os quais foram 
designados.

Os organismos notificados devem informar 
sem demora, e pelo menos no prazo de 15 
dias, a autoridade nacional responsável 
pelos organismos notificados de quaisquer 
alterações, em especial relativas ao seu 
pessoal, instalações, filiais ou 
subcontratantes, que possam afetar o 
cumprimento dos requisitos estabelecidos 
no anexo VI ou a sua capacidade para 
executar os procedimentos de avaliação da 
conformidade relativamente aos 
dispositivos para os quais foram 
designados.

Or. en
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Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os organismos notificados devem 
responder sem demora aos pedidos 
apresentados pela autoridade do seu ou de 
outro Estado-Membro ou pela Comissão 
relativos a avaliações da conformidade que 
tenham efetuado. A autoridade nacional 
responsável pelos organismos notificados 
do Estado-Membro em que o organismo 
está estabelecido deve assegurar que é dada 
resposta aos pedidos apresentados por 
autoridades de qualquer outro Estado-
Membro ou pela Comissão, a menos que
existam motivos justificados para o não 
fazer, caso em que ambas as partes podem 
consultar o GCDM. O organismo 
notificado ou a respetiva autoridade 
nacional responsável pelos organismos 
notificados pode solicitar que as 
informações transmitidas às autoridades 
de outro Estado-Membro ou à Comissão 
sejam tratadas de forma confidencial.

2. Os organismos notificados devem 
responder sem demora, e pelo menos no 
prazo de 15 dias, aos pedidos apresentados 
pela autoridade do seu ou de outro Estado-
Membro ou pela Comissão relativos a 
avaliações da conformidade que tenham 
efetuado. A autoridade nacional 
responsável pelos organismos notificados 
do Estado-Membro em que o organismo 
está estabelecido deve assegurar que é dada 
resposta aos pedidos apresentados por 
autoridades de qualquer outro Estado-
Membro ou pela Comissão. Sempre que 
existam motivos justificados para o não 
fazer, os organismos notificados devem 
explicar estas razões e devem consultar o 
GCDM, que depois emitirá uma 
recomendação. A autoridade nacional 
responsável pelos organismos notificados 
deve cumprir a recomendação do GCDM.

Or. en

Alteração 59

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

Texto da Comissão Alteração

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

A autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve informar 
imediatamente, e pelo menos no prazo de 
10 dias, a Comissão e os outros 
Estados-Membros de qualquer suspensão, 
restrição ou retirada de uma notificação.

Or. en
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Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. A autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve avaliar se os 
motivos subjacentes à alteração da 
notificação têm impacto nos certificados 
emitidos pelo organismo notificado e, no 
prazo de três meses após ter comunicado as 
alterações à notificação, deve apresentar à 
Comissão e aos outros Estados-Membros 
um relatório sobre as suas conclusões. 
Sempre que tal for necessário para garantir 
a segurança dos dispositivos no mercado, a 
autoridade deve encarregar o organismo 
notificado de suspender ou retirar, num 
prazo razoável determinado pela 
autoridade, e o mais tardar 30 dias a 
contar da data de publicação do relatório, 
quaisquer certificados que tenham sido 
emitidos indevidamente. Caso o organismo 
notificado não o fizer no prazo fixado, ou 
tenha cessado a atividade, a própria 
autoridade nacional responsável pelos 
organismos notificados deve suspender ou 
retirar os certificados emitidos 
indevidamente.

Or. en

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade ou o organismo notificado 
que assumirem as funções do organismo 
notificado ao qual se aplica a alteração da 

A autoridade ou o organismo notificado 
que assumirem as funções do organismo 
notificado ao qual se aplica a alteração da 
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notificação devem informar imediatamente 
desse facto a Comissão, os outros 
Estados-Membros e os outros organismos 
notificados.

notificação devem informar 
imediatamente, e pelo menos no prazo de 
10 dias, desse facto a Comissão, os outros 
Estados-Membros e os outros organismos 
notificados.

Or. en

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão deve garantir o 
estabelecimento e o funcionamento de uma 
coordenação e cooperação adequadas entre 
os organismos notificados, sob a forma de 
um grupo de coordenação de organismos 
notificados no domínio dos dispositivos 
médicos, incluindo os dispositivos médicos 
para diagnóstico in vitro. O referido grupo 
deve reunir periodicamente e, no mínimo, 
duas vezes por ano.

Or. en

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 40 – título 

Texto da Comissão Alteração

Taxas Taxas para as atividades das autoridades 
nacionais

Or. en
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Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 89.º a fim de definir a estrutura e o 
nível das taxas referidas no n.º 1, tendo em 
conta os objetivos de proteção da 
segurança e da saúde humana, apoio à 
inovação e eficácia em termos de custos. 
Deve prestar-se especial atenção aos 
interesses dos organismos notificados que 
tenham apresentado um certificado emitido 
pelo organismo nacional de acreditação, tal 
como referido no artigo 31.º, n.º 2, e dos 
organismos notificados que sejam 
pequenas e médias empresas na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão. 

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 89.º a fim de definir a estrutura e o 
nível comparável das taxas referidas no 
n.º 1, tendo em conta os objetivos de 
proteção da segurança e da saúde humana, 
apoio à inovação, eficácia em termos de 
custos e a necessidade de criar condições 
de concorrência equitativas em todos os 
Estados-Membros. Deve prestar-se 
especial atenção aos interesses dos 
organismos notificados que tenham 
apresentado um certificado emitido pelo 
organismo nacional de acreditação, tal 
como referido no artigo 31.º, n.º 2, e dos 
organismos notificados que sejam 
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pequenas e médias empresas na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão.

Or. en

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 40.º-A
Transparência em termos de taxas 

cobradas pelos organismos notificados 
pelas atividades de avaliação da 

conformidade
1. Os Estados-Membros devem adotar 
regulamentos relativos às taxas 
normalizadas para os organismos 
notificados.
2. As taxas devem ser comparáveis em 
todos os Estados-Membros. A Comissão 
deve apresentar diretrizes para facilitar a 
comparabilidade dessas taxas no prazo de 
24 meses a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento.
3. Os Estados-Membros devem transmitir 
as respetivas listas de taxas normalizadas 
à Comissão.
4. A autoridade nacional deve assegurar 
que os organismos notificados 
disponibilizam as listas de taxas 
normalizadas para as atividades de 
avaliação da conformidade. 

Or. en
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Alteração 67

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

Texto da Comissão Alteração

Secção 1-A. Autorização de introdução no 
mercado

Or. en

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41.º-A

Princípios gerais relativos à autorização 
de introdução no mercado

1. Nenhum dos seguintes dispositivos 
pode ser colocado no mercado da União 
se não tiver sido concedida uma 
autorização de introdução no mercado na 
União através do procedimento 
centralizado referido no artigo 41.º-C e 
em conformidade com as disposições do 
presente regulamento:
- os dispositivos implantáveis inovadores;
- os dispositivos inovadores referidos no 
artigo 1.º, n.º 4;
- os dispositivos inovadores referidos no 
artigo 1.º, n.º 5, e no anexo VII, ponto 5.3 
(regra n.º 11), ou
- os dispositivos inovadores fabricados 
utilizando tecidos ou células de origem 
humana ou animal, ou seus derivados, 
que sejam não viáveis ou que sejam 
tornados não viáveis.
2. Nenhum dos seguintes dispositivos 
pode ser colocado no mercado de um 
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Estado-Membro se não tiver sido 
concedida uma autorização de introdução 
no mercado nacional por parte da 
autoridade competente desse Estado-
Membro através do procedimento 
descentralizado referido no artigo 41.º-D e 
em conformidade com as disposições do 
presente regulamento:
- os dispositivos da classe III;
- os dispositivos implantáveis não 
inovadores; 
- os dispositivos não inovadores referidos 
no artigo 1.º, n.º 4;
- os dispositivos não inovadores referidos 
no artigo 1.º, n.º 5, e no anexo VII, 
ponto 5.3 (regra n.º 11), ou 
- os dispositivos não inovadores 
fabricados utilizando tecidos ou células de 
origem humana ou animal, ou seus 
derivados, que sejam não viáveis ou que 
sejam tornados não viáveis.
3. Em derrogação do n.º 2, o fabricante 
pode decidir pedir uma autorização de 
introdução no mercado nos termos do 
procedimento centralizado para os 
dispositivos incluídos no n.º 2.
4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados nos termos do artigo 89.º a 
fim de alterar a lista constante do n.º 1, à 
luz de progressos técnicos. 
5. Os dispositivos referidos nos n.os 1 e 2 
que já estejam no mercado da União à 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento são obrigados a ter uma 
autorização de introdução no mercado, 
em conformidade com os procedimentos 
definidos na presente secção, a partir da 
data em que expirar a validade do 
respetivo certificado.
6. Uma autorização de introdução no 
mercado concedida nos termos da 
presente secção é válida durante cinco 
anos.
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A autorização de introdução no mercado 
pode ser renovada ao fim de cinco anos 
com base numa reavaliação da relação 
risco-benefício por parte da Agência.
7. Todos os pedidos de autorização de 
introdução no mercado e todas as 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas ao abrigo das disposições dos 
artigos 41.º-C, 41.º-D, 41.º-E e 41.º-F, 
assim como as informações referidas no 
artigo 41.º-B, devem ser introduzidas pela 
Comissão ou pelos Estados-Membros, 
consoante o caso, no sistema eletrónico 
referido no artigo 41.º-B, n.º 1, sem 
demora e o mais tardar 15 dias após a sua 
receção.
Antes de dar início à análise de um pedido 
para um dispositivo médico, o Comité 
para a Autorização dos Dispositivos 
Médicos, como refere o artigo 41.º-C, ou a 
autoridade competente do Estado-
Membro em causa, deve verificar que não 
foi submetido qualquer outro pedido para 
o mesmo dispositivo médico. 

Or. en

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 41-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41.º-B

Sistema eletrónico de autorizações de 
introdução no mercado

1. A Comissão deve, em colaboração com 
os Estados-Membros, definir e gerir um 
sistema eletrónico de registo para os 
pedidos de autorizações de introdução no 
mercado e para autorizações de 
introdução no mercado concedidas nos 
termos da presente secção, bem como 
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coligir e processar as seguintes 
informações:
- o nome do fabricante;
- o nome e a classe de risco do dispositivo 
médico;
- o procedimento aplicável;
- no caso de um procedimento 
descentralizado, o Estado-Membro em 
que o fabricante fez o pedido;
- a documentação que acompanha o 
pedido de autorização de introdução no 
mercado;
- o relatório de avaliação do dispositivo 
médico emitido durante o processo de 
autorização de introdução no mercado;
- a data da concessão da autorização de 
introdução no mercado e, quando 
diferente, a data em que o dispositivo é 
colocado no mercado; 
- quaisquer informações relativas à 
suspensão ou retirada da autorização de 
introdução no mercado.
2. As informações coligidas e processadas 
no sistema eletrónico relacionadas com o 
procedimento centralizado referido no 
artigo 41.º-C devem ser introduzidas no 
sistema eletrónico de registos pela 
Agência Europeia dos Medicamentos.
As informações coligidas e processadas 
no sistema eletrónico relacionadas com o 
procedimento descentralizado referido no 
artigo 41.º-D devem ser introduzidas no 
sistema eletrónico de registos pelos 
Estados-Membros.
3. Caso estas informações precisem de ser 
atualizadas, no que toca à colocação do 
dispositivo no mercado, à suspensão ou à 
retirada do dispositivo do mercado, o 
fabricante deve informar imediatamente a 
Agência ou a autoridade competente 
nacional, consoante o caso, que por sua 
vez deve atualizar de imediato as 
informações no sistema eletrónico.



PE507.972v02-00 52/120 PR\933401PT.doc

PT

4. As informações coligidas e processadas 
no sistema eletrónico relacionadas com os 
pedidos de autorização de introdução no 
mercado só devem estar acessíveis aos 
Estados-Membros, à Agência e à 
Comissão. 
As informações coligidas e processadas 
no sistema eletrónico relacionadas com as 
autorizações de introdução no mercado 
concedidas devem estar acessíveis ao 
público. 

