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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Em complemento aos aspetos horizontais comuns à legislação relativa aos dispositivos médicos, o 
presente regulamento apresenta vários progressos específicos a respeito da introdução de uma 
classificação baseada no risco, da generalização da avaliação da conformidade por um órgão notificado 
e da introdução de obrigações em termos de provas clínicas, as quais a relatora subscreve inteiramente. 

Dadas as numerosas semelhanças entre os dois regulamentos, a maior parte das alterações propostas 
são idênticas às propostas para o projeto de regulamento relativo aos dispositivos médicos. Contudo, o 
«desempenho» e a segurança dos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro não podem ser 
avaliados segundo os mesmos critérios que os dispositivos médicos. Por exemplo, certas alterações 
aplicáveis aos dispositivos médicos não se adaptam nem são pertinentes no que diz respeito ao presente 
regulamento. 

A relatora propõe algumas alterações específicas relativas aos seguintes pontos:

Isenção «in house»

A Diretiva 98/79/CE relativa aos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, atualmente 
em vigor, permite aos estabelecimentos de saúde desenvolverem os seus próprios dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro, desde que estes sejam de utilização interna, os chamados 
«test in house», sem serem submetidos às regras de conformidade da legislação em vigor, 
independentemente da natureza do dispositivo. A nova proposta de regulamento restringe o 
campo desta isenção às classes A, B e C, pelo que os testes de classe D (despistagem do VIH, 
por exemplo) desenvolvidos «in house» deverão, de agora em diante, estar em conformidade 
com o futuro regulamento. Dada a sensibilidade dos dispositivos em causa, a relatora apoia 
esta abordagem e subscreve igualmente a possibilidade de derrogação dos procedimentos de 
avaliação da conformidade por motivos de saúde pública prevista no artigo 45.º. A relatora 
considera, não obstante, ser necessário esclarecer quais os tipos de estabelecimentos de saúde 
que devem beneficiar desta derrogação. 

Inclusão dos testes genéticos «preditivos»

A relatora apoia a proposta da Comissão de incluir, no presente regulamento, os chamados testes 
genéticos «preditivos», que fornecem informações sobre a predisposição para uma determinada afeção 
ou doença. Convém, contudo, introduzir uma definição de testes genéticos, assim como acrescentar 
algumas especificações, com vista a garantir que todos os tipos de teste genético sejam incluídos.  

A relatora reconhece que cabe aos Estados-Membros escolher quais as respostas que pretendem dar às 
questões de ordem ética que a utilização de alguns testes levanta. 

Considera, por outro lado, que existem vias de convergência possíveis no que diz respeito ao 
enquadramento da disponibilização de certos dispositivos e de dispositivos de autodiagnóstico 
(consentimento, prescrição) e convida os Estados-Membros a aprofundá-las.

ALTERAÇÕES
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A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

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 para diagnóstico in 
vitro ou de acessório de um dispositivo 
médico para diagnóstico in vitro.

(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, por exemplo, se
as decisões tomadas a nível nacional em 
relação a um mesmo produto variam 
consoante o Estado-Membro, se um 
produto está ou não abrangido pela 
definição de dispositivo médico para 
diagnóstico in vitro ou de acessório de um 
dispositivo médico para diagnóstico in 
vitro.

Justificação

Tem de ser coerente em relação às disposições do artigo 3.º, n.º 1.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Para assegurar que o risco de 
danos e o risco de insolvência do 
fabricante não são transferidos para os 
doentes lesados pelos dispositivos médicos 
para diagnóstico in vitro e que os 
pagadores são responsáveis pelos custos 
decorrentes do tratamento, os fabricantes 
devem subscrever um seguro de 
responsabilidade civil com uma cobertura 
mínima adequada.
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Justificação

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

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A rastreabilidade dos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro através 
de um sistema de identificação única dos 
dispositivos (IUD) baseado em orientações 
internacionais deve melhorar 
significativamente a efetiva segurança dos 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro após a sua comercialização, devido a 
uma melhor notificação de incidentes, à 
adoção de ações corretivas de segurança 
bem direcionadas e a uma melhor 
monitorização pelas autoridades 
competentes. Deve também ajudar a 
reduzir os erros médicos e a lutar contra a 
contrafação de dispositivos. O recurso ao 
sistema IUD também contribuirá para a 
melhoria da política de compras e de 
gestão de existências dos hospitais.

(27) A rastreabilidade dos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro através 
de um sistema de identificação única dos 
dispositivos (IUD) baseado em orientações 
internacionais deve melhorar 
significativamente a efetiva segurança dos 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro após a sua comercialização, devido a 
uma melhor notificação de incidentes, à 
adoção de ações corretivas de segurança 
bem direcionadas e a uma melhor 
monitorização pelas autoridades 
competentes. Deve também ajudar a 
reduzir os erros médicos e a lutar contra a 
contrafação de dispositivos. O recurso ao 
sistema IUD também contribuirá para a 
melhoria da política de compras e de 
gestão de existências dos hospitais e 
deverá ser compatível, tanto quanto 
possível, com os outros sistemas de 
autenticação já em aplicação nesses 
ambientes;

Alteração 4

Proposta de regulamento
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Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Relativamente aos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro 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.

(32) Relativamente aos dispositivos 
médicos para diagnóstico da classe C e D, 
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.

Justificação

Para evitar ambiguidades com a redação do artigo 24.º. 

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

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

- diagnóstico, prevenção, previsão,
monitorização, tratamento ou atenuação de 
uma doença,

Justificação

Convém esclarecer que os testes destinados a prever doenças são DIV (diagnóstico in vitro) e 
são abrangidos pelo âmbito de aplicação do regulamento DIV. Isto aplica-se quer aos testes 
sejam altamente preditivos (por exemplo, um teste genético para a doença de Huntington), 
quer aos testes que apenas forneçam informação acerca de aumentos modestos no risco de 
doença (como no caso dos testes genéticos de suscetibilidade para muitas doenças comuns).

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 1 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Acessório de um dispositivo médico 
para diagnóstico in vitro», um artigo que, 
embora não sendo um dispositivo médico 

(3) «Acessório de um dispositivo médico 
para diagnóstico in vitro», um artigo que, 
embora não sendo um dispositivo médico 
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para diagnóstico in vitro, esteja destinado 
pelo seu fabricante a ser utilizado em 
conjunto com um ou vários dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro 
específicos, por forma a permitir ou 
coadjuvar especificamente a utilização dos 
dispositivos de acordo com a sua 
finalidade;

para diagnóstico in vitro, esteja destinado 
pelo seu fabricante a ser utilizado em 
conjunto com um ou vários dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro 
específicos, por forma a permitir 
especificamente a utilização dos 
dispositivos de acordo com a sua finalidade
ou a coadjuvação da funcionalidade 
médica dos dispositivos tendo em conta a 
sua finalidade;

Justificação

A tecnologia de consumo de interesse geral é cada vez mais utilizada em contextos de 
cuidados de saúde. Um produto de consumo genérico pode coadjuvar um dispositivo médico 
na sua funcionalidade, mas não pode afetar a segurança e o desempenho do próprio 
dispositivo.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. «Teste genético», um teste realizado 
para fins de saúde, que envolve a análise 
de amostras biológicas de origem humana 
e visa especificamente identificar as 
características genéticas de uma pessoa, 
hereditárias ou adquiridas durante uma 
fase precoce do desenvolvimento pré-
natal;

Justificação

Uma vez que o presente regulamento contém normas relativas aos dispositivos para 
diagnóstico in vitro para efeitos de testes genéticos, o termo «teste genético» deve ser 
definido. 

