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Alteração 48
Anja Weisgerber

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, das 
farmácias e do comércio grossista. O 
sistema IUD deve ser compatível com 
outros sistemas que já se encontrem no 
mercado.

Or. de

Alteração 49
Nora Berra

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 

(27) A rastreabilidade dos dispositivos
médicos para diagnóstico in vitro através 
de um sistema de identificação única dos 
dispositivos (IUD) baseado em orientações 
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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.

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;

Or. fr

Alteração 50
Toine Manders

Proposta de regulamento
Considerando 63

Texto da Comissão Alteração

(63) Sempre que imperativos de urgência 
assim o exigirem, a Comissão deve adotar 
atos de execução imediatamente aplicáveis, 
em casos devidamente justificados 
relacionados com algum dos seguintes 
aspetos: a extensão ao território da União 
de uma derrogação nacional aos 
procedimentos de avaliação da 
conformidade aplicáveis, em casos 
excecionais; a posição da Comissão acerca 
do caráter justificado, ou não, de uma 
medida nacional provisória contra um 
dispositivo médico para diagnóstico in 
vitro que apresente um risco ou de uma 
medida nacional provisória de proteção da 
saúde a título preventivo; bem como a 
adoção de uma medida da União contra um 

(63) Sempre que imperativos de urgência 
assim o exigirem, a Comissão deve adotar 
atos de execução imediatamente aplicáveis, 
em casos devidamente justificados 
relacionados com algum dos seguintes 
aspetos: a extensão ao território da União 
de uma derrogação nacional aos 
procedimentos de avaliação da 
conformidade aplicáveis, em casos 
excecionais; a posição da Comissão acerca 
do caráter justificado, ou não, de uma 
medida nacional provisória contra um 
dispositivo médico para diagnóstico in 
vitro que apresente um risco ou de uma 
medida nacional provisória de proteção da 
saúde a título preventivo; bem como a 
adoção de uma medida da União contra um 
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dispositivo médico para diagnóstico in 
vitro que apresente um risco.

dispositivo médico para diagnóstico in 
vitro que apresente um risco. Essa 
justificação deve ser avaliada dentro de 
um prazo razoável, a fim de assegurar que 
os referidos atos de execução são 
adequados.

Or. en

Alteração 51
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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 
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;

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

Or. en

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 52
Nora Berra



PE510.668v01-00 6/39 AM\935390PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 6

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;

Or. en

Alteração 53
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º1 – 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;

Or. en

Alteração 54
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

28) «Provas clínicas», as informações que 
sustentam a validade científica e o

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

validade científica e do desempenho no 
que respeita à utilização de um dispositivo 
prevista pelo fabricante;

Or. en

Alteração 55
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º°1 – parágrafo 1 – ponto 30

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;

Or. en

Alteração 56
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º°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;

Or. en
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Alteração 57
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º°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;

Or. en

Alteração 58
Ashley Fox

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

Texto da Comissão Alteração

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.

Os requisitos do presente regulamento, à 
exceção do artigo 59.º, n.º 4, não se 
aplicam aos dispositivos classificados, 
fabricados e utilizados numa só instituição 
de saúde, desde que o seu fabrico e 
utilização ocorram exclusivamente no 
âmbito de um sistema único de gestão e a
instituição de saúde esteja acreditada pela 
norma EN ISO 15189 ou qualquer outra 
norma reconhecida equivalente. As 
instituições de saúde facultam à autoridade 
competente uma lista dos referidos 
dispositivos que inclua uma justificação 
para a sua utilização, nomeadamente nos 
casos em que estivessem disponíveis no 
mercado dispositivos equivalentes. Esta 
informação é tornada pública. Os 
Estados-Membros podem igualmente 
subordinar o fabrico e a utilização dos 
dispositivos em causa a requisitos de 
segurança complementares.

Or. en



AM\935390PT.doc 9/39 PE510.668v01-00

PT

Alteração 59
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

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.

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 
acreditada pela norma EN ISO 15189 ou 
qualquer outra norma reconhecida 
equivalente. Os Estados-Membros podem 
exigir que as instituições de saúde 
apresentem à autoridade competente uma 
lista dos referidos dispositivos que tenham 
sido fabricados e utilizados no seu 
território e podem subordinar o fabrico e a 
utilização dos dispositivos em causa a 
requisitos de segurança complementares.