Or. en

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 41-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41.º-C

Procedimento centralizado
1. Cria-se pelo presente um Comité para a 
Autorização dos Dispositivos Médicos em 
conformidade com as disposições do 
artigo 41.º-D. O Comité deve fazer parte 
da Agência Europeia dos Medicamentos. 
2. Cabe ao Comité para a Autorização dos 
Dispositivos Médicos redigir o parecer da 
Agência sobre quaisquer assuntos 
relacionados com a admissibilidade dos 
pedidos entregues em conformidade com 
o procedimento centralizado, a concessão, 
modificação, suspensão ou revogação de 
uma autorização para colocar no mercado 
dispositivos implantáveis e dispositivos 
que incluam ou dispensem substâncias 
ativas.
3. Cada pedido relativo aos dispositivos 
mencionados no artigo 41.º-A, n.º 1, deve 
incluir os dados específicos e os 
documentos referidos nos anexos VII, IX 



PR\933401PT.doc 53/120 PE507.972v02-00

PT

e X, consoante seja relevante.
4. O pedido é acompanhado da taxa a 
pagar à Agência pela sua análise do 
pedido.
5. A Agência deve assegurar que o 
parecer do Comité para a Autorização dos 
Dispositivos Médicos é emitido no prazo 
de 210 dias a contar da receção de um 
pedido válido.
São conferidos ao Comité para a 
Autorização dos Dispositivos Médicos, 
pelo menos, 80 dias a contar da receção 
de um pedido para analisar os dados 
científicos que constam da documentação 
que acompanha o pedido de autorização 
de introdução no mercado. Com base num 
pedido devidamente fundamentado do 
Comité para a Autorização dos 
Dispositivos Médicos, a Agência pode 
prorrogar esse prazo.
6. O Comité pode solicitar apenas uma vez 
ao fabricante que faculte informações 
adicionais que, por razões científicas 
válidas, sejam necessárias para a 
avaliação do pedido de autorização de 
introdução no mercado. Esse pedido pode 
incluir a apresentação de amostras ou a 
realização de uma visita às instalações do 
fabricante. Quando o referido pedido é 
feito, o período mencionado no n.º 5 fica 
suspenso até as informações adicionais 
solicitadas serem facultadas.
7. A Comissão, em consulta com a 
Agência, os Estados-Membros e as partes 
interessadas, elabora um guia 
pormenorizado relativo ao modo como 
devem ser apresentados os pedidos de 
autorização.
8. Quando o Comité para a Autorização 
dos Dispositivos Médicos o considera 
necessário para concluir a sua análise de 
um pedido, pode exigir que as instalações 
de fabrico do dispositivo médico em causa 
do requerente sejam submetidas a uma 
inspeção específica. Essas inspeções são 
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feitas sem aviso prévio.
A inspeção deve ser efetuada no prazo 
estipulado no n.º 5 por inspetores do 
Estado-Membro com as qualificações 
adequadas. Esses inspetores podem fazer-
se acompanhar de um relator ou de um 
perito nomeado pelo Comité para a 
Autorização dos Dispositivos Médicos.
9. A Agência informa seguidamente o 
requerente se o parecer do Comité para a 
Autorização dos Dispositivos Médicos 
indicar que:
a) O pedido não satisfaz os critérios de 
autorização fixados no presente 
regulamento;
b) A documentação que acompanha o 
pedido não cumpre as disposições do 
presente regulamento ou precisa de ser 
alterada ou complementada;
c) A autorização de introdução no 
mercado precisa de ser concedida 
mediante determinadas condições;
d) a autorização de introdução no 
mercado para o dispositivo médico em 
causa é recusada por este não cumprir o 
presente regulamento.
10. No prazo de 15 dias a contar da 
receção do parecer referido no n.º 9, o 
requerente pode notificar a Agência por 
escrito da sua intenção de requerer uma 
reavaliação do parecer. Nesse caso, o 
requerente deve transmitir à Agência as 
razões pormenorizadas por trás desse 
pedido no prazo de 60 dias a contar da 
receção do parecer.
No prazo de 60 dias a contar da receção 
das razões do pedido, o Comité para a 
Autorização dos Dispositivos Médicos 
deve reanalisar o seu parecer em 
conformidade com as condições definidas 
no quarto parágrafo do artigo 62.º, n.º 1, 
do Regulamento (CE) n.º 726/2004. As 
razões que fundamentam as conclusões 
são anexadas ao parecer definitivo.
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11. No prazo de 15 dias a contar da sua 
emissão, a Agência deve enviar o parecer 
final do Comité para a Autorização dos 
Dispositivos Médicos à Comissão, aos 
Estados-Membros e ao requerente, 
juntamente com um relatório a descrever 
a avaliação do dispositivo médico pelo 
Comité para a Autorização dos 
Dispositivos Médicos e expondo as razões 
que fundamentaram as suas conclusões.
12. Se um requerente retirar um pedido de 
autorização de introdução no mercado 
apresentado à Agência antes de ser 
emitido um parecer sobre o pedido, deverá 
comunicar à Agência os motivos pelos 
quais retirou o pedido. A Agência 
disponibiliza essa informação ao público e 
publica o relatório de avaliação, se este 
estiver disponível, depois de ter sido 
suprimida qualquer informação comercial 
de natureza confidencial.
13. No prazo de 15 dias a contar da 
receção do parecer referido no n.º 11, a 
Comissão elabora um projeto de decisão a 
tomar quanto ao pedido.
No caso de o projeto de decisão divergir 
do parecer da Agência, a Comissão 
fundamenta pormenorizadamente num 
anexo os motivos das divergências.
O projeto de decisão é enviado aos 
Estados-Membros e ao requerente.
Os Estados-Membros têm 22 dias para 
entregar à Comissão as suas observações 
escritas sobre o projeto de decisão.
Contudo, se tiver de ser tomada uma 
decisão com urgência, o presidente do 
Comité dos Dispositivos Médicos pode 
determinar um prazo mais reduzido, de 
acordo com o grau de urgência envolvido. 
Este prazo não será, exceto em 
circunstâncias excecionais, inferior a 
cinco dias;
14. Os Estados-Membros podem solicitar 
por escrito que o projeto de decisão 
referido no n.º 13 seja debatido em sessão 
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plenária do Comité dos Dispositivos 
Médicos, fundamentando 
pormenorizadamente a sua pretensão.
Se a Comissão considerar que as 
observações escritas apresentadas por um 
Estado-Membro levantam novas questões 
importantes de caráter científico ou 
técnico não abordadas no parecer da 
Agência, o presidente do Comité dos 
Dispositivos Médicos interromperá o 
processo, remetendo de novo o pedido à 
Agência para uma análise mais 
aprofundada.
15. A Comissão aprova uma decisão final 
no prazo de 30 dias a contar do final da 
análise referida no artigo 88.º, n.º 3.
16. A recusa de uma autorização de 
introdução no mercado constitui uma 
proibição de colocação no mercado dos 
dispositivos referidos no artigo 41.º-A, 
n.º 1, em toda a União.
17. Após a concessão de uma autorização 
de introdução no mercado, o titular dessa 
autorização informa a Agência das datas 
de colocação efetiva no mercado do 
dispositivo médico nos Estados-Membros, 
tendo em conta as diferentes 
apresentações autorizadas.
18. O titular da autorização de introdução 
no mercado também deve notificar a 
Agência caso o produto deixe de ser 
colocado no mercado, quer temporária 
quer permanentemente, e deve apresentar 
uma justificação sobre as razões médicas 
e/ou económicas que levaram a tal.

Or. en
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Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 41-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41.º-D

Comité para a Autorização dos 
Dispositivos Médicos

1. O Comité para a Autorização dos 
Dispositivos Médicos é composto por:
a) Um membro efetivo e um membro 
suplente nomeados por cada Estado-
Membro, nos termos do n.º 3 do presente 
artigo; 
b) Seis membros nomeados pela 
Comissão, com vista a garantir que o 
Comité dispõe de conhecimentos 
especializados relevantes em matéria de 
dispositivos médicos, com base num 
convite público à manifestação de 
interesse; 
c) Um membro efetivo e um membro 
suplente nomeados pela Comissão após 
consulta do Parlamento Europeu, com 
base num convite público à manifestação 
de interesse, a fim de representar os 
profissionais de saúde;
d) Um membro efetivo e um membro 
suplente nomeados pela Comissão após 
consulta do Parlamento Europeu, com 
base num convite público à manifestação 
de interesse, a fim de representar as 
organizações de doentes.
Os membros suplentes representam os 
membros efetivos e votam em seu nome 
na sua ausência. Os membros suplentes 
referidos na alínea a) podem ser 
nomeados para agir como relatores em 
conformidade com o artigo 62.º do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004. 
2. Um Estado-Membro pode delegar as 
suas funções no Comité para a 
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Autorização dos Dispositivos Médicos 
noutro Estado-Membro. Nenhum Estado-
Membro pode representar mais de um 
Estado-Membro. 
3. Os membros efetivos e os membros 
suplentes do Comité para a Autorização 
dos Dispositivos Médicos são nomeados 
com base nos seus conhecimentos 
especializados relevantes em matéria de 
dispositivos médicos, de modo a garantir
os mais elevados níveis de qualificações 
especializadas e um vasto leque de 
especialização relevante. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
contacto com o conselho de administração 
da Agência e com a Comissão para 
garantir que a composição final do 
Comité para a Autorização dos 
Dispositivos Médicos abrange as áreas 
científicas relevantes às suas funções. 
4. Os membros efetivos e os membros 
suplentes do Comité para a Autorização 
dos Dispositivos Médicos são nomeados 
por um mandato de três anos, renovável 
uma vez e, seguidamente, nos termos do 
n.º 1. O comité elege como presidente um 
dos seus membros, por um mandato de 
três anos, renovável uma vez. 
5. O artigo 61.º, n.os 3, 4, 5, 6, 7 e 8, do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 é 
aplicável ao Comité para a Autorização 
dos Dispositivos Médicos. 
6. O mandato do Comité para a 
Autorização dos Dispositivos Médicos 
abrange todos os aspetos da avaliação dos 
dispositivos médicos no âmbito dos 
procedimentos previstos nos artigos 41.º-C 
e 41.º-F;

Or. en
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Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 41-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41.º-E

Procedimento descentralizado
1. Os Estados-Membros devem verificar 
através do sistema eletrónico de 
autorizações de introdução no mercado 
referido no artigo 41.º-B que naquele 
momento não está a ser analisado 
qualquer outro pedido, nem que nenhuma 
outra autorização de introdução no 
mercado foi concedida, para o mesmo 
dispositivo médico.
2. Quando um Estado-Membro observar 
que outro pedido de autorização de 
introdução no mercado para o mesmo 
dispositivo médico está a ser analisado 
noutro Estado-Membro, o Estado-
Membro em causa deve rejeitar avaliar o 
pedido e deve informar imediatamente o 
requerente.
3. Quando um Estado-Membro autorizou 
um dispositivo médico que é objeto de um 
pedido de autorização de introdução no 
mercado noutro Estado-Membro, este 
último deve rejeitar o pedido e informar 
imediatamente o requerente.
4. Os Estados-Membros devem tomar 
todas as medidas necessárias para 
assegurar que o procedimento para 
conceder uma autorização de introdução 
no mercado para os dispositivos referidos 
no artigo 41.º-A, n.º 2, é concluído no 
prazo máximo de 210 dias a contar da 
apresentação de um pedido válido.
5. A autoridade nacional competente de 
um Estado-Membro só pode solicitar uma 
única vez ao fabricante a entrega de 
informações adicionais que, por razões 
científicas válidas, sejam necessárias para 
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a avaliação do pedido de autorização de 
introdução no mercado. Esse pedido pode 
incluir a apresentação de amostras ou a 
realização de uma visita às instalações do 
fabricante. Até à entrega das informações 
adicionais solicitadas, e no prazo máximo 
de 60 dias, o prazo referido no n.º 4 fica 
suspenso.
6. Se um requerente retirar um pedido de 
autorização de introdução no mercado 
apresentado à autoridade competente de 
um Estado-Membro antes de ser emitido 
um parecer sobre o pedido, o requerente 
deve comunicar as razões que o levaram a 
tal à autoridade competente desse Estado-
Membro. A autoridade competente 
nacional põe essa informação à 
disposição do público e publica o relatório 
de avaliação, se este estiver disponível, 
depois de ter sido suprimida qualquer 
informação comercial de natureza 
confidencial.
7. Assim que a autorização de introdução 
no mercado for concedida, o requerente é 
informado pela autoridade competente do 
Estado-Membro em causa.
8. A autoridade competente nacional deve, 
sem demora, e no prazo de 15 dias, 
disponibilizar ao público a autorização de 
introdução no mercado.
9. A autoridade competente nacional deve 
elaborar um relatório de avaliação e fazer 
comentários no processo, nomeadamente 
no que toca ao resultado das investigações 
clínicas e ao sistema de gestão de risco.
10. A autoridade competente nacional, 
após supressão de todas as informações 
comerciais de natureza confidencial, deve 
tornar público o relatório de avaliação 
sem demora, e o mais tardar no prazo de 
15 dias, juntamente com as razões que 
fundamentam o seu parecer.
11. Os Estados-Membros devem informar 
a Agência acerca de quaisquer 
autorizações de introdução no mercado 
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que tenham concedido. 
12. Após a concessão de uma autorização 
de introdução no mercado, o titular dessa
autorização deve informar a autoridade 
competente do Estado-Membro que 
concede a autorização acerca da data 
efetiva de colocação no mercado do 
dispositivo médico nesse Estado-Membro.
13. O titular da autorização de introdução 
no mercado também deve notificar a 
autoridade competente caso o dispositivo 
médico deixe de ser colocado no mercado 
do Estado-Membro e deve apresentar uma 
justificação para tal com base em razões 
médicas e/ou económicas.