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 1 – parágrafo 1 – ponto 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) «Teste para seleção terapêutica», um 
dispositivo destinado especificamente a 
selecionar doentes com uma condição 
clínica ou predisposição previamente
diagnosticadas como elegíveis para uma 
terapêutica direcionada;

(6) «Teste para seleção terapêutica», um 
dispositivo destinado especificamente, e 
essencial, à seleção de doentes com uma 
condição clínica ou predisposição 
previamente diagnosticada como
adequada ou não adequada para uma 
terapêutica direcionada com recurso a um 
medicamento ou uma série de 
medicamentos;

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 8-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(8-B) «Dispositivo de uso múltiplo», um 
dispositivo reutilizável e que deverá ser 
acompanhado de informações sobre o 
processo apropriado de reutilização, 
nomeadamente limpeza, desinfeção, 
embalagem e, se necessário, método de 
esterilização do dispositivo a reesterilizar, 
assim como eventuais restrições ao 
número de reutilizações;

Justificação

Para uma maior clareza e ao contrário do dispositivo «previsto para uso único», os 
dispositivos que se tenha demonstrado serem reutilizáveis devem ser definidos como 
dispositivos «de uso múltiplo». 

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) «Serviço da sociedade da 
informação», qualquer serviço prestado 
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normalmente mediante remuneração, à 
distância, por via eletrónica e mediante 
pedido individual de um destinatário de 
serviços;

Justificação

A linguagem relativa às vendas diretas aos consumidores (DTC) através da Internet poderia 
ser muito mais clarificada reproduzindo, no mínimo, a definição estabelecida da UE de 
«serviço da sociedade da informação» constante da Diretiva 98/48/CE, em vez de se limitar a 
mencioná-lo.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 1 – parágrafo 1 – ponto 21

Texto da Comissão Alteração

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

(21) «Instituição de saúde», uma 
organização cujo objetivo principal seja a 
prestação de cuidados ou tratamentos a 
doentes ou a promoção da saúde pública, 
exceto laboratórios que prestem serviços 
clínicos comerciais;

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 1 – parágrafo 1 – ponto 28

Texto da Comissão Alteração

(28) «Provas clínicas», as informações que 
sustentam a validade científica e o
desempenho no que respeita à utilização de 
um dispositivo prevista pelo fabricante;

(28) «Provas clínicas», os dados, positivos 
e negativos, que sustentam a avaliação da
validade científica e do desempenho no 
que respeita à utilização de um dispositivo 
prevista pelo fabricante;

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 1 – parágrafo 1 – ponto 30
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Texto da Comissão Alteração

(30) «Desempenho de um dispositivo», a 
capacidade do dispositivo de alcançar a 
finalidade declarada pelo fabricante.
Abrange o desempenho analítico e, se 
aplicável, o desempenho clínico que 
sustentam a finalidade pretendida do 
dispositivo;

(30) «Desempenho de um dispositivo», a 
capacidade do dispositivo de alcançar a 
finalidade declarada pelo fabricante.
Abrange a obtenção das capacidades 
técnicas, do desempenho analítico e, se 
aplicável, do desempenho clínico que 
sustentam a finalidade pretendida do 
dispositivo;

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 1 – parágrafo 1 – ponto 35

Texto da Comissão Alteração

(35) «Avaliação do desempenho», a 
avaliação e análise de dados com o 
objetivo de determinar ou verificar o 
desempenho analítico e, se aplicável, 
clínico de um dispositivo;

(35) «Avaliação do desempenho», a 
avaliação e análise de dados com o 
objetivo de determinar ou verificar que o
dispositivo apresenta o desempenho
pretendido pelo fabricante, incluindo o 
desempenho técnico, analítico e, se 
aplicável, clínico de um dispositivo;

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 1 – parágrafo 1 – ponto 45

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 16

Proposta de regulamento
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Artigo 3 – n.º 1

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 para diagnóstico in 
vitro ou de acessório de um dispositivo 
médico para diagnóstico in vitro. Esses 
atos de execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 84.º, n.º 3.

1. A Comissão pode, por sua própria 
iniciativa ou a pedido de um Estado-
Membro, 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 para diagnóstico in 
vitro ou de acessório de um dispositivo 
médico para diagnóstico in vitro. Esses 
atos de execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 84.º, n.º 3.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

5. Os requisitos do presente regulamento, à 
exceção do artigo 59.º, n.º 4, não se 
aplicam aos dispositivos classificados nas 
classes A, B e C, em conformidade com as 
regras previstas no anexo VII, e fabricados 
e utilizados numa só instituição de saúde, 
desde que o seu fabrico e utilização 
ocorram exclusivamente no âmbito do 
sistema único de gestão da qualidade da 
instituição de saúde e esta instituição esteja 
em conformidade com a norma EN ISO 
15189 ou uma norma reconhecida 
equivalente. Contudo, os requisitos do 
presente regulamento deverão continuar a 
aplicar-se aos laboratórios de patologia 
clínica ou comercial cujo objetivo 
principal não seja a prestação de cuidados 
de saúde (isto é, cuidado e tratamento de 
doentes) ou a promoção da saúde pública. 
Os Estados-Membros podem exigir que as 
instituições de saúde apresentem à 
autoridade competente uma lista dos 
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referidos dispositivos que tenham sido 
fabricados e utilizados no seu território e 
podem subordinar o fabrico e a utilização 
dos dispositivos em causa a requisitos de 
segurança complementares.

Justificação

Deve ser claro que a isenção apenas abrange as instituições que façam parte do sistema de 
saúde público.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
dispositivos classificados na classe D 
podem ser fabricados e utilizados numa
única instituição de saúde sem a 
observância de todos os requisitos do 
presente regulamento, desde que cumpram
as condições definidas no primeiro 
parágrafo, os requisitos essenciais 
apresentados no anexo I, as normas 
harmonizadas aplicáveis referidas no 
artigo 6.º e as especificações técnicas 
comuns aplicáveis referidas no artigo 7.º. 
Esta derrogação aplica-se apenas se e 
durante o período em que esses 
dispositivos não estiverem disponíveis no 
mercado com a marcação CE.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando não existirem normas 
harmonizadas ou quando as normas 

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

que diz respeito aos requisitos gerais de 
segurança e desempenho estabelecidos no 
anexo I, à documentação técnica 
estabelecida no anexo II ou às provas 
clínicas e ao acompanhamento pós-
comercialização estabelecidos no
anexo XII. As ETC devem ser adotadas por 
meio de atos de execução em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 84.º, n.º 3.

Justificação

Esta alteração visa assegurar a coerência com o recente regulamento sobre normalização 
europeia e, em particular, garantir a melhor utilização possível do leque completo de 
especificações técnicas relevantes. Ver também a alteração que introduz, a esse respeito, um 
novo parágrafo 1-A (novo).

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

Ao adotar as ETC mencionadas no n.º 1, 
a Comissão não deve comprometer a 
coerência do sistema de normalização 
europeu. As ETC são coerentes se não 
entrarem em conflito com as normas 
europeias, isto é, se abrangerem domínios 
sem normas harmonizadas, se não estiver 
prevista a adoção de novas normas 
europeias por um período razoável de 
tempo, se as normas existentes não 
tiverem sido adotadas pelo mercado, se 
essas normas se tiverem tornado obsoletas 
ou se tiver demonstrado serem claramente 
insuficientes com base em dados de 
vigilância e se não estiver prevista a 
transposição das especificações técnicas 
para os produtos de normalização para 
um período razoável de tempo.
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Justificação

Esta alteração visa assegurar a coerência com o recente regulamento sobre normalização 
europeia e, em particular, garantir a melhor utilização possível do leque completo de 
especificações técnicas relevantes.

