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Alteração 88
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Com dispositivos que consistem em 
mais do que uma parte implantável, como 
as próteses da anca, a compatibilidade das 
peças de diferentes fabricantes deve ser 
assegurada de forma a evitar a 
substituição da parte funcional do 
dispositivo e, deste modo, incómodos e 
riscos desnecessários para os doentes. A 
Comissão deve investigar a necessidade de 
mais medidas para assegurar a 
compatibilidade das peças equivalentes 
das próteses da anca de diferentes 
fabricantes, tendo em conta que as 
operações à anca são feitas com mais 
frequência em pessoas idosas, para quem 
os riscos para a saúde das operações são 
mais elevados.

Or. en

Alteração 89
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os doentes que tenham um dispositivo 
implantado devem receber informações 
essenciais relativas a esse dispositivo, que 
permitam a sua identificação e contenham 
as advertências necessárias ou as 
precauções a tomar, por exemplo, 
indicações sobre a sua eventual 
incompatibilidade com determinados 
dispositivos de diagnóstico ou com 

(32) Os doentes que tenham um dispositivo 
implantado devem receber informações 
essenciais relativas a esse dispositivo, que 
permitam a sua identificação e contenham 
informações acerca das principais 
características do mesmo, os potenciais 
efeitos adversos, um aviso dos potenciais 
riscos para a saúde, os cuidados 
pós-operatórios e as advertências 
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scanners usados em controlos de 
segurança.

necessárias ou as precauções a tomar, por 
exemplo, indicações sobre a sua eventual 
incompatibilidade com determinados 
dispositivos de diagnóstico ou com 
scanners usados em controlos de 
segurança.

Or. en

Alteração 90
Nora Berra

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A rastreabilidade dos dispositivos 
médicos através de um sistema de 
identificação única dos dispositivos (IUD) 
baseado em orientações internacionais 
deve melhorar significativamente a efetiva 
segurança dos dispositivos médicos 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.

(34) A rastreabilidade dos dispositivos 
médicos através de um sistema de 
identificação única dos dispositivos (IUD) 
baseado em orientações internacionais 
deve melhorar significativamente a efetiva 
segurança dos dispositivos médicos 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 deve ser, na medida do 
possível, compatível com os demais 
sistemas de autenticação existentes nestes 
ambientes.

Or. fr

Alteração 91
Antonyia Parvanova
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Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

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

(39) Relativamente aos dispositivos 
médicos de alto risco, os fabricantes devem 
elaborar um relatório sobre os aspetos de 
segurança e desempenho do dispositivo 
bem como o resultado da avaliação clínica. 
Um resumo do relatório de segurança e 
desempenho deve ser disponibilizado 
publicamente.

Or. en

Alteração 92
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 64

Texto da Comissão Alteração

(64) Com o objetivo de manter um elevado 
nível de saúde e segurança, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do TFUE relativamente aos produtos 
abrangidos pelo presente regulamento 
que sejam semelhantes a dispositivos 
médicos, sem ter necessariamente um fim 
médico; à adaptação ao progresso técnico 
da definição de «nanomaterial» e à 
evolução ao nível da União e 
internacional; à adaptação ao progresso 
técnico dos requisitos gerais de segurança 
e desempenho, dos elementos a tratar na 
documentação técnica, do teor mínimo da 
declaração UE de conformidade e dos 
certificados emitidos pelos organismos 
notificados, dos requisitos mínimos a 
satisfazer pelos organismos notificados, 
das regras de classificação, dos 
procedimentos de avaliação da 
conformidade e da documentação a 

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

critérios aplicáveis aos laboratórios de 
referência da União Europeia e ao nível e 
estrutura das taxas a pagar pelos pareceres 
científicos que emitem. Contudo, os 
elementos importantes do presente 
regulamento, como os requisitos gerais de 
segurança e desempenho, elementos que 
serão abordados em documentação 
técnica, o conteúdo mínimo da declaração 
de conformidade da UE, a fim de alterar 
ou completar os procedimentos de 
avaliação da conformidade, serão 
alterados apenas através do processo 
legislativo ordinário. É particularmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas durante os seus 
trabalhos preparatórios, incluindo a nível 
de peritos. A Comissão, aquando da 
preparação e elaboração de atos delegados, 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Justificação

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

Alteração 93
Toine Manders

Proposta de regulamento
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) Sempre que imperativos de urgência 
assim o exigirem, a Comissão deve adotar 
atos de execução imediatamente aplicáveis, 
em casos devidamente justificados 

(67) Sempre que imperativos de urgência 
assim o exigirem, a Comissão deve adotar 
atos de execução imediatamente aplicáveis, 
em casos devidamente justificados 
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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 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 dispositivo médico que 
apresente um risco.