Or. en

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 41-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41.º-F

Reconhecimento mútuo das autorizações 
de introdução no mercado 

descentralizadas
1. O GCDM, tal como definido no 
artigo 78.º, é responsável por analisar 
qualquer questão relacionada com uma 
autorização de introdução no mercado em 
mais do que um Estado-Membro de um 
dispositivo médico elegível para 
autorização em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 41.º-E.
2. Com vista à concessão de uma 
autorização de introdução no mercado 
para esse dispositivo médico em mais do 
que um Estado-Membro, o requerente 
deve apresentar um pedido com base num 
dossiê idêntico à autoridade competente 
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nesses Estados-Membros. O dossiê deve 
conter as informações e os documentos 
referidos nos anexos VIII, IX e X do 
presente regulamento. Os documentos 
apresentados devem incluir uma lista dos 
Estados-Membros abrangidos pelo 
pedido. O requerente deve solicitar a um 
dos Estados-Membros que aja na 
qualidade de «Estado-Membro de 
referência» e que prepare um relatório de 
avaliação sobre o dispositivo médico, nos 
termos do n.º 3 ou do n.º 4. 
3. Quando um dispositivo médico já 
dispõe de uma autorização de introdução 
no mercado aquando do pedido, os 
Estados-Membros em causa devem 
reconhecer a autorização de introdução 
no mercado concedida pelo Estado-
Membro de referência, que será o Estado-
Membro que concedeu primeiro a 
autorização de introdução no mercado. 
Para o efeito, o titular da autorização de 
introdução no mercado deve requerer ao 
Estado-Membro de referência que 
atualize o relatório de avaliação existente 
do dispositivo médico autorizado. O 
Estado-Membro de referência atualiza o 
relatório de avaliação no prazo de 90 dias 
a contar da receção de um pedido válido. 
O relatório de avaliação, juntamente com 
outros documentos e informações 
relevantes, deve ser enviado aos 
Estados-Membros em causa e ao 
requerente.
4. Nos casos em que o dispositivo médico 
ainda não tenha uma autorização de
introdução no mercado aquando do 
pedido, o requerente deve solicitar ao 
Estado-Membro de referência que 
prepare um projeto de relatório de 
avaliação. O Estado-Membro de 
referência prepara o relatório no prazo de 
120 dias a contar da data de receção de 
um pedido válido e envia-o aos 
Estados-Membros envolvidos e ao 
requerente.
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5. No prazo de 90 dias a contar da receção 
dos documentos referidos nos n.os 3 e 4, os 
Estados-Membros em causa devem 
aprovar o relatório de avaliação e 
informar o Estado-Membro de referência 
em conformidade. Este constata o acordo 
geral, encerra o procedimento e dá 
conhecimento deste facto ao requerente.
6. Cada Estado-Membro onde tenha sido 
apresentado um pedido em conformidade 
com o n.º 2 deve adotar uma decisão em 
conformidade com a aprovação do 
relatório de avaliação, no prazo de 30 dias 
após ter conhecimento do acordo.
7. Se, no prazo definido no n.º 5, um 
Estado-Membro em causa não aprovar o 
relatório de avaliação com base num 
potencial risco grave para a saúde 
pública, deve apresentar uma descrição 
pormenorizada das razões que 
fundamentam a sua posição ao Estado-
Membro de referência, aos outros 
Estados-Membros em causa e ao 
requerente. Os elementos de desacordo 
passam então a ser encaminhados para o 
GCDM. 
8. No âmbito do GCDM, todos os 
Estados-Membros referidos no n.º 7 
devem tentar chegar a acordo sobre a 
ação a tomar. Devem facultar ao 
requerente a possibilidade de expor a sua 
opinião, oralmente ou por escrito. Se, no 
prazo de 60 dias a contar da comunicação 
dos elementos do desacordo, os 
Estados-Membros chegarem a acordo, o 
Estado-Membro de referência constatará 
o acordo, encerrará o procedimento e 
dará conhecimento deste facto ao 
requerente. É aplicável o disposto no 
n.º 6. 
9. Se os Estados-Membros não tiverem 
chegado a acordo no prazo de 60 dias 
referido no n.º 7, a Agência será 
imediatamente informada, a fim de que se 
aplique o procedimento previsto no artigo 
41.º-G. Deve ser fornecida à Agência uma 
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exposição pormenorizada das questões 
relativamente às quais os 
Estados-Membros não tenham podido 
chegar a acordo e dos motivos do 
desacordo. Uma cópia deve ser enviada ao 
requerente.
10. Assim que estiver informado de que a 
questão foi remetida para a Agência, o 
requerente deve daí em diante enviar para 
a Agência uma cópia das informações e 
dos documentos referidos no n.º 2.
11. Nas circunstâncias referidas no n.º 9, 
os Estados-Membros que aprovaram o 
relatório de avaliação do Estado-Membro 
de referência podem, a pedido do 
requerente, autorizar o dispositivo médico 
sem esperar pelo resultado do 
procedimento definido no artigo 41.º-G. 
Neste caso, a autorização é concedida sem 
prejuízo da conclusão desse 
procedimento.

Or. en

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 41-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41.º-G

Procedimento de arbitragem em caso de 
desacordo acerca do reconhecimento 

mútuo de uma autorização de introdução 
no mercado descentralizada

1. Em caso de remissão para o processo 
previsto no presente artigo, o Comité dos 
Dispositivos Médicos deliberará e emitirá 
um parecer fundamentado sobre o 
assunto no prazo de 60 dias  a contar da 
data em que o assunto lhe for submetido.
Em casos urgentes, e sob proposta do seu 
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presidente, o Comité pode acordar num 
prazo mais curto.
2. Para analisar a questão, o Comité dos 
Dispositivos Médicos nomeia como relator 
um dos seus membros. O Comité pode 
igualmente designar peritos 
independentes para o aconselhar sobre 
assuntos específicos. Ao designar esses 
peritos, o Comité define as suas tarefas e 
fixa o prazo para a respetiva execução.
3. Antes de emitir o seu parecer, o Comité 
dos Dispositivos Médicos facultará ao 
requerente ou ao titular da autorização de 
introdução no mercado a possibilidade de 
apresentar explicações orais ou escritas 
dentro de um prazo que o mesmo fixará.
O Comité pode suspender o prazo previsto 
no n.º 1, por forma a permitir que o 
requerente ou o titular da autorização de 
introdução no mercado prepare as suas 
explicações.
4. A Agência deve daí em diante informar 
o requerente ou o titular da autorização 
de introdução no mercado acerca do 
parecer do Comité sobre a autorização de 
introdução no mercado do dispositivo 
médico em causa. 
No prazo de 15 dias a contar da receção 
do parecer, o requerente ou o titular da 
autorização de introdução no mercado 
pode notificar à Agência, por escrito, a 
sua intenção de requerer a revisão do 
parecer do Comité dos Dispositivos 
Médicos. Nesse caso, deve apresentar à 
Agência a fundamentação pormenorizada 
do requerimento de revisão no prazo de 60 
dias a contar da receção do parecer.
No prazo de 60 dias a contar da receção 
das razões para o pedido, o Comité deve 
reanalisar o seu parecer.  Deve para tal 
nomear um relator diferente e, quando 
necessário, um correlator diferente do 
relator e do correlator nomeado para o 
parecer inicial. O procedimento de 
reanálise deve apenas centrar-se nos 
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elementos do parecer identificados pelo 
requerente ou pelo titular da autorização 
de introdução no mercado e deve apenas 
basear-se nos dados científicos 
disponíveis aquando da emissão do 
parecer inicial por parte do Comité. O 
requerente ou o titular da autorização de 
introdução no mercado pode solicitar que 
o Comité recorra ao comité consultivo, tal 
como estabelecido no artigo 78.º-A, em 
relação à reanálise.
As razões que fundamentam as 
conclusões na reanálise são anexadas ao 
relatório de avaliação referido no n.º 5 do 
presente artigo.
5. No prazo de 15 dias a contar da sua 
aprovação, a Agência envia aos 
Estados-Membros, à Comissão e ao 
requerente ou ao titular da autorização de 
introdução no mercado o parecer 
definitivo do Comité dos Dispositivos 
Médicos, acompanhado do relatório de 
avaliação do dispositivo médico e 
fundamentando as suas conclusões.
Em caso de parecer favorável 
relativamente ao pedido de 
reconhecimento mútuo da autorização de 
introdução no mercado descentralizada 
para um dispositivo médico referido no 
artigo 41.º-F, os seguintes documentos 
devem ser anexados ao parecer:
a) Os documentos do dossiê, tal como 
referido no artigo 41.º-F, n.º 2;
b) Quaisquer condições que possam afetar 
a autorização;
c) A exposição pormenorizada de 
quaisquer condições ou restrições 
recomendadas em relação à utilização 
segura e eficaz do dispositivo médico;
d) O texto proposto para o rótulo e para o 
panfleto do dispositivo médico.
6. No prazo de 15 dias a contar da receção 
do parecer referido no n.º 5, a Comissão 
deve elaborar um projeto da decisão a 
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tomar relativamente ao pedido, que tenha 
em conta o direito da União. 
Em caso de um projeto de decisão que 
contemple a concessão da autorização de 
introdução no mercado, os documentos 
referidos no n.º 5 devem ser anexados. 
No caso de o projeto de decisão não ser 
conforme com o parecer da Agência, a 
Comissão fundamentará 
pormenorizadamente num anexo os 
motivos das divergências.
O projeto de decisão será enviado aos 
Estados-Membros e ao requerente ou 
titular da autorização de introdução no 
mercado.
Os Estados-Membros têm 22 dias para 
entregar à Comissão as suas observações 
escritas sobre o projeto de decisão. 
Contudo, se tiver de ser tomada uma 
decisão com urgência, o presidente do 
Comité dos Dispositivos Médicos pode 
determinar um prazo mais reduzido, de 
acordo com o grau de urgência envolvido. 
Esse prazo não será, exceto em 
circunstâncias excecionais, inferior a 5 
dias.
7. Os Estados-Membros podem requerer 
por escrito que o projeto de decisão 
referido no n.º 6 seja discutido em sessão 
plenário do Comité dos Dispositivos 
Médicos, tal como referido no artigo 88.º, 
n.º 1, fundamentando 
pormenorizadamente a sua pretensão. 
Se a Comissão considerar que as 
observações escritas apresentadas por um 
Estado-Membro levantam novas questões 
importantes de caráter científico ou 
técnico não abordadas no parecer da 
Agência, o presidente do Comité dos 
Dispositivos Médicos interromperá o 
processo, remetendo de novo o pedido à 
Agência para uma análise mais 
aprofundada.
8. A Comissão toma uma decisão final 
nos termos do artigo 88.º, n.º 3, no prazo 
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de 30 dias a contar da conclusão do 
procedimento aí estabelecido. A Comissão 
atualiza as informações sobre o 
dispositivo em causa no sistema eletrónico 
referido no artigo 41.º-B.
9. A recusa de uma autorização de 
introdução no mercado constitui uma 
proibição de colocação no mercado do 
dispositivo em causa em toda a União.
10. A decisão referida no n.º 8 é dirigida a 
todos os Estados-Membros e transmitida 
ao titular da autorização de introdução no 
mercado ou ao requerente. Os 
Estados-Membros em causa e o Estado-
Membro de referência concedem ou 
revogam a autorização de introdução no 
mercado, ou modificam os seus termos 
consoante necessário para cumprir a 
decisão no prazo de 30 dias após a sua 
notificação. Do facto devem informar a 
Comissão e a Agência.