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve adotar as ETC 
mencionados no n.º 1 após consulta do 
GCDM, que deve incluir também um 
representante do organismo europeu de 
normalização.

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os fabricantes de dispositivos devem 
instituir e manter atualizado um 
procedimento sistemático, que seja 
proporcional à classe de risco e ao tipo de 
dispositivo, para recolher e analisar a 
experiência adquirida com os seus 
dispositivos colocados no mercado ou 
postos em serviço e para aplicar a ação 
corretiva necessária, a seguir designado 
como «plano de vigilância pós-
comercialização». O plano de vigilância 
pós-comercialização deve estabelecer o 
processo para a recolha, o registo, a 
comunicação ao sistema eletrónico 
relativo à vigilância referido no 
artigo 60.º e a investigação de queixas e 
notificações provenientes dos profissionais 
de saúde, dos doentes ou dos utilizadores 
sobre suspeitas de incidentes relacionados 
com um dispositivo, a manutenção de um 
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mercado, assim como, se se considerar 
necessário em virtude da natureza do 
dispositivo, a análise de amostras de 
dispositivos comercializados. Uma das 
partes do plano de vigilância pós-
comercialização deve ser constituída por 
um plano de acompanhamento pós-
comercialização, em conformidade com a 
parte B do anexo XII. Sempre que não se 
considerar pertinente proceder ao 
acompanhamento pós-comercialização, tal 
deve ser devidamente justificado e 
documentado no plano de vigilância pós-
comercialização.

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

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Os fabricantes devem garantir que o 
dispositivo é acompanhado das instruções 
e informações de segurança a fornecer de 
acordo com o anexo I, secção 17, numa 
língua que seja facilmente compreensível 
para o utilizador previsível, de acordo com 
o que o Estado-Membro em questão 
decidir.

Justificação

Os doentes e os utilizadores têm de receber as informações na sua própria língua.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Em resposta a um pedido fundamentado 
de uma autoridade competente, os 
fabricantes devem facultar toda a 
informação e a documentação necessárias, 
numa língua oficial da União facilmente 
compreendida por essa autoridade, para 

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

demonstrar a conformidade do dispositivo.
Devem ainda cooperar com a referida 
autoridade, a pedido desta, em qualquer 
ação corretiva de eliminação dos riscos 
decorrentes de dispositivos que tenham 
colocado no mercado ou em serviço. Se 
uma autoridade competente considerar, 
ou tiver razões para acreditar, que um 
dispositivo causou danos, a autoridade 
deve assegurar que o utilizador 
potencialmente lesado, o sucessor do
utilizador, a companhia de seguro de 
saúde do utilizador ou terceiros afetados 
pelos danos causados ao utilizador 
também podem solicitar ao fabricante as 
informações mencionadas no primeiro 
parágrafo. 

Justificação

No passado, os utilizadores lesados e os seguros de saúde obrigatórios que pagavam os 
custos do tratamento abstiveram-se, muitas vezes, de abrir processos judiciais por danos 
causados, uma vez que não era claro se o dispositivo era defeituoso e estava na origem dos 
danos. O reforço do direito à informação elimina o risco de falta de informação relevante.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 10 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes devem ter um seguro de 
responsabilidade adequado que cubra 
quaisquer danos que possam ser causados 
pelos seus dispositivos aos doentes ou aos 
utilizadores em caso de morte ou lesão 
causada ao utilizador ou em caso de 
morte ou lesões causadas a vários 
utilizadores resultantes da utilização do 
mesmo dispositivo. 

Justificação

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

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 11 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

É importante assegurar que o importador identifica o fabricante.

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Que o fabricante subscreveu um 
seguro de responsabilidade adequado nos 
termos do primeiro parágrafo do artigo 
8.º, n.º 10, exceto se o próprio importador 
puder assegurar uma cobertura suficiente 
que corresponda aos mesmos requisitos. 

Justificação

O importador deve certificar-se de que o fabricante cumpre as suas obrigações em matéria 
de seguro. 

Alteração 30

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

7. Os importadores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
dispositivo que colocaram no mercado não 
está conforme com o presente regulamento 
devem informar imediatamente o 
fabricante e o seu mandatário e, se 
adequado, tomar a ação corretiva 
necessária para assegurar a conformidade 
do dispositivo em questão ou proceder à 
respetiva retirada ou recolha. Se o 
dispositivo apresentar um risco, os 
importadores devem também informar 
imediatamente deste facto as autoridades 
competentes dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o dispositivo e, se for 
caso disso, o organismo notificado que 
emitiu, para o dispositivo em questão, um 
certificado de acordo com o artigo 43.º, 
fornecendo-lhes as informações relevantes, 
sobretudo no que se refere à não 
conformidade e à eventual ação corretiva
adotada.

7. Os importadores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
dispositivo que colocaram no mercado não 
está conforme com o presente regulamento 
devem informar imediatamente o 
fabricante e, quando aplicável, o seu 
mandatário e, se adequado, garantir que é 
tomada a ação corretiva necessária para 
assegurar a conformidade do dispositivo 
em questão ou proceder à respetiva retirada 
ou recolha e executar essa ação. Se o 
dispositivo apresentar um risco, os 
importadores devem também informar 
imediatamente deste facto as autoridades 
competentes dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o dispositivo e, se for 
caso disso, o organismo notificado que 
emitiu, para o dispositivo em questão, um 
certificado de acordo com o artigo 43.º, 
fornecendo-lhes as informações relevantes, 
sobretudo no que se refere à não 
conformidade e à eventual ação corretiva
executada.

Justificação

Para evitar diluições em matéria de informação e responsabilidade, o fabricante ou, se for 
apropriado, o seu mandatário deve ser o único responsável pela tomada de ações corretivas 
em relação ao produto. Os importadores não devem tomar quaisquer ações corretivas mas 
apenas executá-las em conformidade com as decisões dos fabricantes. 

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa singular ou coletiva que 
disponibilize no mercado um artigo 
especificamente destinado a substituir uma 
parte integrante ou um componente 
idênticos ou semelhantes de um dispositivo 
que esteja defeituoso ou gasto, a fim de 

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

manter ou restabelecer o funcionamento do 
dispositivo sem alterar o seu desempenho 
ou as características de segurança, deve 
garantir que esse artigo não prejudica a 
segurança e o desempenho do dispositivo.
Devem ser mantidos à disposição das 
autoridades competentes dos Estados-
Membros os devidos elementos 
comprovativos.

Justificação

O termo «significativamente» pode levar a interpretações divergentes dos factos e, devido à 
sua natureza indeterminada, a uma aplicação incoerente dos requisitos. As alterações ao 
desempenho ou às características de segurança devem, em qualquer circunstância, levar a 
uma classificação do artigo como um novo dispositivo médico.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

O termo «significativamente» pode levar a interpretações divergentes dos factos e, devido à 
sua natureza indeterminada, a uma aplicação incoerente dos requisitos. As alterações ao 
desempenho ou às características de segurança devem, em qualquer circunstância, levar a 
uma classificação do artigo como um novo dispositivo médico.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 8 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) O interesse legítimo de proteção de 
informações comerciais sensíveis;

(b) O interesse legítimo de proteção de 
informações comerciais sensíveis, na 
medida em que não prejudique a proteção 
da saúde pública;

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 8 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) A compatibilidade com sistemas de 
identificação de dispositivos médicos que 
já se encontrem presentes no mercado.