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 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 dispositivo médico que 
apresente um risco. Essa justificação deve 
ser avaliada dentro de um período de 
tempo razoável para assegurar que estes 
atos de execução são adequados.

Or. en

Alteração 94
Antonyia Parvanova

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

Texto da Comissão Alteração

 Deve ser avaliado e autorizado em 
conformidade com o presente regulamento 
qualquer dispositivo que, quando colocado 
no mercado ou utilizado de acordo com as 
instruções do fabricante, inclua como parte 
integrante uma substância que, se utilizada 
separadamente, seja suscetível de ser 
considerada como medicamento na aceção 
do artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva 
2001/83/CE, incluindo um medicamento 
derivado do sangue ou do plasma humanos, 
na aceção do artigo 1.º, ponto 10, da 
referida diretiva, e que tenha uma ação 
acessória à do dispositivo.

Deve ser avaliado e autorizado em 
conformidade com o presente regulamento,
após consulta da agência nacional de 
medicamentos ou da Agência Europeia de 
Medicamentos, qualquer dispositivo que, 
quando colocado no mercado ou utilizado 
de acordo com as instruções do fabricante, 
inclua como parte integrante uma 
substância que, se utilizada separadamente, 
seja suscetível de ser considerada como 
medicamento na aceção do artigo 1.º, n.º 2, 
da Diretiva 2001/83/CE, incluindo um 
medicamento derivado do sangue ou do 
plasma humanos, na aceção do artigo 1.º, 
ponto 10, da referida diretiva, e que tenha 
uma ação acessória à do dispositivo.
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Or. en

Alteração 95
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – travessão 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

cuja finalidade no corpo humano não seja 
alcançada por meios farmacológicos, 
imunológicos ou metabólicos.

Or. en

Alteração 96
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – travessão 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Os produtos implantáveis ou outros 
produtos invasivos, destinados a serem 
usados em seres humanos, enumerados no 
anexo XV, devem ser considerados 
dispositivos médicos, independentemente 
de o fabricante os destinar ou não a um 
fim médico;

Os produtos implantáveis ou outros 
produtos invasivos, bem como os produtos 
que utilizem agentes físicos externos,
destinados a serem usados em seres 
humanos, enumerados no anexo XV, 
devem ser considerados dispositivos 
médicos,

Or. fr

Alteração 97
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – travessão 5 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

 Os produtos implantáveis ou outros 
produtos invasivos, destinados a serem 
usados em seres humanos, enumerados no 
anexo XV, devem ser considerados 
dispositivos médicos, independentemente 
de o fabricante os destinar ou não a um fim 
médico;

Os produtos implantáveis ou outros 
produtos invasivos, destinados a serem 
usados em seres humanos, enumerados de 
forma não extensiva no anexo XV, devem, 
para efeitos deste Regulamento ser 
considerados como dispositivos médicos, 
independentemente de o fabricante os 
destinar ou não a um fim médico;

Or. pt

Alteração 98
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(4) «Dispositivo ativo», qualquer 
dispositivo cujo funcionamento depende de 
uma fonte de energia elétrica ou outra, não 
gerada diretamente pela gravidade, e que 
atua por alteração da densidade ou por 
conversão dessa energia. Não devem 
considerar-se dispositivos ativos os 
dispositivos destinados a transmitir 
energia, substâncias ou outros elementos 
entre um dispositivo ativo e o doente, sem 
qualquer modificação significativa.

(4) «Dispositivo ativo», qualquer 
dispositivo cujo funcionamento depende de 
uma fonte de energia elétrica ou outra, não 
gerada diretamente pelo corpo humano ou
pela gravidade, e que atua por alteração da 
densidade ou por conversão dessa energia. 
Não devem considerar-se dispositivos 
ativos os dispositivos destinados a 
transmitir energia, substâncias ou outros 
elementos entre um dispositivo ativo e o 
doente, sem qualquer modificação 
significativa.

Or. en

Alteração 99
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

 O software autónomo deve ser 
considerado um dispositivo ativo;

Suprimido

Or. en

Justificação

Por razões sistemáticas: Passar a frase «O software autónomo deve ser considerado um 
dispositivo ativo» do artigo 2.º, n.º 1, ponto 4, para o anexo VII, regra n.º 9.