Or. en

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 41-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41.º-H

Modificação da autorização de introdução 
no mercado

1. Qualquer pedido do titular da 
autorização de introdução no mercado 
destinado a alterar os termos da 
autorização de introdução no mercado 
concedida em conformidade com o 
disposto nos artigos 41.º-C, 41.º-E e 41.º-F 
deve ser apresentado a todos os 
Estados-Membros que tenham já 
autorizado o dispositivo médico em 
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questão. 
A Comissão, em consulta com a Agência, 
fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 89.º do 
presente regulamento a fim de adotar os 
procedimentos necessários para analisar 
as modificações dos termos da 
autorização de introdução no mercado.
2. Em caso de arbitragem apresentada à 
Comissão, é aplicável o procedimento 
definido no artigo 41.º-G, por analogia às 
modificações feitas às autorizações de 
introdução no mercado.
3. Caso um Estado-Membro considere 
necessário, para proteger a saúde pública, 
alterar os termos de uma autorização de 
introdução no mercado concedida em 
conformidade com o disposto no presente 
capítulo, suspendê-la ou revogá-la, 
submeterá de imediato a questão à 
Agência, a fim de que seja aplicado o 
procedimento previsto no artigo 41.º-G. 
Em casos excecionais, quando é 
necessária uma ação urgente para 
proteger a saúde pública, e até ser 
adotada uma decisão definitiva, um 
Estado-Membro pode suspender a 
comercialização e a utilização do 
dispositivo médico em causa no seu 
território. Deve notificar a Comissão, a 
Agência e os outros Estados-Membros, o 
mais tardar no dia útil seguinte, dos 
motivos dessa medida.

Or. en
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Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

No caso dos dispositivos referidos no 
artigo 1.º, n.º 4, primeiro parágrafo, o 
organismo notificado deve seguir o 
procedimento de consulta especificado no 
anexo VIII, capítulo II, secção 6.1, ou no 
anexo IX, secção 6, conforme aplicável.

No caso dos dispositivos referidos no 
artigo 1.º, n.º 4, primeiro parágrafo, o 
Comité para a Autorização dos 
Dispositivos Médicos referido no 
artigo 41.º-C, ou a autoridade nacional, 
deve seguir o procedimento de consulta 
especificado no anexo VIII, capítulo II, 
secção 6.1, ou no anexo IX, secção 6, 
conforme aplicável.

No caso dos dispositivos abrangidos pelo 
presente regulamento em conformidade 
com o artigo 1.º, n.º 2, alínea e), o 
organismo notificado deve seguir o 
procedimento de consulta especificado no 
anexo VIII, capítulo II, secção 6.2, ou no 
anexo IX, secção 6, conforme aplicável.

No caso dos dispositivos abrangidos pelo 
presente regulamento em conformidade 
com o artigo 1.º, n.º 2, alínea e), a 
autorização de introdução no mercado 
deve seguir o procedimento de consulta 
especificado no anexo VIII, capítulo II, 
secção 6.2, ou no anexo IX, secção 6, 
conforme aplicável.

Or. en



PR\933401PT.doc 71/120 PE507.972v02-00

PT

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Em derrogação do artigo 41.º-A, os 
fabricantes de dispositivos classificados na 
classe IIb, com exceção dos feitos por 
medida e dos experimentais, devem ser 
sujeitos a uma avaliação da conformidade 
baseada na garantia da qualidade total 
como especificado no anexo VIII, 
excetuando o seu capítulo II, a qual deve 
incluir uma avaliação da documentação de 
conceção constante da documentação 
técnica, numa base representativa. Em 
alternativa, o fabricante pode optar por 
uma avaliação da conformidade com base 
no exame de tipo, como especificado no 
anexo IX, em combinação com uma 
avaliação da conformidade baseada na 
verificação da conformidade do produto, 
como especificado no anexo X.

Or. en

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os fabricantes de dispositivos 
classificados na classe IIa, com exceção 
dos feitos por medida e dos experimentais, 
devem ser sujeitos a uma avaliação da 
conformidade baseada na garantia da 
qualidade total como especificado no 
anexo VIII, excetuando o seu capítulo II, a 
qual deve incluir uma avaliação da 
documentação de conceção constante da 
documentação técnica, numa base 
representativa. Em alternativa, o fabricante 

4. Em derrogação do artigo 41.º-A, os 
fabricantes de dispositivos classificados na 
classe IIa, com exceção dos feitos por 
medida e dos experimentais, devem ser 
sujeitos a uma avaliação da conformidade 
baseada na garantia da qualidade total 
como especificado no anexo VIII, 
excetuando o seu capítulo II, a qual deve 
incluir uma avaliação da documentação de 
conceção constante da documentação 
técnica, numa base representativa. Em 
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pode optar por elaborar a documentação 
técnica estabelecida no anexo II, em 
combinação com uma avaliação da 
conformidade baseada na verificação da 
conformidade do produto, como 
especificado no anexo X, parte A, secção 
7, ou parte B, secção 8.

alternativa, o fabricante pode optar por 
elaborar a documentação técnica 
estabelecida no anexo II, em combinação 
com uma avaliação da conformidade 
baseada na verificação da conformidade do 
produto, como especificado no anexo X, 
parte A, secção 7, ou parte B, secção 8.

Or. en

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 43 – título

Texto da Comissão Alteração

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

conformidade

Or. en

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º Suprimido
Mecanismo de verificação de 

determinadas avaliações da conformidade
1. Os organismos notificados devem 
notificar a Comissão dos pedidos de 
avaliação da conformidade de dispositivos 
classificados na classe III, à exceção dos 
pedidos relativos ao aditamento ou à 
renovação de certificados existentes. A 
notificação deve ser acompanhada do 
projeto de instruções de utilização 
referido no anexo I, secção 19.3, e do 
projeto de resumo da segurança e do 
desempenho clínico referido no 
artigo 26.º. Na sua notificação, o 
organismo notificado deve indicar a data 
prevista para a conclusão da avaliação da 
conformidade. A Comissão deve 
transmitir imediatamente a notificação e 
os documentos que a acompanham ao 
GCDM. 
2. No prazo de 28 dias a contar da receção 
da informação referida no n.º 1, o GCDM 
pode pedir ao organismo notificado que 
apresente um resumo da avaliação da 
conformidade preliminar antes de emitir 
um certificado. Por sugestão de qualquer 
dos seus membros ou da Comissão, o 
GCDM deve tomar uma decisão quando à 
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apresentação do referido pedido de acordo 
com o procedimento previsto no 
artigo 78.º, n.º 4. No seu pedido, o GCDM 
deve indicar o motivo sanitário 
cientificamente válido que levou à escolha 
do dossiê específico relativamente ao qual 
se solicitou a apresentação de um resumo 
da avaliação da conformidade preliminar. 
Ao selecionar um dossiê específico para 
esse fim, deve tomar-se devidamente em 
conta o princípio da igualdade de 
tratamento.
No prazo de cinco dias a contar da 
receção do pedido do GCDM o organismo
notificado deve informar do mesmo o 
fabricante. 
3. O GCDM pode apresentar observações 
sobre o resumo da avaliação da 
conformidade preliminar o mais tardar 60 
dias após a apresentação desse resumo. 
No decurso desse período, e o mais tardar 
30 dias após a apresentação, o GCDM 
pode solicitar informações 
complementares que sejam necessárias, 
por razões cientificamente válidas, para a 
análise da avaliação da conformidade 
preliminar feita pelo organismo 
notificado. Esse pedido pode incluir a 
apresentação de amostras ou a realização 
de uma visita às instalações do fabricante. 
O prazo para a apresentação de 
observações referido na primeira frase 
ficará suspenso até à transmissão das 
informações complementares solicitadas. 
Eventuais pedidos subsequentes de 
informações complementares por parte do 
GCDM não suspenderão o período de 
apresentação de observações.
4. O organismo notificado deve tomar 
devidamente em consideração todas as 
observações recebidas ao abrigo do 
disposto no n.º 3. O referido organismo 
deve transmitir à Comissão uma 
explicação do modo como tais 
observações foram tidas em conta, 
incluindo uma justificação sempre que 
quaisquer observações não tenham sido 
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seguidas, e comunicar a sua decisão final 
sobre a avaliação da conformidade em 
questão. A Comissão deve transmitir 
imediatamente esta informação ao 
GCDM. 
5. Sempre que for considerado necessário 
para a proteção da segurança dos doentes 
e da saúde pública, a Comissão pode 
determinar, por meio de atos de execução, 
categorias ou grupos de dispositivos 
específicos, exceto os dispositivos da 
classe III, aos quais o disposto nos n.os 1 a 
4 se deve aplicar durante um período de 
tempo predefinido. Os referidos atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 88.º, 
n.º 3.
As medidas tomadas nos termos do 
presente número podem justificar-se 
unicamente com base num ou vários dos 
seguintes critérios:
a) A novidade do dispositivo ou da 
tecnologia em que se baseia e o seu 
impacto significativo em termos clínicos 
ou de saúde pública;
b) Uma alteração desfavorável do perfil 
de risco-benefício de uma categoria ou 
grupo de dispositivos específicos devido a 
preocupações sanitárias cientificamente 
válidas respeitantes aos componentes ou 
material de origem, ou ainda ao impacto 
na saúde em caso de falha; 
c) Um aumento da taxa de incidentes 
graves comunicados em conformidade 
com o artigo 61.º em relação a uma 
categoria ou um grupo de dispositivos 
específicos;
d) Discrepâncias significativas nas 
avaliações da conformidade efetuadas por 
organismos notificados diferentes em 
relação a dispositivos substancialmente 
semelhantes; 
e) Preocupações de saúde pública 
relativas a uma categoria ou um grupo de 
dispositivos específicos ou à tecnologia em 
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que se baseiam.
6. A Comissão deve facultar ao público 
um resumo das observações apresentadas 
de acordo com o disposto no n.º 3 e o 
resultado do procedimento de avaliação 
da conformidade. Não pode divulgar 
dados pessoais nem informações 
comerciais confidenciais.
7. A Comissão deve criar as
infraestruturas técnicas para o 
intercâmbio de dados por meios 
eletrónicos entre os organismos 
notificados e o GCDM para efeitos do 
disposto no presente artigo. 
8. A Comissão pode adotar, por meio de 
atos de execução, as modalidades e os 
elementos processuais relativos à 
apresentação e à análise do resumo da 
avaliação da conformidade preliminar de 
acordo com o disposto nos n.os 2 e 3. Os 
referidos atos de execução são adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 88.º, n.º 3. 

Or. en

Alteração 82

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. As investigações clínicas devem ser 
concebidas e realizadas de modo a 
assegurar a proteção dos direitos, da 
segurança e do bem-estar dos sujeitos que 
participam numa investigação clínica, em 
conformidade com o artigo 50.º-A, n.º 3, e 
a garantir a fiabilidade e robustez dos 
dados clínicos nela produzidos.

Or. en

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 50-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 50.º-A
Intervenção do Comité de Ética

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

Or. en

Alteração 85

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

Texto da Comissão Alteração

2. O promotor de uma investigação clínica 
deve apresentar um pedido ao Estado-
Membro ou Estados-Membros nos quais a 

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

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

Or. en

Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

3. Se o Estado-Membro considerar que a 
investigação clínica não é abrangida pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento ou que o pedido não está 
completo, deve informar o promotor desse 
facto e estabelecer um prazo máximo de 
dez dias para que o promotor apresente as 
suas observações ou complete o pedido.

Or. en

Alteração 87

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 51 – 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

Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Aquando da conclusão da 
investigação clínica, o promotor deve 
introduzir no sistema eletrónico referido 
no artigo 53.º um resumo dos seus 
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resultados redigidos de forma simples e 
compreensível para um leigo.

Or. en

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

É importante que os profissionais de saúde também tenham acesso adequado ao sistema 
eletrónico de investigações clínicas, dado que este contém relatórios sobre incidentes 
adversos graves e deficiências dos dispositivos. Também é importante assegurar que, quando 
for de interesse público, existe forma de solicitar as informações existentes que, de outro 
modo, não estariam acessíveis sem um pedido especial.

Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que um Estado-Membro tenha 
recusado, suspenso ou posto termo a uma 
investigação clínica, tenha solicitado uma 
alteração substancial ou interrupção 
temporária de uma investigação clínica, ou 
tenha sido notificado pelo promotor da 
conclusão antecipada de uma investigação 
clínica por razões de segurança, esse 
Estado-Membro deve comunicar a sua 
decisão e os respetivos motivos a todos os 
Estados-Membros e à Comissão através do 
sistema eletrónico referido no artigo 53.º

1. Sempre que um Estado-Membro tenha 
recusado, suspenso ou posto termo a uma 
investigação clínica, tenha solicitado uma 
alteração substancial ou interrupção 
temporária de uma investigação clínica, ou 
tenha sido notificado pelo promotor da 
conclusão antecipada de uma investigação
clínica por razões de segurança ou 
eficácia, esse Estado-Membro deve 
comunicar a sua decisão e os motivos para 
tal decisão a todos os Estados-Membros e 
à Comissão através do sistema eletrónico 
referido no artigo 53.º

Or. en
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Alteração 94

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 95

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O promotor deve notificar cada Estado-
Membro em causa da conclusão de uma 
investigação clínica no que se refere a esse 
Estado-Membro, com a devida justificação 
em caso de conclusão antecipada. Essa 
notificação deve ser feita no prazo de 15 
dias a contar da conclusão da investigação 
clínica no que se refere a esse Estado-
Membro.

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

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

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

Or. en

Alteração 96

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No pedido único, o promotor deve 
propor um dos Estados-Membros em causa 
como Estado-Membro coordenador. Se 
esse Estado-Membro não quiser 
desempenhar essa função, deve, no prazo 
de seis dias a contar da apresentação do 
pedido único, chegar a acordo com outro 
Estado-Membro em causa para que seja 
este o Estado-Membro coordenador. Se 
nenhum outro Estado-Membro aceitar ser 
Estado-Membro coordenador, o Estado-
Membro coordenador será o Estado-
Membro que tiver sido proposto pelo 
promotor. Se a função de Estado-Membro 
coordenador for assumida por um Estado-
Membro diferente do proposto pelo 
promotor, o prazo referido no artigo 51.º, 
n.º 2, começa a contar no dia seguinte ao 
da aceitação.

2. No pedido único, o promotor deve 
propor um dos Estados-Membros em causa 
como Estado-Membro coordenador. O 
Estado-Membro coordenador deve ser 
escolhido de entre os Estados-Membros 
em causa, onde a maior parte dos sujeitos 
que participam na investigação clínica em 
causa vivem.  Se esse Estado-Membro não 
quiser desempenhar essa função, deve, no 
prazo de seis dias a contar da apresentação 
do pedido único, chegar a acordo com 
outro Estado-Membro em causa para que 
seja este o Estado-Membro coordenador. 
Se nenhum outro Estado-Membro aceitar 
ser Estado-Membro coordenador, o Estado-
Membro coordenador será o Estado-
Membro que tiver sido proposto pelo 
promotor. Se a função de Estado-Membro 
coordenador for assumida por um Estado-
Membro diferente do proposto pelo 
promotor, o prazo referido no artigo 51.º, 
n.º 2, começa a contar no dia seguinte ao 
da aceitação.

Or. en
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Alteração 97

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 98

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem tomar 
todas as medidas adequadas para incentivar 
os profissionais de saúde, os utilizadores e 
os doentes a notificar às autoridades 
competentes os casos de suspeita de 
incidentes graves referidos na alínea a) do 
n.º 1. 

3. Os Estados-Membros devem tomar 
todas as medidas adequadas, incluindo 
campanhas de informação orientadas,
para dar meios e incentivar os profissionais 
de saúde, os utilizadores e os doentes a 
notificar às autoridades competentes os 
casos de suspeita de incidentes graves 
referidos na alínea a) do n.º 1. Devem 
comunicar essas medidas à Comissão.

Os Estados-Membros devem registar essas 
notificações centralmente a nível nacional. 
Sempre que uma autoridade competente de 
um Estado-Membro receba notificações 
dessa natureza, deve tomar as medidas 
necessárias para assegurar que o 
fabricante do dispositivo em causa é 
informado do incidente. O fabricante deve 
assegurar o acompanhamento adequado. 

As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem registar essas 
notificações centralmente a nível nacional. 
Sempre que uma autoridade competente de 
um Estado-Membro receba notificações 
dessa natureza, deve informar sem demora 
o fabricante do dispositivo em causa. O 
fabricante deve assegurar o 
acompanhamento adequado. 

Sempre que a autoridade competente de 
um Estado-Membro determinar que os 
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relatórios recebidos nos termos do 
primeiro parágrafo dizem respeito a um 
incidente grave, deve introduzir esses 
relatórios no sistema eletrónico referido 
no artigo 62.º sem demora, salvo se o 
mesmo incidente já tiver sido apresentado 
pelo fabricante.

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

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

Or. en

Justificação

As questões relacionadas com a notificação por parte dos profissionais de saúde, dos 
utilizadores e dos doentes devem ser reforçadas. A Comissão deve desenvolver formulários 
normalizados com informações provenientes das organizações de doentes e consumidores, 
tanto em formato eletrónico e não eletrónico, para os utilizadores sem acesso à Internet ou 
sem competências informáticas.

Alteração 99

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Se houver interesse legítimo em adquirir conhecimentos sobre incidentes graves relativos a 
determinados dispositivos médicos numa fase inicial, há que criar um direito abrangente à 
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informação.

Alteração 100

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Se houver interesse legítimo em adquirir conhecimentos sobre incidentes graves relativos a 
determinados dispositivos médicos numa fase inicial, há que criar um direito abrangente à 
informação.

Alteração 101

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Relacionado com a inclusão desta disposição no artigo 61.º, n.º 3.
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Alteração 102

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É importante que a Agência e os profissionais de saúde também tenham total acesso ao 
sistema eletrónico de vigilância do mercado, dado que este contém informações importantes 
acerca dos dispositivos que apresentam risco para a saúde. Embora o público possa ter um 
acesso mais diferenciado, se houver interesse legítimo em adquirir conhecimentos sobre 
incidentes graves relativos a determinados dispositivos médicos numa fase inicial, há que 
criar um direito abrangente à informação.

Alteração 103

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Justificação

Deve ser criado um comité consultivo que faça aconselhamento especializado diretamente, 
em vez de numa base caso a caso, para apoiar o trabalho da Comissão, do GCDM e dos 
Estados-Membros. 

Alteração 104

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

Texto da Comissão Alteração

- A análise de questões relacionadas com 
o procedimento de reconhecimento mútuo 
em conformidade com as disposições do 
artigo 41.º-E.

Or. en

Alteração 105

Proposta de regulamento
Artigo 78-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 78.º-A

Comité Consultivo
1. Deve ser criado um comité consultivo 
multidisciplinar composto por peritos e 
representantes das organizações das 
partes interessadas e da sociedade civil 
para dar apoio, aconselhamento científico 
e conhecimentos especializados ao 
GCDM, à Comissão e aos 
Estados-Membros sobre vários aspetos da 
tecnologia médica relativamente aos 
dispositivos médicos e aos dispositivos 
médicos in vitro, aos casos fronteira 
envolvendo medicamentos, tecidos e 
células humanas, biocidas, alimentos e, se 
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necessário, outros produtos, assim como 
outros aspetos da execução do presente 
regulamento. 
2. O comité consultivo deve consultar a 
EMA e a Autoridade Europeia para a 
Segurança Alimentar ao deliberar sobre 
casos fronteira envolvendo medicamentos 
e produtos alimentares. 
3. A Comissão presta o apoio logístico às 
operações do comité consultivo.  

Or. en

Justificação

Deve ser criado um comité consultivo que faça aconselhamento especializado diretamente, 
em vez de numa base caso a caso, para apoiar o trabalho da Comissão, do GCDM e dos 
Estados-Membros. 

Alteração 106

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) Analisar questões relacionadas com 
o procedimento de reconhecimento mútuo 
em conformidade com as disposições do 
artigo 41.º-E.

Or. en

Alteração 107

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os membros do GCDM e o pessoal dos 
laboratórios de referência da UE não 
podem ter interesses, financeiros ou outros, 
na indústria dos dispositivos médicos 
suscetíveis de afetar a sua imparcialidade. 

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

Devem comprometer-se a atuar em prol do 
interesse público e num espírito de 
independência. Devem declarar quaisquer 
interesses diretos e indiretos que possam 
ter na indústria dos dispositivos médicos e 
atualizar esta declaração sempre que ocorra 
uma alteração relevante. A declaração de 
interesses deve estar acessível ao público, a 
pedido.

Or. en

Alteração 108

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os peritos que participam no comité 
consultivo referido no artigo 78.º-A devem 
ser instados a declarar os seus interesses no 
que diz respeito ao tema em causa.

Or. en

Alteração 109

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão e os Estados-Membros devem 
tomar todas as medidas adequadas para 
incentivar o estabelecimento de registos de 
tipos específicos de dispositivos tendo em 
vista recolher informações sobre a 
experiência pós-comercialização 
relacionada com a utilização desses 

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

dos dispositivos médicos classificados nas 
classes IIb e III devem ser 
sistematicamente criados. Tais registos 
devem contribuir para a avaliação 
independente da segurança e do 
desempenho a longo prazo dos 
dispositivos.

Or. en

Alteração 110

Proposta de regulamento
Capítulo II – título

Texto da Comissão Alteração

Capítulo II Capítulo VI
Disponibilização de dispositivos, 

obrigações dos operadores económicos, 
reprocessamento, marcação CE, livre 

circulação

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

circulação
Artigos que constam deste capítulo: 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22

Or. en

Alteração 111

Proposta de regulamento
Capítulo VI-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Capítulo VII
Reprocessamento de dispositivos médicos
Artigos que constam deste capítulo: 15.º-A, 
15.º-B, 15.º-C, 15.º-D

Or. en



PR\933401PT.doc 93/120 PE507.972v02-00

PT

Alteração 112

Proposta de regulamento
Capítulo III – título

Texto da Comissão Alteração

Capítulo III Capítulo VIII
Identificação e rastreabilidade dos 

dispositivos, registo de dispositivos e 
operadores económicos, resumo da 

segurança e do desempenho clínico,
Banco de Dados Europeu sobre 

Dispositivos Médicos

Identificação e rastreabilidade dos 
dispositivos, registo de dispositivos e 

operadores económicos, Banco de Dados 
Europeu sobre Dispositivos Médicos

Artigos que constam deste capítulo: 23, 24, 
25, 27

Or. en

Alteração 113

Proposta de regulamento
Capítulo IV – título

Texto da Comissão Alteração

Capítulo IV Capítulo IV
Organismos notificados Organismos notificados

Artigos que constam deste capítulo: 28.º, 
29.º, 30.º, 31.º, 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 36.º, 
37.º, 38.º, 39.º, 40.º, 40.º-A, 43.º

Or. en
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Alteração 114

Proposta de regulamento
Capítulo V – título

Texto da Comissão Alteração

Capítulo V Capítulo II
Classificação e avaliação da conformidade Classificação dos dispositivos médicos

Artigos que constam deste capítulo: 41

Or. en

Alteração 115

Proposta de regulamento
Capítulo II-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Capítulo III
Autorização de introdução no mercado e 

avaliação da conformidade
Artigos que constam deste capítulo: 26.º, 
41.º-A, 41.º-B, 41.º-C, 41.º-D, 41.º-E, 41.º-
F, 41.º-G, 41.º-H, 42.º, 44.º, 45.º, 46.º, 47.º, 
48.º, 

Or. en

Alteração 116

Proposta de regulamento
Capítulo VI – título

Texto da Comissão Alteração

Capítulo VI Capítulo V
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Avaliação clínica e investigações clínicas Avaliação clínica e investigações clínicas
Artigos que constam deste capítulo: 49.º, 
50.º, 50.º-A, 51.º, 52.º, 53.º, 54.º, 55.º, 56.º, 
57.º, 58.º, 59.º, 60.º

Or. en

Alteração 117

Proposta de regulamento
Capítulo VII – título

Texto da Comissão Alteração

Capítulo VII Capítulo IX
Vigilância e fiscalização do mercado Vigilância e fiscalização do mercado

Artigos que constam deste capítulo: 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75

Or. en

Alteração 118

Proposta de regulamento
Capítulo VIII – título

Texto da Comissão Alteração

Capítulo VIII Capítulo X
Cooperação entre Estados-Membros, 

Grupo de Coordenação dos Dispositivos 
Médicos, laboratórios de referência da UE, 

registos de dispositivos

Cooperação entre Estados-Membros, 
Grupo de Coordenação dos Dispositivos 

Médicos, laboratórios de referência da UE, 
registos de dispositivos

Artigos que constam deste capítulo: 76.º, 
77.º, 78.º, 78.º-A, 79.º, 80.º, 81.º, 82.º, 83.º