Justificação

A fim de assegurar um bom funcionamento, importa que os sistemas de rastreabilidade sejam 
compatíveis do ponto de vista técnico.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 8 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) A compatibilidade com outros 
sistemas de rastreabilidade utilizados 
pelos operadores responsáveis pelos 
dispositivos médicos;

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. No caso dos dispositivos classificados 
nas classes C e D, à exceção dos 
dispositivos para avaliação do 
desempenho, o fabricante deve elaborar um 
resumo da segurança e do desempenho.
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 40.º e deve ser validado por esse 
organismo.

1. No caso dos dispositivos classificados 
nas classes C e D, à exceção dos 
dispositivos para avaliação do 
desempenho, o fabricante deve elaborar um 
resumo da segurança e do desempenho.
Este resumo deve ser tornado público,
redigido de forma clara para o utilizador 
previsto e na língua do país onde o 
dispositivo é colocado no mercado. Além 
disso, deve ser acompanhado do conjunto 
de dados coligidos durante a investigação 
clínica e o acompanhamento clínico pós-
comercialização. 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 40.º e 
deve ser validado por esse organismo.

Justificação

Este documento deve estar disponível ao público e escrito numa língua facilmente 
compreensível pelos utilizadores, pelos profissionais de saúde e pelos doentes. 

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. Os Estados-Membros devem fornecer à 
Comissão e aos outros Estados-Membros 
informações sobre os respetivos 
procedimentos de avaliação, designação e 
notificação dos organismos de avaliação da 
conformidade e de monitorização dos 
organismos notificados, e sobre qualquer 
alteração nessa matéria. Com base neste 
intercâmbio de informação e nas 
melhores práticas estabelecidas nos 
Estados-Membros, a Comissão deve 
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definir, no prazo de dois anos após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento, diretrizes relativas aos 
procedimentos para avaliação, designação 
e notificação dos organismos de avaliação 
da conformidade, bem como para a 
monitorização dos organismos 
notificados, a realizar pelas autoridades 
nacionais em causa.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Para estabelecer requisitos iguais para os órgãos notificados em todos os Estados-Membros 
e assegurar condições equitativas e uniformes deve suprimir-se o termo «mínimos».

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

dispositivos específicos, ou de categorias 
ou grupos de dispositivos.

Justificação

Para estabelecer requisitos iguais para os órgãos notificados em todos os Estados-Membros 
e assegurar condições equitativas e uniformes deve suprimir-se o termo «mínimos».

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A subcontratação deve estar limitada 
apenas a funções específicas ligadas à 
avaliação da conformidade e a sua 
necessidade deve ser devidamente 
justificada junto da autoridade nacional.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Eventuais filiais do organismo de 
avaliação da conformidade requerente, 
nomeadamente as localizadas em países 
terceiros, que venham a participar no 
processo de avaliação de conformidade 
ficam sujeitas ao mecanismo de pedido de 
notificação e da sua avaliação, tal como 
descrito no Artigo 30.º.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

A notificação deve, se necessário, especificar qual é a classe de dispositivos que os órgãos 
notificados têm autorização para avaliar. Alguns dispositivos de alto risco apenas devem ser 
avaliados por órgãos notificados que cumpram os requisitos específicos estabelecidos pela 
CE através de atos de execução.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode estabelecer, por meio de 
atos de execução, uma lista de códigos e os 
correspondentes tipos de dispositivos, a 
indicar pelos Estados-Membros nas suas 
notificações, a fim de definir o âmbito da 
designação de organismos notificados.
Esses atos de execução devem ser adotados 
pelo procedimento consultivo a que se 
refere o artigo 84.º, n.º 2.

A Comissão pode estabelecer, por meio de 
atos de execução, uma lista de códigos e os 
correspondentes tipos de dispositivos e 
classes de risco, a indicar pelos Estados-
Membros nas suas notificações, a fim de 
definir o âmbito da designação de 
organismos notificados. Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento consultivo a que se refere o 
artigo 84.º, n.º 2.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve investigar todos os 
casos em relação aos quais lhe sejam 
comunicadas dúvidas quanto ao 

1. A Comissão deve investigar todos os 
casos em relação aos quais lhe sejam 
comunicadas dúvidas quanto ao 
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cumprimento permanente, por parte de um 
organismo notificado, dos requisitos 
estabelecidos no anexo VI ou das 
obrigações que lhe estão cometidas. Pode 
igualmente iniciar tais investigações por 
sua própria iniciativa.

cumprimento permanente, por parte de um 
organismo notificado, dos requisitos 
estabelecidos no anexo VI ou das 
obrigações que lhe estão cometidas. Pode 
igualmente iniciar tais investigações por 
sua própria iniciativa, incluindo a visita 
não anunciada ao organismo notificado 
por uma equipa de avaliação conjunta 
cuja composição respeite o estipulado no 
Artigo 30.º, n.º.3.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Pelo menos 14 dias antes de tomar 
qualquer decisão, a autoridade competente 
deve notificar o GCDM e a Comissão da 
decisão que pretende tomar. Essa decisão 
deve ser disponibilizada ao público no 
Banco de Dados Europeu.

Justificação

Para criar práticas harmonizadas em toda a Europa esta decisão deve ser acessível.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

A versão atual do artigo 39.º não contém um procedimento claro para casos de avaliação 
divergente de dispositivos por autoridades competentes distintas. Nesses casos, a Comissão 
deve decidir acerca da aplicação de uma regra específica relacionada com um dado 
dispositivo para assegurar uma aplicação uniforme a nível europeu.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 9 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 9 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Justificação

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

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Esta disposição deve ser clarificada para evitar interpretações divergentes.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que a demonstração da 
conformidade com os requisitos gerais de 
segurança e desempenho baseada em dados 
de desempenho clínico ou numa parte 
desses dados não for considerada 
adequada, deve justificar-se devidamente
essa exceção, com base em resultados da 
gestão dos riscos efetuada pelo fabricante e 
tendo em consideração as características do 
dispositivo e, em especial, a(s) sua(s) 

4. Sempre que a demonstração da
conformidade com os requisitos gerais de 
segurança e desempenho baseada em dados 
de desempenho clínico ou numa parte 
desses dados não for considerada 
adequada, deve justificar-se devidamente 
essa exceção, com base em resultados da 
gestão dos riscos efetuada pelo fabricante e 
tendo em consideração as características do 
dispositivo e, em especial, a(s) sua(s) 
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finalidade(s), o desempenho pretendido e 
as alegações do fabricante. A adequação da 
demonstração da conformidade com os 
requisitos gerais de segurança e 
desempenho apenas com base nos 
resultados da avaliação do desempenho 
analítico deve ser devidamente justificada 
na documentação técnica referida no anexo 
II.

finalidade(s), o desempenho pretendido e 
as alegações do fabricante. A adequação da 
demonstração da conformidade com os 
requisitos gerais de segurança e 
desempenho apenas com base nos 
resultados da avaliação do desempenho 
analítico deve ser devidamente justificada 
na documentação técnica referida no anexo 
II.

A isenção de demonstração da 
conformidade com os requisitos gerais de 
segurança e desempenho, com base em 
dados clínicos nos termos do primeiro 
parágrafo, está sujeita a aprovação prévia 
por parte da autoridade competente.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os dados relativos à validade científica e 
ao desempenho analítico, bem como, se 
aplicável, os dados relativos ao 
desempenho clínico, devem ser resumidos 
como parte do relatório de provas clínicas 
referido no anexo XII, parte A, secção 3. O 
relatório de provas clínicas deve ser 
incluído ou referenciado na íntegra na 
documentação técnica referida no anexo II 
relativa ao dispositivo em causa.