Or. en

Justificação

Estes dispositivos médicos não serão introduzidos nem estarão disponíveis no mercado, o que 
a presente legislação pretende regulamentar. As instituições de saúde são responsáveis por 
cumprir as normas de segurança para diagnósticos internos de classe D.

Alteração 60
Ashley Fox

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

Suprimido

Or. en

Alteração 61
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
dispositivos classificados na classe D e 
necessários para fins de transfusão ou 
transplante 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.

Or. en
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Justificação

Estes dispositivos médicos não serão introduzidos nem estarão disponíveis no mercado, o que 
a presente legislação pretende regulamentar. As instituições de saúde são responsáveis por 
cumprir as normas de segurança para diagnósticos internos de classe D.

Alteração 62
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Além disso, os dispositivos classificados 
na classe D e necessários para a 
realização de transfusões ou transplantes, 
caso não estejam disponíveis com a 
marcação CE ou tenham essa marcação 
mas não cumpram as normas adequadas 
ou as especificações exigidas pelos 
utilizadores, podem ser fabricados e 
utilizados numa só instituição de saúde 
sem satisfazerem as exigências previstas 
no presente regulamento, desde que 
cumpram as condições definidas no 
primeiro parágrafo, bem como os 
requisitos essenciais (anexo I), as normas 
harmonizadas aplicáveis (artigo 6.º) e as 
especificações técnicas comuns aplicáveis 
(artigo 7.º).

Or. en

Justificação

Para fins de deteção de agentes transmissíveis raros ou não frequentes nos casos em que não 
estão disponíveis com marcação CE, os dispositivos de classe D «internos» devem ficar 
isentos do cumprimento de alguns requisitos previstos no regulamento. Contudo, a fim de 
comprovar a observância dos mais recentes requisitos em termos de qualidade e segurança, 
estes DIV devem cumprir os requisitos essenciais (anexo I), as normas harmonizadas e as 
especificações técnicas comuns aplicáveis.



PE510.668v01-00 12/39 AM\935390PT.doc

PT

Alteração 63
António Fernando Correia de Campos

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 
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.

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 
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.

Or. en
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Alteração 64
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7 – parágrafo 2

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 
compreensíveis e facultadas na língua ou 
línguas do Estado-Membro onde o 
dispositivo é posto à disposição do 
utilizador previsível.

Or. en

Alteração 65
Antonyia Parvanova

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.

Or. en
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Alteração 66
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Antes de disponibilizarem um dispositivo 
no mercado, os distribuidores devem 
verificar se estão cumpridos os seguintes 
requisitos:

Antes de disponibilizarem pela primeira 
vez um dispositivo no mercado, os 
distribuidores devem verificar se estão 
cumpridos os seguintes requisitos:

Or. de

Justificação

O distribuidor é responsável pela segurança do dispositivo no circuito comercial. Por outra 
parte, a segurança do dispositivo ou a verificação da completude da documentação é da 
responsabilidade do fabricante ou do importador.

Alteração 67
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O produto vem acompanhado das 
informações a fornecer pelo fabricante nos 
termos do artigo 8.º, n.º 7;

b) O produto vem acompanhado das 
informações a fornecer pelo fabricante nos 
termos do artigo 8.º, n.º 7, contanto que 
não exista uma declaração de 
conformidade da parte do fabricante ou 
do importador;

Or. de

Justificação

O distribuidor é responsável pela segurança do dispositivo no circuito comercial. Por outra 
parte, a segurança do dispositivo ou a verificação da completude da documentação é da 
responsabilidade do fabricante ou do importador.
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Alteração 68
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O fabricante e, se aplicável, o 
importador observaram os requisitos 
indicados no artigo 22.º e no artigo 11.º, 
n.º 3, respetivamente.

c) O fabricante e, se aplicável, o 
importador observaram os requisitos 
indicados no artigo 11.º, n.º 3.

Or. de

Justificação

O distribuidor é responsável pela segurança do dispositivo no circuito comercial. Por outra 
parte, a segurança do dispositivo ou a verificação da completude da documentação é da 
responsabilidade do fabricante ou do importador.