Alteração 100
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – travessão 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

através de uma intervenção clínica e que se 
destine a permanecer nesse local após a 
intervenção.

através de uma intervenção clínica e que se 
destine a permanecer nesse local após a 
intervenção, a menos que o dispositivo 
seja aplicado nos dentes.

Or. de

Justificação

Os materiais de enchimento odontológico são materiais de utilização odontológica muito 
normais que são, diariamente e vezes sem conta, aplicados sem quaisquer problemas na 
saúde humana. Por conseguinte, não devem estar sujeitos ao procedimento de autorização 
dos produtos de alto risco, já que os riscos dos verdadeiros produtos de alto risco e os dos 
materiais de enchimento odontológico apresentam diferenças acentuadas.

Alteração 101
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 31-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(31-A) «Segurança», a ausência ou o ato 
de evitar riscos inaceitáveis para o doente 
ou utilizador;

Or. en

Alteração 102
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 32

Texto da Comissão Alteração

(32) «Avaliação clínica», a apreciação e 
análise de dados clínicos relativos a um 
dispositivo, a fim de verificar a segurança e 
o desempenho do mesmo, quando usado tal 
como previsto pelo fabricante;

(32) «Avaliação clínica», a apreciação e 
análise de dados clínicos relativos a um 
dispositivo, a fim de verificar a segurança, 
o desempenho e a eficácia do mesmo, 
quando usado tal como previsto pelo 
fabricante;

Or. en

Alteração 103
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en



PE510.666v02-00 12/79 AM\936505PT.doc

PT

Alteração 104
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 36 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– relatórios, publicados ou não, sobre 
outras experiências clínicas com o 
dispositivo em causa ou com um 
dispositivo semelhante relativamente ao 
qual se pode demonstrar uma equivalência 
com o dispositivo em causa;

– relatórios, publicados sobre outras 
experiências clínicas com o dispositivo em 
causa ou com um dispositivo semelhante 
relativamente ao qual se pode demonstrar 
uma equivalência com o dispositivo em 
causa;

Or. en

Justificação

Visa a transparência; os dados clínicos de boa qualidade são essenciais para a avaliação 
adequada da segurança e do desempenho de um dispositivo médico.

Alteração 105
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(36-A) «Desempenho», a capacidade de 
um dispositivo para produzir o efeito 
pretendido pelo fabricante relativamente à 
condição médica, incluindo a obtenção de 
recursos técnicos e reivindicações 
clínicas;

Or. en

Alteração 106
Antonyia Parvanova
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 37

Texto da Comissão Alteração

(37) «Promotor», uma pessoa, empresa, 
instituto ou organismo responsável pela 
iniciação e gestão de uma investigação 
clínica;

(37) «Promotor», uma pessoa, empresa, 
instituto ou organismo responsável pela 
iniciação, gestão ou financiamento de uma 
investigação clínica;

Or. en

Alteração 107
Andreas Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 108
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve garantir a partilha de 
conhecimentos especializados entre os 
Estados-Membros no domínio dos 
dispositivos médicos, dos dispositivos 

2. A Comissão deve, por meio de um ato 
de execução, determinar o estatuto 
regulamentar de produtos de fronteira, 
com base no parecer do grupo de peritos 
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médicos para diagnóstico in vitro, dos 
medicamentos, dos tecidos e células 
humanos, dos cosméticos, dos biocidas,
dos géneros alimentícios e, se necessário, 
de outros produtos, a fim de determinar o 
estatuto regulamentar adequado de um 
produto ou de uma categoria ou grupo de 
produtos.

multidisciplinar da UE composto por 
especialistas no domínio dos dispositivos 
médicos, dos dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro, dos medicamentos, 
dos tecidos e células humanos, dos 
cosméticos, dos biocidas e dos géneros 
alimentícios. Esses atos de execução 
devem ser adotados pelo procedimento de 
exame a que se refere o artigo 88.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 109
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para produtos ou grupos de produtos 
constituídos por substâncias, ou 
combinações de substâncias, que se 
destinam a penetrar no corpo, quer 
através de um orifício do corpo ou da 
superfície do mesmo, que tenham sido 
considerados dispositivos médicos pelo 
grupo de peritos multidisciplinar, a 
Comissão deve, por meio de atos de 
execução, determinar a classificação de 
risco com base nos riscos efetivos e em 
dados científicos válidos. Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 88.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 110
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 89.º a fim de alterar ou completar, 
à luz do progresso técnico e tendo em 
conta os utilizadores ou doentes previstos, 
os requisitos gerais de segurança e 
desempenho estabelecidos no anexo I, 
incluindo as informações a fornecer pelo 
fabricante.