5. Os dados relativos à validade científica e 
ao desempenho analítico, bem como, se 
aplicável, os dados relativos ao 
desempenho clínico, devem ser resumidos 
como parte do relatório de provas clínicas 
referido no anexo XII, parte A, secção 3. O 
relatório de provas clínicas deve ser 
incluído na documentação técnica referida 
no anexo II relativa ao dispositivo em 
causa.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Todos os estudos de desempenho clínico 
devem ser concebidos e realizados de 

4. Todos os estudos de desempenho clínico 
devem ser concebidos e realizados de 



PE508.086v02-00 30/51 AD\940337PT.doc

PT

modo a assegurar a proteção dos direitos, 
da segurança e do bem-estar dos sujeitos 
que participam nesses estudos e a garantir a 
fiabilidade e robustez dos dados clínicos 
neles produzidos.

modo a assegurar a proteção dos direitos, 
da segurança e do bem-estar dos sujeitos 
que participam nesses estudos e a garantir a 
fiabilidade e robustez dos dados clínicos 
neles produzidos. A realização dos estudos 
intervencionais de desempenho clínico 
está sujeita a exame do comité de ética 
responsável.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem assegurar que 
a avaliação é feita conjuntamente por um 
número razoável de pessoas que possuam 
coletivamente as qualificações e a 
experiência necessárias. Na avaliação deve 
ser tomado em conta o ponto de vista de 
pelo menos uma pessoa cuja principal área 
de interesse não seja científica. Deve 
igualmente ser tomado em conta o ponto de 
vista de pelo menos um doente. A 
realização dos estudos intervencionais de 
desempenho clínico está sujeita a exame 
do comité de ética responsável.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 51 – 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 [referência do 
futuro regulamento relativo aos ensaios 

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 [referência do 
futuro regulamento relativo aos ensaios 
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clínicos]. À exceção das informações 
referidas no artigo 50.º, as informações 
coligidas e tratadas no sistema eletrónico 
devem estar acessíveis unicamente aos 
Estados-Membros e à Comissão.

clínicos]. À exceção das informações 
referidas no artigo 50.º, e no artigo 51.º, 
alínea d), que devem ser acessíveis ao 
público, as informações coligidas e 
tratadas no sistema eletrónico devem estar 
acessíveis unicamente aos Estados-
Membros e à Comissão. Os dados clínicos 
obtidos durante os estudos referidos no 
anexo XII, ponto (2.3.3.) devem ser 
acessíveis, mediante pedido e no prazo de 
20 dias, aos profissionais de saúde e às 
sociedades médicas independentes. Pode 
ser pedido um acordo de não divulgação 
que abranja os dados clínicos.

Justificação

Por motivos de transparência e de saúde pública. Não há porque impedir o acesso de 
académicos independentes a dados sobre o desempenho clínico e acontecimentos adversos.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
85.º a fim de determinar que outras 
informações relativas a estudos de 
desempenho clínico coligidas e tratadas 
no sistema eletrónico devem estar 
acessíveis publicamente a fim de permitir 
a interoperabilidade com a base de dados 
da UE para ensaios clínicos de 
medicamentos para uso humano criada 
pelo Regulamento (UE) n.º [referência do 
futuro regulamento relativo aos ensaios 
clínicos]. É aplicável o disposto no 
artigo 50.º, n.os 3 e 4.

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o
artigo 85.º a fim de determinar os 
requisitos e parâmetros técnicos que
permitam a interoperabilidade com a base 
de dados da UE para ensaios clínicos de 
medicamentos para uso humano criada 
pelo Regulamento (UE) n.º [referência do 
futuro regulamento relativo aos ensaios 
clínicos].
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Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se um promotor introduzir alterações a 
um estudo de desempenho clínico que 
sejam suscetíveis de ter um impacto 
substancial ao nível da segurança ou dos 
direitos dos sujeitos ou da fiabilidade ou 
robustez dos dados clínicos produzidos no 
estudo, deve notificar o Estado-Membro ou 
Estados-Membros em causa dos motivos e 
do conteúdo de tais alterações. A 
notificação deve ser acompanhada de uma 
versão atualizada da documentação 
relevante referida no anexo XIII.

1. Se um promotor introduzir alterações a 
um estudo de desempenho clínico que 
sejam suscetíveis de ter um impacto 
substancial ao nível da segurança ou dos 
direitos dos sujeitos ou da fiabilidade ou 
robustez dos dados clínicos produzidos no 
estudo, deve notificar o Estado-Membro ou 
Estados-Membros e o comité de ética em 
causa dos motivos e do conteúdo de tais 
alterações. A notificação deve ser 
acompanhada de uma versão atualizada da 
documentação relevante referida no anexo 
XIII.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O promotor pode aplicar as alterações 
referidas no n.º 1 decorridos no mínimo 30 
dias após a notificação, salvo se o Estado-
Membro em causa tiver notificado o 
promotor da sua recusa com base em 
motivos de saúde pública, de segurança 
dos doentes ou de ordem pública.

2. O promotor pode aplicar as alterações 
referidas no n.º 1 decorridos no mínimo 
30 dias após a notificação, salvo se o 
Estado-Membro em causa tiver notificado 
o promotor da sua recusa devidamente 
justificada.

Justificação

A restrição de motivos atendíveis proposta no texto original, por exemplo exclui 
indevidamente aspetos de falta de relevância ou de robustez dos dados a obter ou de outras 
considerações de natureza ética. As alterações às investigações clínicas propostas pelos 
promotores não devem permitir a diminuição dos padrões científicos ou éticos em virtude de 
interesses comerciais.
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Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que um Estado-Membro tenha 
recusado, suspenso ou posto termo a um 
estudo de desempenho clínico, tenha 
solicitado uma alteração substancial ou 
interrupção temporária de um estudo de 
desempenho clínico, ou tenha sido 
notificado pelo promotor da conclusão 
antecipada de um estudo de desempenho 
clínico 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 51.º

1. Sempre que um Estado-Membro tenha 
recusado, suspenso ou posto termo a um 
estudo de desempenho clínico, tenha 
solicitado uma alteração substancial ou 
interrupção temporária de um estudo de 
desempenho clínico, ou tenha sido 
notificado pelo promotor da conclusão 
antecipada de um estudo de desempenho 
clínico por razões de segurança, esse 
Estado-Membro deve comunicar esses 
factos, bem como a sua decisão e os 
respetivos motivos, a todos os Estados-
Membros e à Comissão através do sistema 
eletrónico referido no artigo 51.º.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de um ano a contar da 
conclusão do estudo de desempenho 
clínico, o promotor deve apresentar aos 
Estados-Membros em causa um resumo 
dos resultados do estudo sob a forma de 
um relatório do estudo de desempenho 
clínico, como referido no anexo XII, parte 
A, secção 2.3.3. Quando, por motivos 
científicos, não for possível apresentar o 
relatório do estudo de desempenho clínico 
no prazo de um ano, esse relatório deve ser 
apresentado assim que estiver disponível.
Nesse caso, o protocolo do estudo de 
desempenho clínico referido no anexo XII, 
parte A, secção 2.3.2, deve especificar em 
que momento os resultados do estudo serão 
apresentados, juntamente com uma 

3. No prazo de um ano a contar da 
conclusão do estudo de desempenho 
clínico, o promotor deve apresentar aos 
Estados-Membros em causa um resumo 
dos resultados do estudo sob a forma de 
um relatório do estudo de desempenho 
clínico, como referido no anexo XII, 
parte A, secção 2.3.3, juntamente com 
todos os dados coligidos durante o estudo 
de desempenho clínico, incluindo 
constatações desfavoráveis. Quando, por 
motivos científicos, não for possível 
apresentar o relatório do estudo de 
desempenho clínico no prazo de um ano, 
esse relatório deve ser apresentado assim 
que estiver disponível. Nesse caso, o 
protocolo do estudo de desempenho clínico 
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explicação. referido no anexo XII, parte A, secção 
2.3.2, deve especificar em que momento os 
resultados do estudo serão apresentados, 
juntamente com uma explicação.