Alteração 69
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
dispositivo que disponibilizaram no 
mercado não está conforme com o presente 
regulamento devem informar 
imediatamente o fabricante e, se aplicável, 
o seu mandatário e o importador, e 
assegurar-se de que é tomada a ação 
corretiva necessária para assegurar a 
conformidade do dispositivo em questão ou 
proceder à respetiva retirada ou recolha, se 
tal for adequado. Se o dispositivo 
apresentar um risco, os distribuidores 
devem também informar imediatamente 
deste facto as autoridades competentes dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o dispositivo, fornecendo-lhes as 

4. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
dispositivo que disponibilizaram no 
mercado não está conforme com o presente 
regulamento devem informar 
imediatamente o fabricante e, se aplicável, 
o seu mandatário e o importador, e 
assegurar-se de que, no âmbito das suas 
atividades, é tomada a ação corretiva 
necessária para assegurar a conformidade 
do dispositivo em questão ou proceder à 
respetiva retirada ou recolha, se tal for 
adequado. Se o dispositivo apresentar um 
risco, os distribuidores devem também 
informar imediatamente deste facto as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros em que disponibilizaram o 
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informações relevantes, sobretudo no que 
se refere à não conformidade e à eventual 
ação corretiva adotada.

dispositivo, fornecendo-lhes as 
informações relevantes, sobretudo no que 
se refere à não conformidade e à eventual 
ação corretiva adotada.

Or. de

Justificação

Deve ser estabelecida uma distinção entre os diferentes tipos de operadores no circuito 
comercial.

Alteração 70
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 71
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 8 – alínea b)

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 
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medida em que não prejudique a proteção 
da saúde pública;

Or. en

Alteração 72
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 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.

Or. de

Justificação

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

Alteração 73
Nora Berra

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 74
Antonyia Parvanova

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 disponibilizado ao 
público e 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.

Or. en

Alteração 75
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

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 redigido de forma 
clara para o utilizador previsto. 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.

Or. en
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Alteração 76
António Fernando Correia de Campos

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 
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 realizadar pelas autoridades 
nacionais em causa.

Or. en

Alteração 77
António Fernando Correia de Campos

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.
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Or. en

Alteração 78
António Fernando Correia de Campos

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 sujeitos ao mecanismo de pedido de 
notificação e da sua avaliação, tal como 
descrito no Artigo 30.º.

Or. pt

Alteração 79
António Fernando Correia de Campos

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 
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.

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

Or. pt
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Alteração 80
António Fernando Correia de Campos

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:

Or. en

Alteração 81
António Fernando Correia de Campos

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) 
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.

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) 
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.
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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.

Or. en

Alteração 82
António Fernando Correia de Campos

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 e disponibilizado ao público através 
do sistema eletrónico referido no 
artigo 5.º, quando o dispositivo for 
colocado no mercado.

Or. en

Alteração 83
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Todos os estudos de desempenho clínico 
devem ser concebidos e realizados de 
modo a assegurar a proteção dos direitos, 

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

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 
de desempenho clínico está sujeita ao 
parecer positivo do comité de ética 
responsável.

Or. en

Alteração 84
António Fernando Correia de Campos

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 de desempenho 
clínico está sujeita ao parecer positivo do 
comité de ética responsável.

Or. en

Alteração 85
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Registo dos estudos de desempenho 
clínico em conformidade com o artigo 50.º;

a) Registo dos estudos de desempenho 
clínico em conformidade com o artigo 50.º
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e dos dados clínicos produzidos;

Or. en

Alteração 86
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Informações relacionadas com estudos 
de desempenho clínico realizados em mais 
de um Estado-Membro, caso seja 
apresentado um pedido único em 
conformidade com o artigo 56.º;

c) Informações relacionadas com estudos 
de desempenho clínico realizados em mais 
de um Estado-Membro e com os dados 
clínicos produzidos, caso seja apresentado 
um pedido único em conformidade com o 
artigo 56.º;

Or. en

Alteração 87
António Fernando Correia de Campos

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 
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.

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 
clínicos]. À exceção das informações 
referidas no artigo 50.º e no artigo 51.º, 
alíneas a), c) e d), as informações coligidas 
e tratadas no sistema eletrónico devem 
estar acessíveis unicamente aos Estados-
Membros e à Comissão.
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Or. en

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 88
António Fernando Correia de Campos

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].

Or. en

Alteração 89
António Fernando Correia de Campos

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Alteração 90
António Fernando Correia de Campos

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.

Or. en

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.