Or. en
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Alteração 119

Proposta de regulamento
Capítulo IX – título

Texto da Comissão Alteração

Capítulo IX Capítulo XI
Confidencialidade, proteção de dados, 

financiamento, sanções
Confidencialidade, proteção de dados, 

financiamento, sanções
Artigos que constam deste capítulo: 84, 85, 
86, 87

Or. en

Alteração 120

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 19.2 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

n) 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;

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

Or. en

Alteração 121

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 19.2 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

o) Se o dispositivo for um dispositivo de 
uso único reprocessado, indicação deste 
facto, do número de ciclos de 

Suprimido
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reprocessamento já realizados e de 
eventuais limitações relacionadas com o 
número de ciclos de reprocessamento; 

Or. en

Alteração 122

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 19.3 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 123

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 19.3 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

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

l) Com exceção dos dispositivos referidos 
no artigo 15.º-B, se o dispositivo indicar 
que é para uso único, informações sobre as 
características conhecidas e os fatores 
técnicos de que o fabricante tem 
conhecimento que poderiam constituir um 
risco no caso de o dispositivo ser 
reutilizado. Se, em conformidade com a 
alínea c) da secção 19.1, não forem 
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utilizadores, a seu pedido; necessárias instruções de utilização, as 
informações devem ser facultadas aos 
utilizadores, a seu pedido;

Or. en

Alteração 124

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 6.1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Plano e relatório de avaliação do ACPC 
(acompanhamento clínico pós-
comercialização) em conformidade com a 
parte B do anexo XIII ou os eventuais 
motivos pelos quais não se considerou ser 
necessária ou adequada a sua realização.

d) Plano e relatório de avaliação do ACPC 
(acompanhamento clínico pós-
comercialização), incluindo uma análise 
do relatório de avaliação do ACPC por 
parte de um organismo científico 
independente para os dispositivos da 
classe III, em conformidade com a parte B 
do anexo XIII ou os eventuais motivos 
pelos quais não se considerou ser 
necessária ou adequada a sua realização.

Or. en

Justificação

De modo a promover a transparência, há necessidade de uma análise adicional por parte de 
um organismo científico independente do relatório de avaliação do APCP para os 
dispositivos com risco mais elevado. ...

Alteração 125

Proposta de regulamento
Anexo V – parte A – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. dispositivo de uso único reprocessado 
(s/n),

10. em caso de dispositivo de uso único, a 
justificação referida no artigo 15.º-A, 
n.º 3.

Or. en
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Alteração 126

Proposta de regulamento
Anexo VI – n.º 1 – ponto 1.1 – subponto 1.1.4

Texto da Comissão Alteração

1.1.4. A estrutura organizativa, a 
distribuição de responsabilidades e o 
funcionamento dos organismos notificados 
devem ser tais que garantam a confiança no 
seu desempenho e nos resultados das 
atividades realizadas em matéria de 
avaliação da conformidade. 

1.1.4. A estrutura organizativa, a 
distribuição de responsabilidades e o 
funcionamento dos organismos notificados 
devem ser tais que garantam a confiança no 
seu desempenho e nos resultados das 
atividades realizadas em matéria de 
avaliação da conformidade. 

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

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

Or. en

Alteração 127

Proposta de regulamento
Anexo VI – n.º 1 – ponto 1.2 – subponto 1.2.3

Texto da Comissão Alteração

1.2.3. Os organismos notificados, os seus 
quadros superiores e os membros do 
pessoal responsáveis pela execução das 
tarefas de avaliação da conformidade não 
podem:

1.2.3. Os organismos notificados, os seus 
quadros superiores e os membros do 
pessoal responsáveis pela execução das 
tarefas de avaliação da conformidade não 
podem:

ser o responsável pela conceção, o 
fabricante, o fornecedor, o instalador, o 
comprador, o proprietário, o utilizador ou o 
responsável pela manutenção dos produtos, 
nem o mandatário de qualquer dessas 
partes. Tal não obsta à compra e ao uso de 

ser o responsável pela conceção, o 
fabricante, o fornecedor, o instalador, o 
comprador, o proprietário, o utilizador ou o 
responsável pela manutenção dos produtos, 
nem o mandatário de qualquer dessas 
partes. Tal não obsta à compra e ao uso de 
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produtos avaliados que sejam necessários 
às atividades dos organismos notificados 
(por exemplo, equipamento de medição), 
ou à realização da avaliação da 
conformidade, nem a utilização dos 
produtos para fins pessoais,

produtos avaliados que sejam necessários 
às atividades dos organismos notificados 
(por exemplo, equipamento de medição), 
ou à realização da avaliação da 
conformidade, nem a utilização dos 
produtos para fins pessoais,

intervir diretamente na conceção, fabrico 
ou construção, comercialização, instalação, 
utilização ou manutenção dos produtos que 
avaliam, nem ser mandatários das partes 
envolvidas nessas atividades. Não podem 
exercer qualquer atividade que possa entrar 
em conflito com a independência da sua 
apreciação ou com a integridade no 
desempenho das atividades de avaliação da 
conformidade para as quais são 
notificados, 

intervir diretamente na conceção, fabrico 
ou construção, comercialização, instalação, 
utilização ou manutenção dos produtos que 
avaliam, nem ser mandatários das partes 
envolvidas nessas atividades. Não podem 
exercer qualquer atividade que possa entrar 
em conflito com a independência da sua 
apreciação ou com a integridade no 
desempenho das atividades de avaliação da 
conformidade para as quais são 
notificados, 

propor ou fornecer serviços que possam 
pôr em causa a confiança na sua 
independência, imparcialidade ou 
objetividade. Não podem, em especial, 
propor ou fornecer serviços de 
consultadoria ao fabricante, ao seu 
mandatário, a um fornecedor ou a um 
concorrente comercial no que respeita à 
conceção, construção, comercialização ou 
manutenção dos produtos ou processos sob 
avaliação. Tal não obsta à realização de 
atividades de formação geral em matéria de 
regulamentação aplicável aos dispositivos 
médicos ou normas com eles relacionadas 
que não sejam específicas dos clientes.

propor ou fornecer serviços que possam 
pôr em causa a confiança na sua 
independência, imparcialidade ou 
objetividade. Não podem, em especial, 
propor ou fornecer serviços de 
consultadoria ao fabricante, ao seu 
mandatário, a um fornecedor ou a um 
concorrente comercial no que respeita à 
conceção, construção, comercialização ou 
manutenção dos produtos ou processos sob 
avaliação. Tal não obsta à realização de 
atividades de formação geral em matéria de 
regulamentação aplicável aos dispositivos 
médicos ou normas com eles relacionadas 
que não sejam específicas dos clientes.

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

Or. en
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Alteração 128

Proposta de regulamento
Anexo VI – n.º 1 – ponto 1.2 – subponto 1.2.6

Texto da Comissão Alteração

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

1.2.6. Os organismos notificados devem 
assegurar que as atividades das suas filiais 
ou subcontratados, ou de qualquer outro 
organismo associado, não afetam a sua 
independência e imparcialidade ou a 
objetividade das suas atividades de 
avaliação da conformidade e devem 
documentar esse facto. O organismo 
notificado deve apresentar provas à 
autoridade nacional acerca do 
cumprimento do presente ponto.

Or. en

Alteração 129

Proposta de regulamento
Anexo VI – n.º 1 – ponto 1.3 

Texto da Comissão Alteração

1.3. Confidencialidade 1.3. Confidencialidade

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

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

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

Or. en

Alteração 130

Proposta de regulamento
Anexo VI – n.º 1 – ponto 1.6 – subponto 1.6.1 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 131

Proposta de regulamento
Anexo VI – n.º 3 – ponto 3.1 

Texto da Comissão Alteração

3.1. Generalidades 3.1. Generalidades

3.1.1. Os organismos de notificação devem 
ter capacidade para executar todas as 
tarefas que lhes forem atribuídas pelo 
presente regulamento com a maior 
integridade profissional e a competência 
técnica exigida no domínio específico, quer 

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

as referidas tarefas sejam executadas por 
eles próprios, quer em seu nome e sob 
responsabilidade sua. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alteração 132

Proposta de regulamento
Anexo VI – n.º 3 – ponto 3.2 – ponto 3.2.3.

Texto da Comissão Alteração

3.2.3. Os membros do pessoal responsáveis 
por autorizar outros membros do pessoal a 
desempenhar atividades específicas de 
avaliação da conformidade e os membros 
do pessoal com responsabilidade global 
pela análise final e a tomada de decisões 
em matéria de certificação devem pertencer 
ao quadro dos próprios organismos 
notificados e não ser subcontratados. Estes 
membros do pessoal, no seu conjunto, 
devem possuir conhecimentos e 
experiência comprovados nos seguintes 
domínios:

3.2.3. Os membros do pessoal responsáveis 
por autorizar outros membros do pessoal a 
desempenhar atividades específicas de 
avaliação da conformidade e os membros 
do pessoal com responsabilidade global 
pela análise final e a tomada de decisões 
em matéria de certificação devem pertencer 
ao quadro dos próprios organismos 
notificados e não ser subcontratados. Estes 
membros do pessoal, no seu conjunto, 
devem possuir conhecimentos e 
experiência comprovados nos seguintes 
domínios:

- legislação da União em matéria de 
dispositivos médicos e documentos de 
orientação relevantes,

- legislação da União em matéria de 
dispositivos médicos e documentos de 
orientação relevantes,

- procedimentos de avaliação da 
conformidade nos termos do presente 
regulamento,

- procedimentos de avaliação da 
conformidade nos termos do presente 
regulamento,

- base ampla de tecnologias relativas a 
dispositivos médicos, indústria de 
dispositivos médicos e conceção e fabrico 
de dispositivos médicos,

- base ampla de tecnologias relativas a 
dispositivos médicos, indústria de 
dispositivos médicos e conceção e fabrico 
de dispositivos médicos,

- sistema de gestão da qualidade do 
organismo notificado e procedimentos 
conexos,

- sistema de gestão da qualidade do 
organismo notificado e procedimentos 
conexos,

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

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

- formação relevante para os membros do 
pessoal envolvidos nas atividades de 
avaliação da conformidade de dispositivos 

- formação relevante para os membros do 
pessoal envolvidos nas atividades de 
avaliação da conformidade de dispositivos 
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médicos, médicos,
- aptidão para redigir certificados, registos 
e relatórios que provem que as avaliações 
da conformidade foram corretamente 
efetuadas.

- aptidão para redigir certificados, registos 
e relatórios que provem que as avaliações 
da conformidade foram corretamente 
efetuadas.

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

Or. en

Alteração 133

Proposta de regulamento
Anexo VI – n.º 3 – ponto 3.2 – ponto 3.2.4

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

- formar adequadamente os especialistas 
clínicos externos em matéria de requisitos 
relevantes do presente regulamento, atos 
delegados e/ou atos de execução, normas 
harmonizadas, ETC e documentos de 
orientação, bem como garantir que os 
especialistas clínicos externos estão 
plenamente conscientes do contexto e das 

- formar adequadamente os especialistas 
clínicos externos em matéria de requisitos 
relevantes do presente regulamento, atos 
delegados e/ou atos de execução, normas 
harmonizadas, ETC e documentos de 
orientação, bem como garantir que os 
especialistas clínicos externos estão 
plenamente conscientes do contexto e das 
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implicações das suas avaliações e do 
aconselhamento proporcionado,

implicações das suas avaliações e do 
aconselhamento proporcionado,

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

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

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

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

- estar aptos a determinar a 
comparabilidade e a coerência das 
avaliações clínicas efetuadas pelos 
especialistas clínicos,

- estar aptos a determinar a 
comparabilidade e a coerência das 
avaliações clínicas efetuadas pelos 
especialistas clínicos,

- estar aptos a fazer juízos clínicos 
objetivos da apreciação da avaliação 
clínica do fabricante e a formular 
recomendações aos decisores dos 
organismos notificados.

- estar aptos a fazer juízos clínicos 
objetivos da apreciação da avaliação 
clínica do fabricante e a formular 
recomendações aos decisores dos 
organismos notificados.

- fornecer informações que possibilitem a 
compreensão das substâncias ativas.