Justificação

Estes dados já se encontram disponíveis para o promotor e devem ser comunicados ao 
Estado-Membro para que seja efetuada a análise estatística adequada.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 56 – 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 49.º, 
n.º 2, começa a contar no dia seguinte ao 
da aceitação.

2. Os Estados-Membros em causa devem, 
no prazo de seis dias a contar da 
apresentação do pedido único, chegar a 
acordo quanto ao Estado-Membro 
coordenador. Os Estados-Membros e a 
Comissão devem chegar a acordo, no 
âmbito das atribuições do Grupo de 
Coordenação dos Dispositivos Médicos, 
relativamente a regras claras para a 
nomeação do Estado-Membro 
coordenador.

Justificação

A solução proposta pelo texto da Comissão permite que os promotores selecionem as 
autoridades competentes que apliquem normas menos rigorosas, que possuam menos 
recursos ou se encontrem sobrecarregadas com um número elevado de pedidos, o que agrava 
a proposta de aprovação tácita das investigações clínicas. Pode ser criado um quadro para a 
decisão sobre o Estado-Membro coordenador pelo GCDM já proposto, em conformidade 
com as funções descritas no artigo 80.º.
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Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Um acontecimento adverso grave que 
tenha uma relação causal com o dispositivo 
para avaliação do desempenho, o 
comparador ou o procedimento do estudo 
ou em que tal relação causal seja 
razoavelmente possível;

(a) Qualquer acontecimento adverso que 
tenha uma relação causal com o dispositivo 
para avaliação do desempenho, o 
comparador ou o procedimento do estudo 
ou em que tal relação causal seja 
razoavelmente possível;

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No caso de um estudo de desempenho 
clínico para o qual o promotor tenha 
apresentado um pedido único como 
previsto no artigo 56.º, o promotor deve 
notificar quaisquer acontecimentos 
referidos no n.º 2 através do sistema 
eletrónico referido no artigo 51.º. Após 
receção, essa notificação será transmitida 
eletronicamente a todos os Estados-
Membros em causa.

No caso de uma investigação clínica para
a qual o promotor tenha apresentado um 
pedido único como previsto no artigo 56.º, 
o promotor deve notificar quaisquer 
acontecimentos referidos nos n.ºs 1 e 2 
através do sistema eletrónico referido no
artigo 51.º. Após receção, essa notificação 
será transmitida eletronicamente a todos os 
Estados-Membros em causa.

Alteração 63

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

A notificação de incidentes e as ações corretivas de segurança devem não só mencionar 
incidentes graves mas todos os incidentes e, por extensão da definição de incidente constante 
do artigo 2.º, ponto 43, incluir efeitos secundários indesejáveis.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Deste modo, poderia criar-se uma restrição a certos utilizadores que podem não ter acesso à 
Internet ou a experiência necessária de utilização dessas ferramentas. Por esse motivo, as 
autoridades nacionais deveriam possuir um outro formato de notificação.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros e a Comissão 
devem desenvolver e garantir a 
interoperabilidade entre os registos 
nacionais e o sistema eletrónico relativo à 
vigilância referido no artigo 60.º, por 
forma a assegurar a exportação 
automatizada de dados para o sistema, 
evitando simultaneamente a duplicação 
de registos.

Justificação

Registos de elevada qualidade para populações alargadas evitarão a fragmentação dos 
registos e proporcionarão uma imagem mais adequada da segurança e eficácia dos 
dispositivos médicos.

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 60 – 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 

2. As informações coligidas e tratadas no 
sistema eletrónico devem estar acessíveis 
às autoridades competentes dos Estados-
Membros, à Comissão e, sem prejuízo da 
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notificados. preservação da propriedade intelectual e 
da informação comercialmente sensível,
aos organismos notificados, aos 
profissionais de saúde e às sociedades 
médicas independentes. Os dados 
referidos nas alíneas a) a e) do artigo 60.º, 
n.º 1, não devem ser considerados 
informações comerciais confidenciais, 
salvo opinião em contrário emitida pelo 
GCDM.

Justificação

O acesso a dados clínicos é essencial para a preservação da transparência do sistema e para 
a análise por parte de académicos independentes e organizações de profissionais de saúde. 
Não está implicada nestes dados clínicos qualquer propriedade intelectual ou informações 
comerciais sensíveis.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os relatórios e as informações 
mencionados no artigo 60.º, n.º 5, também 
devem ser automaticamente transmitidos 
no que diz respeito ao dispositivo em 
questão, através do sistema eletrónico, ao 
órgão notificado que emitiu o certificado, 
em conformidade com o artigo 43.º.

Justificação

A integração dos órgãos notificados na troca de informações das autoridades de vigilância 
do mercado deve ser alargada e claramente definida. Em particular, os órgãos notificados –
no quadro de procedimentos automatizados e harmonizados de comunicação – precisam de 
informação consolidada para reconhecer os desenvolvimentos, ter em conta imediatamente a 
nova informação e reagir pronta e adequadamente às ocorrências e incidentes.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

No caso de notificações recebidas em 
conformidade com o artigo 59.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 60.º, salvo se o fabricante já tiver 
comunicado o mesmo incidente.

No caso de notificações recebidas em 
conformidade com o artigo 59.º, n.º 3, se a 
autoridade competente verificar que as 
notificações se referem a um incidente, 
deve comunicá-las sem demora através do 
sistema eletrónico referido no artigo 60.º.

Justificação

Os relatórios devem ser notificados ao sistema eletrónico em qualquer caso, principalmente 
para assegurar a circulação de toda a informação 

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

As autoridades competentes não devem ter de justificar qualquer inspeção.

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As autoridades competentes devem 
designar inspetores habilitados para 
realizar as inspeções mencionadas no 
n.º 1. Esses inspetores podem ser 
assistidos por peritos nomeados pelas 
autoridades competentes. As inspeções 
devem ser realizadas pelos inspetores do 
Estado-Membro em que o operador 
económico se encontra. 

Justificação

As autoridades competentes devem designar inspetores para realizar as atividades de 
inspeção.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Sem prejuízo de quaisquer acordos 
internacionais celebrados entre a União e 
países terceiros, as inspeções referidas no 
n.º 1 também podem ser realizadas nas 
instalações de um operador económico 
localizado num país terceiro se o 
dispositivo for destinado à colocação no 
mercado da União. 

Justificação

As autoridades competentes dos Estados-Membros devem poder realizar inspeções em 
instalações estabelecidas em países terceiros que coloquem dispositivos no mercado da UE.
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Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Após cada inspeção, tal como 
mencionado no n.º 1, a autoridade 
competente em causa deve informar o 
operador económico inspecionado acerca 
do nível de conformidade com o presente 
regulamento. Antes de adotar o relatório, 
a autoridade competente deve dar ao 
operador económico inspecionado a 
possibilidade de apresentar observações. 