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 111
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 89.º a fim de alterar ou completar, 
à luz do progresso técnico e tendo em 
conta os utilizadores ou doentes previstos, 
os requisitos gerais de segurança e 
desempenho estabelecidos no anexo I, 
incluindo as informações a fornecer pelo 
fabricante.

Suprimido

Or. en

Alteração 112
Andreas Schwab
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 113
Ashley Fox

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 114
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

 Os fabricantes de dispositivos, à exceção 
dos dispositivos feitos por medida, 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 clínico pós-
comercialização, em conformidade com a 
parte B do anexo XIII. Sempre que não se 
considerar pertinente proceder ao 
acompanhamento clínico 
pós-comercialização, tal deve ser 
devidamente justificado e documentado no 
plano de vigilância pós-comercialização.

Os fabricantes de dispositivos, à exceção 
dos dispositivos feitos por medida, 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 
62.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 clínico 
pós-comercialização, em conformidade 
com a parte B do anexo XIII.

Sempre que não se considerar pertinente 
proceder ao acompanhamento clínico 
pós-comercialização, tal deve ser 
devidamente justificado e documentado no 
plano de vigilância pós-comercialização e 
sujeito à aprovação da autoridade 
competente.

O segundo parágrafo não se aplica aos 
dispositivos médicos da classe III.



PE510.666v02-00 18/79 AM\936505PT.doc

PT

Or. en

Justificação

Todos os fabricantes de dispositivos comercializados da classe III devem comunicar os 
incidentes ao sistema eletrónico para melhorar a vigilância dos dispositivos médicos. Para 
dispositivos de suporte ou manutenção da vida, isso é essencial para a deteção precoce de 
acontecimentos adversos e defeitos dos dispositivos antes de grandes populações de doentes 
serem expostas aos mesmos. A comunicação centralizada também é importante para 
melhorar os sistemas de vigilância automatizados da experiência clínica, para acumular os 
dados necessários para orientar os cuidados aos doentes, bem como para a comparação de 
novos dispositivos com produtos já estabelecidos.

Alteração 115
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 um dispositivo 
pela primeira vez 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 116
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 

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

Alteração 117
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 24.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 118
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 

4. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
dispositivo que disponibilizaram no 
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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 
informações relevantes, sobretudo no que 
se refere à não conformidade e à eventual 
ação corretiva adotada.

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 
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 119
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão deve criar, por meio de 
atos de execução, orientações concretas e 
normas europeias que assegurem o 
reprocessamento seguro de dispositivos 
médicos de uso único que garantam, pelo 
menos, o mesmo nível de segurança e 
desempenho quando comparados com o 
dispositivo original. Ao fazê-lo, a 
Comissão deve assegurar que essas 
normas são coerentes com os dados 
científicos mais recentes, com as normas 
ISO relevantes ou com outras normas 
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técnicas internacionais adotadas por 
organismos de normalização 
internacionalmente reconhecidos, desde 
que garantam, pelo menos, o mesmo nível 
de segurança e desempenho das normas 
ISO.
Esses atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 88.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 120
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A Comissão deve definir, por meio de 
atos de execução, e em colaboração com o 
Fórum Internacional de Reguladores de 
Dispositivos Médicos e os organismos de 
normalização internacionais, um 
conjunto claro de normas de qualidade e 
segurança elevadas para o 
reprocessamento de dispositivos de uso 
único, incluindo requisitos específicos 
para os fabricantes de dispositivos 
reprocessados.
Esses atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a
que se refere o artigo 88.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 121
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O fabricante de um dispositivo 
implantável deve fornecer, juntamente
com o dispositivo, um cartão de implante 
que deve ser facultado ao doente ao qual 
o dispositivo é implantado.

1. O fabricante de um dispositivo
implantável, embalado esterilizado, deve 
facultar antecipadamente ao profissional 
de saúde ou, se relevante, ao doente ao 
qual o dispositivo vai ser implantado, as 
informações a serem incluídas num 
passaporte ou cartão de implante.

Or. en

Alteração 122
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

O n.º 1, alínea a), não se aplica às 
obturações dentárias, aos agrafos e às 
suturas. 

Or. fr

Alteração 123
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Excluem-se desta obrigação: suturas, 
agrafos, implantes dentários, parafusos, 
placas e acessórios de implantes 
ortopédicos.