Or. en

Alteração 134

Proposta de regulamento
Anexo VI – n.º 3 – ponto 3.2 – subponto 3.2.5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

validação do software) devem ter as 
qualificações comprovadas a seguir 
referidas:

Or. en

Alteração 135

Proposta de regulamento
Anexo VI – n.º 3 – ponto 3.2 – subponto 3.2.6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 136

Proposta de regulamento
Anexo VI – n.º 3 – ponto 3.3 – subponto 3.3.1

Texto da Comissão Alteração

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

3.3.1. O organismo notificado deve ter 
implementado um processo que lhe permita 
documentar de forma completa as 
qualificações de cada membro do pessoal 
envolvido nas atividades de avaliação da 
conformidade e o cumprimento dos 
critérios de qualificação referidos na 
secção 3.2. 
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Or. en

Alteração 137

Proposta de regulamento
Anexo VI – n.º 3 – ponto 3.4 

Texto da Comissão Alteração

3.4. Subcontratantes e especialistas
externos 

3.4. Subcontratantes e especialistas 
externos 

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

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

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

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

3.4.2. Quando um organismo notificado 
subcontratar atividades de avaliação da 
conformidade a uma organização ou a um 
indivíduo, deve ter uma política que 
descreva as condições em que a 
subcontratação se pode efetuar. Qualquer 
subcontratação ou consulta de especialistas 
externos deve ser corretamente 
documentada, estar disponível 



PR\933401PT.doc 109/120 PE507.972v02-00

PT

escrito que cubra, nomeadamente, a 
confidencialidade e os conflitos de 
interesses.

publicamente e ser submetida a um acordo 
escrito que cubra, nomeadamente, a 
confidencialidade e os conflitos de 
interesses.

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

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

3.4.4. O organismo notificado deve 
estabelecer procedimentos para avaliar e 
monitorizar a competência de todos os 
subcontratantes e especialistas externos a 
que recorrer.

3.4.4. O organismo notificado deve 
estabelecer procedimentos para avaliar e 
monitorizar a competência de todos os 
subcontratantes e especialistas externos a 
que recorrer. 

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

Or. en

Alteração 138

Proposta de regulamento
Anexo VI – n.º 3 – ponto 3.5 - ponto 3.5.2.

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 139

Proposta de regulamento
Anexo VI – n.º 4 – ponto 4.3

Texto da Comissão Alteração

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

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

- o pedido de avaliação da conformidade 
apresentado por um fabricante ou um 
mandatário,

- o pedido de avaliação da conformidade 
apresentado por um fabricante ou um 
mandatário,

- o tratamento do pedido, incluindo a 
verificação da completude da 
documentação, a qualificação do produto 
como dispositivo e a sua classificação,

- o tratamento do pedido, incluindo a 
verificação da completude da 
documentação, a qualificação do produto 
como dispositivo e a sua classificação, 
assim como o prazo mínimo para as suas 
avaliações de auditoria,

- a língua do pedido, da correspondência e 
da documentação a apresentar, 

- a língua do pedido, da correspondência e 
da documentação a apresentar, 

- os termos do acordo com o fabricante ou 
mandatário,

- os termos do acordo com o fabricante ou 
mandatário,

- as taxas a cobrar pelas atividades de 
avaliação da conformidade, 

- as taxas a cobrar pelas atividades de 
avaliação da conformidade, 

- a avaliação das alterações relevantes a 
submeter a aprovação prévia,

- a avaliação das alterações relevantes a 
submeter a aprovação prévia,

- a planificação da vigilância, - a planificação da vigilância, 

- a renovação de certificados. - a renovação de certificados. 

Or. en
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Alteração 140

Proposta de regulamento
Anexo VII – ponto 6.9 – regra 21

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 141

Proposta de regulamento
Anexo XIII – parte B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O fabricante deve analisar as 
constatações do ACPC e documentar os 
resultados num relatório de avaliação do 
ACPC, que deve fazer parte da 
documentação técnica.

3. O fabricante deve analisar as 
constatações do ACPC e documentar os 
resultados num relatório de avaliação do 
ACPC, que deve fazer parte da 
documentação técnica. 

Para os dispositivos médicos de classe III, 
o relatório de avaliação do ACPC do 
fabricante deve ser analisado por um 
organismo científico independente, tal 
como uma instituição académica ou uma 
sociedade médica. De modo a realizar a 
sua análise, o fabricante deve fornecer os 
dados relevantes ao organismo científico 
independente. Tanto o relatório de 
avaliação do ACPC do fabricante como a 
sua análise por parte de um organismo 
científico independente devem fazer parte 
da documentação técnica dos dispositivos 
médicos de classe III.

Or. en
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Justificação

De modo a promover a transparência, há necessidade de uma análise adicional por parte de 
um organismo científico independente do relatório de avaliação do APCP para os 
dispositivos com risco mais elevado. 

Alteração 142

Proposta de regulamento
Anexo XIII – parte B – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As conclusões do relatório de avaliação 
do ACPC devem ser tomadas em conta 
para a avaliação clínica referida no artigo 
49.º e na parte A do presente anexo, bem 
como para a gestão dos riscos referida na 
secção 2 do anexo I. Se, no decurso do 
ACPC, se identificar a necessidade de 
medidas corretivas, o fabricante deve 
aplicá-las.

4. As conclusões do relatório de avaliação 
do ACPC, e quando aplicável a sua 
análise por parte de um organismo 
científico independente tal como referido 
no n.º 3, devem ser tomadas em conta para 
a avaliação clínica referida no artigo 49.º e 
na parte A do presente anexo, bem como 
para a gestão dos riscos referida na secção 
2 do anexo I. Se, no decurso do ACPC, se 
identificar a necessidade de medidas 
corretivas, o fabricante deve aplicá-las.

Or. en

Justificação

De modo a promover a transparência, há necessidade de uma análise adicional por parte de 
um organismo científico independente do relatório de avaliação do APCP para os 
dispositivos com risco mais elevado. 

Alteração 143

Proposta de regulamento
Anexo XIV – parte I – n.º 2 – ponto 2.1 

Texto da Comissão Alteração

2.1. As investigações clínicas devem ser 
efetuadas de acordo com um plano de 
investigação adequado, correspondente ao 
estado da ciência e da técnica, e definido 
de modo a confirmar ou refutar as 
alegações do fabricante sobre o dispositivo, 
bem como os aspetos conexos de 

2.1. As investigações clínicas devem ser 
efetuadas de acordo com um plano de 
investigação adequado, correspondente ao 
estado da ciência e da técnica, e definido 
de modo a confirmar ou refutar o 
desempenho técnico do dispositivo, a 
segurança clínica e a eficácia do 
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segurança, desempenho e relação 
benefício/risco referidos no artigo 50.º, n.º 
1; estas investigações devem incluir um 
número de observações suficiente para 
garantir a validade científica das 
conclusões.

dispositivo quando este é utilizado para 
alcançar os efeitos pretendidos junto da 
população alvo e em conformidade com 
as instruções de utilização, e as alegações 
do fabricante sobre o dispositivo, bem 
como os aspetos conexos de segurança, 
desempenho e relação benefício/risco 
referidos no artigo 50.º, n.º 1; estas 
investigações devem incluir um número de 
observações suficiente para garantir a 
validade científica das conclusões.

Or. en

Alteração 144

Proposta de regulamento
Anexo XIV – parte I – n.º 2 – ponto 2.3 

Texto da Comissão Alteração

2.3. As investigações clínicas devem ser 
efetuadas em circunstâncias idênticas às 
que se registariam em condições normais 
de utilização do dispositivo.

2.3. As investigações clínicas devem ser 
efetuadas em circunstâncias idênticas às 
que se registariam em condições normais 
de utilização do dispositivo para a 
finalidade prevista junto da população 
alvo.

Or. en

Alteração 145

Proposta de regulamento
Anexo VI – parte II -  n.º 1 – ponto 1.11 

Texto da Comissão Alteração

1.11. Resumo do plano de investigação 
clínica (objetivo(s) da investigação clínica, 
número e género dos sujeitos, critérios de 
seleção dos sujeitos, sujeitos com menos de 
18 anos de idade, conceção da investigação 
(p. ex. estudos controlados e/ou aleatórios), 
datas previstas de início e de conclusão da 

1.11. Resumo do plano de investigação 
clínica (objetivo(s) da investigação clínica, 
número e género dos sujeitos, critérios de 
seleção dos sujeitos, sujeitos com menos de 
18 anos de idade, conceção da investigação 
(p. ex. estudos controlados e/ou aleatórios), 
datas previstas de início e de conclusão da 
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investigação clínica). investigação clínica). Como as 
investigações controladas aleatórias 
geram habitualmente um elevado nível de 
elementos de prova relativamente à 
eficácia e segurança clínica, a utilização 
de qualquer outro plano ou estudo tem de 
ser justificada. Também a escolha da 
intervenção de controlo tem de ser 
justificada. As duas justificações devem 
ser fornecidas por peritos independentes 
com as qualificações e os conhecimentos 
especializados necessários.  

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A relatora acolhe com satisfação a proposta da Comissão de rever o atual quadro 
regulamentar relativo aos dispositivos médicos. A revisão era especialmente necessária, dado 
tratar-se de um quadro com vinte anos, tendo-se introduzido muitas melhorias à atual 
legislação. Contudo, a relatora considera que ainda se deveria introduzir no texto muitas 
outras alterações, descritas abaixo.

Ordem do texto

A Comissão propõe uma estrutura de texto não totalmente satisfatória, dado que não reflete a 
sequência de atividades que precisam de ser efetuadas antes de um dispositivo médico poder 
ser utilizado com segurança. No segundo capítulo já se faz referência à disponibilização dos 
dispositivos, à sua livre circulação, ou mesmo ao reprocessamento, antes mesmo de se 
mencionar a classificação dos dispositivos ou a seleção do procedimento de aprovação. A 
ordem utilizada também coloca a ênfase na colocação dos dispositivos no mercado e na sua 
livre circulação dentro da UE, deixando para segundo plano considerações como a segurança 
dos doentes e a saúde pública (classificação, procedimento de aprovação e investigações 
clínicas).

A relatora acredita que a sequência lógica do ciclo de vida de um dispositivo deve estar mais 
bem refletida na estrutura do texto e, por conseguinte, propõe que se altere a sequência dos 
capítulos da proposta da seguinte forma: a secção 1 do capítulo V sobre a classificação dos 
dispositivos médicos deve ser retirada e abordada num novo capítulo II; o capítulo III deve 
descrever os vários procedimentos de aprovação dos dispositivos; o capítulo IV sobre 
organismos notificados deve manter a sua posição, dado estar associado ao procedimento de 
avaliação de conformidade descrito no capítulo anterior; o capítulo V define as disposições
sobre avaliações clínicas e investigações clínicas necessárias para demonstrar a conformidade 
com os requisitos gerais de segurança e desempenho com base em dados clínicos e, 
consequentemente, para aprovação do dispositivo; no seguimento da decisão relativa à 
aprovação de um dispositivo, a colocação no mercado e a livre circulação dos dispositivos são 
abordados no capítulo VI proposto; cria-se um outro capítulo VII sobre a rotulagem dos 
dispositivos, de uso único ou reutilizáveis, e sobre o reprocessamento no caso destes últimos; 
as disposições sobre a identificação e rastreabilidade dos dispositivos, sobre o registo dos 
dispositivos e dos operadores económicos, assim como sobre o banco de dados europeu, são 
definidas no capítulo VIII. Os últimos quatro capítulos da proposta da Comissão mantêm-se 
no final do texto.

Classificação dos dispositivos

De uma maneira geral, a relatora concorda com as melhorias avançadas na proposta da 
Comissão em termos de classificação dos dispositivos médicos em quatro classes, de acordo 
com o nível de risco decorrente do dispositivo para os doentes. Contudo, a regra n.º 21 do 
anexo VII relativo à classificação, que estipula que todos os dispositivos constituídos por 
substâncias que se destinam a ser ingeridos, inalados ou administrados por via retal ou 
vaginal e são absorvidos ou dispersos no corpo humano são classificados na classe III, é 
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desproporcional. Iria afetar um elevado número de dispositivos médicos do mercado que já 
estão enquadrados na regra n.º 5. A relatora sugere a supressão desta nova regra.

O sistema de aprovação dos dispositivos médicos

O procedimento de avaliação da conformidade revelou um número considerável de 
insuficiências nos últimos anos como a falta de transparência, a rápida aprovação e colocação 
no mercado de dispositivos médicos, não obstante a quantidade insuficiente de investigações 
em doentes, havendo assim dados clínicos insuficientes e colocando, por conseguinte, os 
doentes em risco.