Justificação

É importante que a entidade inspecionada seja informada sobre as conclusões da inspeção e 
tenha a possibilidade de apresentar observações.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 5-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-C. A Comissão deve definir linhas 
orientadoras pormenorizadas acerca dos 
princípios para a realização das inspeções 
mencionadas no presente artigo, 
nomeadamente acerca das qualificações 
dos inspetores, assim como do sistema de 
inspeção e do acesso a dados e 
informações detidos pelos operadores 
económicos. 

Justificação

A definição de linhas orientadoras deve criar uma abordagem harmonizada às atividades de 
controlo na União.
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Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. É aplicável a partir de [cinco anos a 
contar da sua entrada em vigor].

2. É aplicável a partir de [três anos a contar 
da sua entrada em vigor].

Justificação

Para assegurar a coerência com a proposta relativa aos dispositivos médicos.

Alteração 77

Proposta de regulamento
Anexo I – secção 17.2 – alínea a-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A menção «Este produto é um 
dispositivo médico para diagnóstico in 
vitro».
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Justificação

A natureza do dispositivo deve ser claramente identificada no rótulo.

Alteração 78

Proposta de regulamento
Anexo V – Secção 1 – parágrafo 1 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

15. no caso de dispositivos classificados 
nas classes C ou D, o resumo da segurança 
e do desempenho clínico,

15. no caso de dispositivos classificados 
nas classes C ou D, o resumo da segurança 
e do desempenho clínico, bem como todo o 
conjunto de dados coligidos no decorrer 
do estudo clínico e do acompanhamento 
clínico pós-comercialização.

Alteração 79

Proposta de regulamento
Anexo VI – título

Texto da Comissão Alteração

REQUISITOS MÍNIMOS A CUMPRIR 
PELOS ORGANISMOS NOTIFICADOS

REQUISITOS A CUMPRIR PELOS 
ORGANISMOS NOTIFICADOS

Alteração 80

Proposta de regulamento
Anexo VII – Secção 2.3 – alínea f) – alínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) dispositivos a usar para prognóstico,

Justificação

O prognóstico de doença é uma aplicação cada vez mais comum no setor do diagnóstico 
molecular, exemplificado por testes como o “Mammaprint” da Agendia e o “Oncotype Dx” 
da Genomic Health, ambos utilizados para dar pontuações de prognóstico da probabilidade 
de recorrência do cancro da mama em doentes após cirurgia.
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Alteração 81

Proposta de regulamento
Anexo VIII – secção 3.2 – alínea d) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

A rastreabilidade do produto e das suas peças ou componentes no processo de 
desenvolvimento e produção faz parte integrante do funcionamento do sistema de garantia de 
qualidade e, consequentemente, da sua avaliação.

Alteração 82

Proposta de regulamento
Anexo VIII – Secção 4.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

O número de inspeções não anunciadas na secção 4.4 tem de ser claramente definido, de 
modo a reforçar os controlos necessários e a garantir inspeções não anunciadas ao mesmo 
nível e frequência em todos os Estados-Membros. Por conseguinte, as inspeções não 
anunciadas devem ser realizadas pelo menos uma vez num ciclo de certificação e a cada 
fabricante e grupo genérico de dispositivos. Devido à importância vital deste instrumento, o 
âmbito e os procedimentos das inspeções não anunciadas deveriam ser enunciados no 
próprio regulamento e não em regras a jusante, como um ato de execução.

Alteração 83

Proposta de regulamento
Anexo VIII – Secção 5.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O organismo notificado deve examinar o 
pedido recorrendo a pessoal que disponha 
de conhecimentos e experiência 
comprovados na tecnologia em causa. O 
organismo notificado pode exigir que o 
pedido seja completado por ensaios ou 
elementos de prova suplementares que 
permitam avaliar a conformidade com os 
requisitos do presente regulamento. O 
organismo notificado deve realizar ensaios 
físicos e laboratoriais adequados ao 
dispositivo ou solicitar ao fabricante que 
realize esses ensaios.

O organismo notificado deve examinar o 
pedido recorrendo a pessoal que disponha 
de conhecimentos e experiência 
comprovados na tecnologia em causa. O 
organismo notificado deve assegurar que 
a aplicação do fabricante descreve 
adequadamente a conceção, o fabrico e o 
desempenho do dispositivo, permitindo 
avaliar se o produto está em 
conformidade com os requisitos previstos 
no presente regulamento. Os organismos 
notificados devem apresentar observações 
a respeito da conformidade:
- da descrição genérica do produto,
- das especificações de conceção, 
incluindo uma descrição das soluções 
adotadas para preencher os requisitos 
essenciais,
- dos procedimentos sistemáticos 
utilizados para o processo de conceção e 
das técnicas utilizadas para controlar, 
vigiar e verificar a conceção do 
dispositivo.
O organismo notificado pode exigir que o 
pedido seja completado por ensaios ou 
elementos de prova suplementares que 
permitam avaliar a conformidade com os 
requisitos do presente regulamento. O 
organismo notificado deve realizar ensaios 
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físicos e laboratoriais adequados ao 
dispositivo ou solicitar ao fabricante que 
realize esses ensaios.

Justificação

Os requisitos em matéria de avaliação da conformidade com base no exame do dossier de 
conceção devem ser concretizados e alterados, sobrepondo-se aos requisitos existentes a 
respeito da avaliação da aplicação pelo fabricante descritos no código de conduta voluntário 
dos organismos notificados.

Alteração 84

Proposta de regulamento
Anexo VIII – secção 2 – ponto 6 – subponto 6.2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Ao tomar a sua decisão, o organismo 
notificado deve tomar em devida 
consideração, se for caso disso, o parecer 
da autoridade competente em matéria de 
medicamentos ou da EMA. A sua decisão 
final deve ser transmitida à respetiva 
autoridade competente em matéria de 
medicamentos ou à EMA. O certificado de 
exame UE de conceção deve ser emitido 
em conformidade com a alínea d) da 
secção 6.1.

(e) Ao tomar a sua decisão, o organismo 
notificado deve tomar em devida 
consideração, se for caso disso, o parecer 
da autoridade competente em matéria de 
medicamentos ou da EMA. Caso o 
organismo decida agir de forma contrária
a esse parecer, a sua decisão final deve ser
justificada à respetiva autoridade 
competente em matéria de medicamentos 
ou à EMA. Se não for alcançado um 
compromisso, o assunto é remetido para o 
GCDM. O certificado de exame UE de 
conceção deve ser emitido em 
conformidade com a alínea d) da secção 
6.1.

Justificação

A proposta refere que o organismo notificado deve tomar em «devida consideração» o 
parecer emitido pela EMA (anexo VIII, ponto 6.2,  alínea e)). Esta situação deixa ampla 
margem para interpretação e, embora o organismo notificado não seja obrigado a seguir o 
parecer da EMA, parece bastante improvável que o ignore. Por conseguinte, necessitamos de 
uma definição do que acontece caso as avaliações da EMA e do organismo notificado sejam 
contraditórias.
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Alteração 85

Proposta de regulamento
Anexo XII – secção 1 – ponto 1 – alínea 1.2.1 – subalínea 1.2.1.4

Texto da Comissão Alteração

1.2.1.4 Os dados de desempenho analítico
devem ser resumidos como parte do
relatório de provas clínicas.

1.2.1.4 Todo o conjunto de dados de 
desempenho analítico deve acompanhar o
relatório de provas clínicas e pode ser 
resumido como parte do mesmo.

Justificação

Para uma análise adequada; o conjunto de dados já existe e não constitui qualquer encargo 
adicional.