Or. en
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Alteração 124
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve, por meio de atos de 
execução, atualizar regularmente a lista 
de dispositivos implantáveis que não têm 
de cumprir esta obrigação. Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 88.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 125
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Uma breve descrição das 
características dos dispositivos, incluindo 
os materiais utilizados;

Or. en

Alteração 126
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Os potenciais acontecimentos 
adversos que podem ocorrer com base nos 
dados da avaliação e investigação 
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clínicas.

Or. en

Alteração 127
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem 
introduzir disposições nacionais que 
exijam que o cartão de implante também 
inclua informações sobre os cuidados 
pós-operatórios e que seja assinado tanto 
pelo doente como pelo cirurgião 
responsável pela cirurgia.

Or. en

Alteração 128
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 17 – 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



AM\936505PT.doc 25/79 PE510.666v02-00

PT

Alteração 129
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 17 – 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 
disponibilizada numa língua oficial da 
União.

Or. en

Justificação

A tradução das Declarações UE para várias línguas é onerosa e considerada desnecessária.

Alteração 130
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 89.º a fim de alterar ou completar, 
à luz do progresso técnico, o conteúdo 
mínimo da declaração UE de 
conformidade estabelecido no anexo III.

Suprimido

Or. en
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Justificação

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

Alteração 131
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 21 – 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 
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.

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 
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.

Or. en

Alteração 132
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 21 – 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 

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

idênticos ou semelhantes de um dispositivo
que esteja defeituoso ou gasto, a fim de 
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. Para dispositivos 
constituídos por mais do que uma parte 
implantável, é também necessário 
assegurar que o artigo não exige a 
substituição de todo o dispositivo por 
incompatibilidade com a parte funcional 
do mesmo. Devem ser mantidos à 
disposição das autoridades competentes 
dos Estados-Membros os devidos 
elementos comprovativos.

Or. en

Alteração 133
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 21 – 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.

Or. en

Alteração 134
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
que renove um dispositivo de acordo com 
as disposições formalmente estabelecidas 
pelo fabricante do mesmo deve assegurar 
que essa renovação não prejudica a 
segurança e o desempenho.

Or. en

Alteração 135
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
que renove um dispositivo, quer na 
ausência de disposições formalmente 
estabelecidas pelo fabricante do mesmo, 
ou desrespeitando ou violando essas 
disposições, a fim de o adequar a uma 
utilização posterior na União, deve ser 
considerada fabricante do dispositivo 
renovado e cumprir as obrigações que 
incumbem aos fabricantes estabelecidas 
no presente regulamento.

Or. en

Alteração 136
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Deve ser atualizado com os 



AM\936505PT.doc 29/79 PE510.666v02-00

PT

resultados do relatório de avaliação do 
acompanhamento clínico 
pós-comercialização referido no anexo 
XIII, parte B, ponto 3.

Or. en

Alteração 137
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 24 – 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, desde 
que estes não se sobreponham à proteção 
da saúde pública;

Or. pt

Alteração 138
Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 8 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) A tomada em consideração da 
compatibilidade com os demais sistemas 
de rastreabilidade de todos os 
relacionados com os dispositivos médicos 

Or. fr

Alteração 139
Anja Weisgerber
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Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 8 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) 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 140
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve estabelecer e gerir, em 
colaboração com os Estados-Membros, um 
sistema eletrónico destinado a coligir e 
tratar as informações que forem necessárias 
e proporcionadas para descrever e 
identificar o dispositivo, bem como para 
identificar o fabricante e, se aplicável, o 
mandatário e o importador. As informações 
a transmitir pelos operadores económicos 
são especificadas na parte A do anexo V.

1. A Comissão deve estabelecer e gerir, em 
colaboração com os Estados-Membros, um 
sistema eletrónico destinado a coligir e 
tratar as informações que forem necessárias 
e proporcionadas para descrever e 
identificar o dispositivo, bem como para 
identificar o fabricante e, se aplicável, o 
mandatário e o importador. As informações 
a transmitir pelos operadores económicos 
são especificadas na parte A do anexo V. A 
Comissão deve escolher uma língua 
comum como língua obrigatória geral 
para o registo. 

Or. en

Justificação

Afigura-se preferível escolher uma língua obrigatória única para o registo.
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Alteração 141
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de colocar no mercado um 
dispositivo, exceto se se tratar de um 
dispositivo feito por medida ou 
experimental, o fabricante ou o seu 
mandatário deve transmitir ao sistema 
eletrónico as informações referidas no n.º 
1.