A relatora considera que os dispositivos médicos que apresentam maiores riscos potenciais 
para a saúde dos doentes devem estar sujeitos a um procedimento mais rigoroso do que uma 
avaliação de conformidade. Esta categoria deve incluir dispositivos médicos listados na 
classe III, aqueles que são implantados no corpo, que integrem uma substância considerada 
um medicamento, que se destinem a administrar um medicamento ou que utilizem tecidos ou 
células não viáveis de origem humana ou animal, bem como os seus derivados. Relativamente 
a estes dispositivos, a relatora propõe a introdução de um novo procedimento de autorização 
de colocação no mercado a nível centralizado para os dispositivos de natureza inovadora e a 
nível descentralizado para os outros dispositivos supracitados. 

Cria-se um Comité para a Autorização dos Dispositivos Médicos no seio da Agência Europeia 
de Medicamentos (EMA), que estará envolvido no procedimento centralizado. A relatora 
também propõe incluir a possibilidade de os fabricantes obrigados a utilizar o procedimento 
descentralizado apresentarem um pedido para o procedimento centralizado. No caso do 
procedimento descentralizado, aplica-se o princípio do reconhecimento mútuo, cabendo ao 
Grupo de Coordenação dos Dispositivos Médicos (GCDM) o papel de facilitador quando 
surgem desentendimentos quanto a autorizações de colocação no mercado entre os 
Estados-Membros. Sempre que os desentendimentos persistirem, o Comité para a Autorização 
dos Dispositivos Médicos é obrigado a emitir um parecer. A decisão final cabe à Comissão.

De modo a aumentar a transparência relacionada com a aprovação dos dispositivos, cria-se 
igualmente um sistema eletrónico para o registo de pedidos, a concessão, a suspensão e a 
revogação das autorizações de colocação no mercado, sendo este tornado público. A EMA e 
os Estados-Membros, consoante o caso, são responsáveis por introduzir as informações 
relevantes no sistema. Além disso, no tocante ao procedimento descentralizado, os 
Estados-Membros devem informar a Agência sobre quaisquer autorizações de colocação no 
mercado que tenham concedido. Os fabricantes são obrigados a informar a autoridade 
competente e a apresentar uma justificação sempre que um dispositivo médico deixe de ser 
colocado no mercado. Tanto para o procedimento centralizado como para o procedimento 
descentralizado, aplicam-se prazos rigorosos. É dado ao Comité a possibilidade de requerer 
informações adicionais ao fabricante apenas uma única vez. Estas disposições foram 
introduzidas para garantir procedimentos céleres e decisões rápidas em prol dos fabricantes e 
dos doentes.

Organismos notificados

Tanto o funcionamento dos organismos notificados como a sua monitorização por parte das 
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autoridades nacionais revelaram insuficiências colossais nos últimos anos. As questões 
levantadas incluem nomeadamente: o elevado e impreciso número de organismos notificados 
na UE; disparidades consideráveis no que diz respeito à qualidade das avaliações de 
conformidade realizadas; a falta de transparência em torno da sua organização, dos dados 
utilizados, das suas atividades e dos resultados das suas avaliações; a questão sobre se têm 
recursos humanos disponíveis com os conhecimentos científicos especializados necessários 
para realizar adequadamente as avaliações clínicas dos fabricantes; e a falta de monitorização 
adequada e rigorosa do trabalho dos organismos notificados por parte de algumas autoridades 
nacionais. A proposta da Comissão abordou algumas destas insuficiências, o que constitui 
uma melhoria considerável quando comparada com a legislação existente. Contudo, muitos 
pontos em relação às questões supracitadas ainda não foram abordados.

A relatora é de opinião de que as disposições relacionadas com os recursos humanos nas 
autoridades nacionais responsáveis pela designação e monitorização dos organismos 
notificados também devem ser reforçadas, a fim de garantir que existem qualificações 
suficientes para auditar os organismos notificados pelos quais são responsáveis. 

Além disso, há que garantir que os organismos notificados têm recursos humanos 
competentes internos e com caráter de permanência e que a subcontratação é limitada a 
entidades públicas ou a peritos externos nos casos em que a especialidade clínica é rara, por 
exemplo, no caso de dispositivos ou tecnologias inovadoras. Quando se recorre à 
subcontratação, os organismos notificados devem tornar públicos os nomes dos 
subcontratantes e as funções exatas para as quais lhes foi adjudicado um contrato. Uma vez 
por ano, os organismos notificados devem ser obrigados a enviar à autoridade nacional 
relevante documentos que possibilitem a verificação das qualificações dos subcontratantes. 

Durante o processo de designação de um organismo notificado, a autoridade nacional 
relevante deve apresentar justificações quando a sua decisão não está em conformidade com a 
recomendação do GCDM. A razão pela qual estas justificações são necessárias é que a 
recomendação já terá sido baseada num parecer da equipa que realizou a avaliação conjunta: 
este processo já fornece uma série de verificações antes de a recomendação ser emitida. 

Como consequência do mercado interno, os fabricantes podem apresentar um pedido junto de 
um organismo notificado estabelecido num Estado-Membro diferente daquele em que o 
fabricante se encontra registado. Contudo, com vista a melhorar a transparência, se um 
fabricante optar fazê-lo, deve informar sobre o pedido a autoridade nacional do Estado-
Membro onde se encontra registado. 

A relatora apoia a proposta da Comissão de criar um grupo de coordenação, que inclua todos 
os organismos notificados. Contudo, de modo a garantir uma coordenação e cooperação 
satisfatórias entre os organismos notificados, e com o objetivo geral de aumentar a 
convergência em termos de qualidade de trabalho dos organismos notificados, há que 
assegurar que este grupo se reúne, pelo menos, duas vezes por ano. 

A relatora saúda a proposta da Comissão de introduzir taxas a cobrar pelas autoridades 
nacionais pelas suas atividades relacionadas com a designação e monitorização dos 
organismos notificados. No entanto, é importante que estas taxas sejam tornadas públicas e 
comparáveis em todos os Estados-Membros.
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A relatora considera que a proposta da Comissão não apresenta garantias suficientes de que a 
concorrência entre organismos notificados com base nas taxas cobradas para a realização das 
suas atividades de avaliação da conformidade não seja feita à custa da segurança dos doentes. 
Por conseguinte, são incluídas disposições que exigem aos Estados-Membros a adoção de 
legislação nacional a este respeito, de modo a garantir a transparência das taxas e a facilitar a 
sua comparabilidade.

Rotulagem dos dispositivos como dispositivos de uso único (ou reutilizáveis) e 
reprocessamento de dispositivos

A reutilização de dispositivos médicos foi uma prática muito comum até à década de 1980, 
altura em que os fabricantes começaram a rotular de forma mais sistemática os seus 
dispositivos como sendo de uso único. A atual situação é que existem demasiados dispositivos 
rotulados como de uso único quando poderiam ser reprocessados, uma vez que os fabricantes 
querem evitar a responsabilidade de um dispositivo pôr um doente em perigo em caso de 
reprocessamento. Por vezes, a rotulagem inadequada resulta de considerações económicas. A 
Comissão decidiu manter a possibilidade de reprocessar dispositivos de uso único, o que não é 
satisfatório do ponto de vista da lógica. A relatora é de opinião que os dispositivos rotulados 
como sendo de uso único devem ser verdadeiramente de uso único, pelo que só devem existir 
duas opções: uso único e reutilizável. A relatora está fortemente convicta de que as atividades 
envolvidas no reprocessamento dos dispositivos devem estar sujeitas a normas mais rigorosas 
e mais transparentes.

Resulta daí que só os dispositivos rotulados como reutilizáveis devem ser alvo de 
reprocessamento. Todos os dispositivos devem, regra geral, ser rotulados como reutilizáveis e, 
em derrogação, os fabricantes de dispositivos das classes I, IIa e IIb devem continuar a ter a 
possibilidade de os rotular como sendo de uso único, caso apresentem uma justificação com 
base em dados científicos suficientes. Estes dispositivos também devem ser registados no 
sistema eletrónico de registo de dispositivos. Em derrogação desta regra, os fabricantes de 
dispositivos de classe III devem continuar a ter a possibilidade de os rotular como sendo de 
uso único caso o Comité Científico dos Riscos para a Saúde Emergentes e Recentemente 
Identificados emita um parecer favorável. Estas derrogações continuam a permitir que os 
dispositivos sejam rotulados como sendo de uso único quando o são claramente, desde que o 
fabricante o consiga provar. Além disso, deve ser introduzido um procedimento célere para os 
casos em que uma empresa especializada em reprocessamento, ou um hospital ou clínica que 
já reprocesse dispositivos específicos, pretenda contestar o rótulo de uso único de um 
fabricante, apresentando elementos de prova de que o dispositivo médico pode ser 
reprocessado em segurança. Também deve ser clarificado que o reprocessamento de um 
dispositivo acarreta uma transferência automática de responsabilidade do fabricante para o 
reprocessador. Por fim, a Comissão deve adotar atos de execução para criar normas com os 
mais elevados padrões de qualidade e coerência relativamente ao reprocessamento de 
dispositivos reutilizáveis dentro da UE.

Investigações clínicas

A Comissão introduziu disposições importantes sobre as investigações clínicas e, contudo, 
alguns termos, como «desempenho» ou «segurança», não se encontram definidos, ainda que 
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os fabricantes devam coligir dados para provar que os seus dispositivos cumprem os 
requisitos de desempenho e de segurança. 

O desempenho deve, nomeadamente, ser entendido em sentido lato de modo a englobar 
eficácia e beneficiar o doente, que será alvo de verificação nos casos em que sejam aplicadas 
as investigações clínicas. Este aspeto é crucial para assegurar que os dispositivos estão a 
alcançar em termos técnicos os objetivos para os quais foram concebidos e produzidos, mas 
também que beneficiam o doente e que são eficientes quando utilizados na vida real. Há que 
assegurar que, quando são aplicadas, as investigações científicas são concebidas de forma a 
ser utilizada a melhor metodologia disponível e a serem incluídas estudos clínicos controlados 
e aleatórios. A proposta da Comissão também reflete as disposições do regulamento proposto 
sobre ensaios clínicos em que a referência aos comités de ética desapareceu. Contudo, a 
relatora acredita que as investigações clínicas só devem ser iniciadas após receberem um 
resultado de avaliação positivo por parte de um comité de ética independente. Os 
Estados-Membros devem tomar as medidas necessárias para criar comités de ética caso estes 
não existam. Finalmente, há também que assegurar que, em caso de conclusão antecipada de 
uma investigação clínica, sejam fornecidas a todos os Estados-Membros informações sobre as 
razões que a tal motivaram, de modo a que estes possam informar os promotores que estejam 
a realizar investigações clínicas semelhantes acerca dos resultados dessa investigação clínica 
ao mesmo tempo em toda a UE. Desta forma, consegue-se maior transparência e evita-se a 
realização paralela de vários estudos que, sucessivamente, demonstrem clinicamente que um 
dispositivo pode ser um risco para o doente.

Banco de Dados Europeu sobre Dispositivos Médicos (EUDAMED)

A utilização do Eudamed é obrigatória desde maio de 2011, mas registaram-se muitas críticas 
quanto ao seu funcionamento. A Comissão propôs algumas melhorias, mas a relatora é de 
opinião que ainda faltam algumas disposições sobre transparência da informação. 

Consequentemente, devem ser assegurados níveis adequados de acesso para o público e os 
profissionais de saúde àquelas partes dos sistemas eletrónicos do Eudamed que fornecem 
informações importantes sobre os dispositivos médicos que podem ser um risco para a saúde 
pública e para a segurança.

Vigilância e fiscalização do mercado

A Comissão introduziu disposições importantes sobre a notificação de incidentes e sobre 
ações corretivas de segurança. Não obstante, ainda faltam alguns elementos para garantir um 
rastreio célere de todos os aspetos relacionados com os incidentes. É algo que deve ajudar a 
determinar se o incidente está relacionado com o próprio dispositivo ou com a forma como 
este foi utilizado. 

Consequentemente, há que garantir que a notificação através do sistema eletrónico inclui a 
data e o local dos incidentes, e, quando aplicável, informações sobre o doente ou utilizador e 
sobre o profissional de saúde, respeitando plenamente a privacidade.

Coordenação entre os Estados-Membros e o GCDM
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A Comissão propôs a criação de um GCDM, mas não é certo que este grupo vá ter os 
conhecimentos especializados suficientes para desempenhar as suas funções. 

A relatora propõe a criação de um comité consultivo multidisciplinar de peritos e 
representantes das partes interessadas e das organizações da sociedade civil, de modo a 
prestar aconselhamento científico ao GCDM, mas também à Comissão e aos 
Estados-Membros. Este grupo terá de prestar aconselhamento especializado sobre questões de 
classificação, «casos fronteira» e outros aspetos da execução do presente regulamento, 
consoante seja necessário. 