Alteração 86

Proposta de regulamento
Anexo XII – secção 1 – ponto 1 – alínea 1.2.2 – subalínea 1.2.2.5

Texto da Comissão Alteração

1.2.2.5 Os dados de desempenho clínico
devem ser resumidos como parte do
relatório de provas clínicas.

1.2.2.5 Todo o conjunto de dados de 
desempenho clínico deve acompanhar o
relatório de provas clínicas e pode ser 
resumido como parte do mesmo.

Justificação

Para uma análise adequada; o conjunto de dados já existe e não constitui qualquer encargo 
adicional.

Alteração 87

Proposta de regulamento
Anexo XII – secção 1 – ponto 1 – alínea 1.2.2 – subalínea 1.2.2.6 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– para os dispositivos classificados na 
classe C de acordo com as regras fixadas 
no anexo VII, o relatório do estudo de 
desempenho clínico deve incluir o método 

– para os dispositivos classificados na 
classe C de acordo com as regras fixadas 
no anexo VII, o relatório do estudo de 
desempenho clínico deve incluir o método 
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de análise dos dados, as conclusões do 
estudo e os detalhes relevantes do 
protocolo do estudo,

de análise dos dados, as conclusões do 
estudo e os detalhes relevantes do 
protocolo do estudo, bem como todo o 
conjunto de dados,

Alteração 88

Proposta de regulamento
Anexo XII – secção 1 – ponto 1 – alínea 1.2.2 – subalínea 1.2.2.6 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– para os dispositivos classificados na 
classe D de acordo com as regras fixadas 
no anexo VII, o relatório do estudo de 
desempenho clínico deve incluir o método 
de análise dos dados, as conclusões do 
estudo, os detalhes relevantes do protocolo 
do estudo e os dados individuais obtidos.

– para os dispositivos classificados na 
classe D de acordo com as regras fixadas 
no anexo VII, o relatório do estudo de 
desempenho clínico deve incluir o método 
de análise dos dados, as conclusões do 
estudo, os detalhes relevantes do protocolo 
do estudo e todo o conjunto de dados.

Alteração 89

Proposta de regulamento
Anexo XII – secção 1 – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Todas as etapas do estudo de desempenho 
clínico, desde a primeira consideração da 
necessidade e justificação do estudo até à 
publicação dos resultados, devem ser 
efetuadas em conformidade com princípios 
éticos reconhecidos, por exemplo os 
estabelecidos na Declaração de Helsínquia 
da Associação Médica Mundial sobre
«Princípios éticos aplicáveis à investigação 
médica em seres humanos», aprovada pela 
18.ª Assembleia Geral da Associação 
Médica Mundial, em Helsínquia, na 
Finlândia, em 1964, com a última redação 
que lhe foi dada pela 59.ª Assembleia 
Geral da Associação Médica Mundial em 
Seul, na Coreia, em 2008.

Todas as etapas do estudo de desempenho 
clínico, desde a primeira consideração da 
necessidade e justificação do estudo até à 
publicação dos resultados, devem ser 
efetuadas em conformidade com princípios 
éticos reconhecidos, por exemplo os 
estabelecidos na Declaração de Helsínquia 
da Associação Médica Mundial sobre
«Princípios éticos aplicáveis à investigação 
médica em seres humanos», aprovada pela 
18.ª Assembleia Geral da Associação 
Médica Mundial, em Helsínquia, na 
Finlândia, em 1964, com a última redação 
que lhe foi dada pela 59.ª Assembleia 
Geral da Associação Médica Mundial em 
Seul, na Coreia, em 2008. Deve ser 
garantida a conformidade com os 
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princípios supracitados após um exame 
efetuado pelo comité de ética competente.

Alteração 90

Proposta de regulamento
Anexo XII – secção 1 – ponto 2 – subponto 2.3.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Um «relatório do estudo de desempenho 
clínico», assinado por um médico ou outra 
pessoa autorizada responsável, deve incluir 
informações documentadas sobre o 
protocolo do estudo de desempenho 
clínico, os resultados e as conclusões desse 
estudo, incluindo as constatações 
desfavoráveis. Os resultados e as 
conclusões devem ser transparentes, 
isentos de enviesamento e clinicamente 
relevantes. O relatório deve conter 
informações suficientes para que um 
terceiro independente o possa compreender 
sem recorrer a outros documentos. Deve 
incluir igualmente, quando adequado, as 
alterações ou desvios ao protocolo, bem 
como as exclusões de dados, com a devida 
fundamentação.

Um «relatório do estudo de desempenho 
clínico», assinado por um médico ou outra 
pessoa autorizada responsável, deve incluir 
informações documentadas sobre o 
protocolo do estudo de desempenho 
clínico, os resultados e as conclusões desse 
estudo, incluindo as constatações 
desfavoráveis. Os resultados e as 
conclusões devem ser transparentes, 
isentos de enviesamento e clinicamente 
relevantes. O relatório deve conter 
informações suficientes para que um 
terceiro independente o possa compreender 
sem recorrer a outros documentos. Deve 
incluir igualmente, quando adequado, as 
alterações ou desvios ao protocolo, bem 
como as exclusões de dados, com a devida 
fundamentação. O relatório deve ser 
acompanhado pelo relatório de provas 
clínicas, conforme referido no ponto 3.1, e 
estar acessível por via do sistema 
eletrónico referido no artigo 51.º.
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Proposta de regulamento
Anexo XII – Secção 1 – ponto 3 – subponto 3.3

Texto da Comissão Alteração

3.3 As provas clínicas e a respetiva 
documentação devem ser atualizadas ao 
longo do ciclo de vida do dispositivo em 
questão com dados obtidos a partir da 

3.3 Os dados das provas clínicas e a 
respetiva documentação devem ser 
atualizados ao longo do ciclo de vida do 
dispositivo em questão com dados obtidos 
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aplicação do plano de vigilância pós-
comercialização do fabricante referido no 
artigo 8.º, n.º 5, que deve incluir um plano 
de acompanhamento pós-comercialização 
do dispositivo em conformidade com a 
parte B do presente anexo.

a partir da aplicação do plano de vigilância 
pós-comercialização do fabricante referido 
no artigo 8.º, n.º 5, que deve incluir um 
plano de acompanhamento pós-
comercialização do dispositivo em 
conformidade com a parte B do presente 
anexo. Os dados das provas clínicas e suas 
atualizações subsequentes decorrentes de 
um acompanhamento pós-
comercialização devem estar acessíveis 
por via dos sistemas eletrónicos referidos 
nos artigos 51.º e 60.º.



AD\940337PT.doc 51/51 PE508.086v02-00

PT

PROCESSO

Título Dispositivos médicos para diagnóstico in vitro

Referências COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD)

Comissão competente quanto ao fundo
       Data de comunicação em sessão

ENVI
22.10.2012

Parecer emitido por
       Data de comunicação em sessão

IMCO
22.10.2012

Relator(a) de parecer
       Data de designação

Nora Berra
10.10.2012

Exame em comissão 20.3.2013 25.4.2013 29.5.2013

Data de aprovação 18.6.2013

Resultado da votação final +:
–:
0:

31
0
4

Deputados presentes no momento da 
votação final

Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Preslav 
Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit 
Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António 
Fernando Correia de Campos, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, 
Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Toine Manders, Sirpa 
Pietikäinen, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo 
Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, 
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Emilie 
Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Raffaele Baldassarre, Nora Berra, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen 
Pérez, Roberta Metsola, Olle Schmidt, Marc Tarabella, Sabine 
Verheyen