Alteração 91
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 1
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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

Or. en

Alteração 92
António Fernando Correia de Campos

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 
explicação.

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 
referido no anexo XII, parte A, 
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secção 2.3.2, deve especificar em que 
momento os resultados do estudo serão 
apresentados, juntamente com uma 
explicação.

Or. en

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 93
António Fernando Correia de Campos

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.

Or. en

Justificação

A solução proposta pelo texto da Comissão permite que os promotores selecionem as 
autoridades competentes que apliquem normas menos rigorosas, que possuam menos 
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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.

Alteração 94
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O promotor deve registar integralmente: 1. O promotor deve registar integralmente
e gravar no sistema eletrónico relativo a 
investigações clínicas referido no 
artigo 51.º:

Or. en

Alteração 95
Antonyia Parvanova

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;

Or. en

Alteração 96
António Fernando Correia de Campos

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

Or. en

Alteração 97
Antonyia Parvanova

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 98
António Fernando Correia de Campos

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 
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automatizada de dados para o sistema, 
evitando simultaneamente a duplicação 
de registos.

Or. en

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 99
Nora Berra

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

Or. fr

Alteração 100
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

2. As informações coligidas e tratadas no 
sistema eletrónico devem estar acessíveis 
às autoridades competentes dos 
Estados-Membros, à Comissão, aos 
organismos notificados e, sem prejuízo da 
preservação da propriedade intelectual, 
aos profissionais de saúde e ao público. 
Os dados referidos nas alíneas a) a e) do 
artigo 60.º, n.º 1, não devem ser 
considerados informações comerciais 
confidenciais.

Or. en

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 101
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O nível adequado de informação deve ser estabelecido no presente regulamento.

Alteração 102
Antonyia Parvanova
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Proposta de regulamento
Artigo 83 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem estabelecer o 
regime de sanções aplicável às violações 
do disposto no presente regulamento e 
tomar todas as medidas necessárias para 
garantir a sua aplicação 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.

Or. en

Alteração 103
António Fernando Correia de Campos

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].

Or. en

Alteração 104
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

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

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.

Or. en

Alteração 105
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Anexo VIII – secção 1 – ponto 4.4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

4.4. O organismo notificado deve efetuar 
visitas de inspeção aleatórias não 
anunciadas às instalações do fabricante e, 
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 prever uma periodicidade 
inferior a uma inspeção por ano e não 
deve ser divulgado ao fabricante.

Or. en

Alteração 106
Nora Berra

Proposta de regulamento
Anexo VIII – secção 2 – ponto 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 

e) Ao tomar a sua decisão, o organismo 
notificado deve tomar em devida 
consideração, se for caso disso, o parecer 
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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.

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.

Or. en

Justificação

A proposta refere que o organismo notificado deve tomar em «devida consideração» o 
parecer emitido pela EMA (anexo VIII, ponto 6.6, 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.

Alteração 107
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Anexo XII – secção 1 – ponto 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.

Or. en

Justificação

Para uma análise adequada; o conjunto de dados já existe e não constitui qualquer encargo 
adicional.
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Alteração 108
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Anexo XII – secção 1 – ponto 1.2.2.5

Texto da Comissão Alteração

1.2.2.4 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.

Or. en

Justificação

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

Alteração 109
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Anexo XII – secção 1 – ponto 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 
de análise dos dados, as conclusões do 
estudo e os detalhes relevantes do 
protocolo do estudo,

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

Or. en

Alteração 110
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Anexo XII – secção 1 – ponto 1.2.2.6 – travessão 3
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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.

Or. en

Alteração 111
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Anexo XII – secção 1 – ponto 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 
princípios supracitados através de um 
parecer favorável por parte do comité de 
ética em causa.

Or. en
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Alteração 112
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Anexo XII – secção 1 – ponto 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 ao público com a 
colocação no mercado do dispositivo 
através do sistema eletrónico referido no 
artigo 51.º.

Or. en

Alteração 113
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Anexo XII – secção 1 – ponto 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 

3.3 Os dados das provas clínicas e a 
respetiva documentação devem ser 
atualizados ao longo do ciclo de vida do 
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questão com dados obtidos 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.

dispositivo em questão com dados obtidos 
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 ao público através dos sistemas 
eletrónicos referidos nos artigos 51.º e 
60.º.

Or. en