2. Antes de colocar no mercado um 
dispositivo, exceto se se tratar de um 
dispositivo feito por medida ou 
experimental, o fabricante ou o seu 
mandatário deve transmitir ao sistema 
eletrónico as informações referidas no n.º 
1. Deve ser assegurado que, para além do 
registo europeu, não serão exigidos 
registos nacionais adicionais em cada 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

É necessário garantir que, para além do registo europeu, não podem ser exigidos registos 
nacionais em cada Estado-Membro.

Alteração 142
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Deve ser disponibilizado ao público, através do Eudamed, um relatório síntese simples, 
juntamente com o seu conjunto completo de dados clínicos, para ser analisado por 
investigadores clínicos ou profissionais de saúde independentes.

Alteração 143
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. Os Estados-Membros devem fornecer à 
Comissão e aos outros Estados-Membros 
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 nesse 
intercâmbio de informações e de melhores 
práticas estabelecido nos 
Estados-Membros, a Comissão deve 
definir, no prazo de 2 anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, 
diretrizes para os procedimentos de 
avaliação, designação e notificação dos 
organismos de avaliação da conformidade 
e de monitorização dos organismos 
notificados, a serem aplicadas pelas 
autoridades nacionais competentes.

Or. en



AM\936505PT.doc 33/79 PE510.666v02-00

PT

Alteração 144
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 89.º a fim de alterar ou completar 
os requisitos mínimos previstos no anexo 
VI à luz do progresso técnico e atendendo 
aos requisitos mínimos necessários para a 
avaliação de dispositivos específicos, ou 
de categorias ou grupos de dispositivos.

Suprimido

Or. en

Alteração 145
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A subcontratação deve ser limitada 
apenas a tarefas específicas relacionadas 
com a avaliação da conformidade e a 
necessidade de subcontratar essas tarefas 
deve ser devidamente justificada à 
autoridade nacional.

Or. en

Alteração 146
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-B. 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 32.º.

Or. pt

Alteração 147
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros apenas podem 
notificar os organismos de avaliação da 
conformidade que cumpram os requisitos 
estabelecidos no anexo VI e que tenham 
passado com êxito uma avaliação inicial 
realizada pela equipa de avaliação 
conjunta, de acordo com o artigo 32.º, 
n.º 3, e tenham recebido uma 
recomendação positiva do GCDM, de 
acordo com o artigo 44.º-A.

Or. en

Alteração 148
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

levantarem objeções de acordo com o n.º 7, 
a Comissão deve informar o GCDM no 
prazo de 5 dias a contar do termo do prazo 
referido no n.º 7. Depois de consultar as 
partes envolvidas, o GCDM deve emitir o 
seu parecer no prazo máximo de 40 dias
após ter sido informado.

Or. en

Alteração 149
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Se não forem levantadas objeções nos 
termos do disposto no n.º 7, ou se o GCDM 
ou a Comissão, depois de consultados de 
acordo com o disposto no n.º 8, 
considerarem que a notificação pode ser 
aceite, na totalidade ou em parte, a 
Comissão deve publicar a notificação em 
conformidade.

9. Se não forem levantadas objeções nos 
termos do disposto no n.º 7, ou se o 
GCDM, depois de consultado de acordo 
com o disposto no n.º 8, considerar que a 
notificação pode ser aceite na totalidade, a 
Comissão deve publicar a notificação em 
conformidade.

Se o GCDM, depois de ter sido consultado
de acordo com o disposto no n.º 8, 
levantar uma objeção no seu parecer, o 
Estado-Membro notificado deve 
responder por escrito a esse parecer no 
prazo de 28 dias após a sua receção. A 
resposta deve abordar as objeções 
levantadas no parecer, incluindo as 
medidas que o Estado-Membro notificado 
pretende tomar para as resolver.
A Comissão deve publicar a notificação, 
juntamente com um resumo do parecer do 
GCDM e a resposta do Estado-Membro 
imediatamente após a receção dessa 
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resposta.

Or. en

Alteração 150
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Três anos após a notificação de um 
organismo notificado, e em seguida de três
em três anos, a avaliação destinada a 
determinar se o organismo notificado 
continua a satisfazer os requisitos 
estabelecidos no anexo VI deve ser 
efetuada pela autoridade nacional 
responsável pelos organismos notificados 
do Estado-Membro em que o organismo 
está estabelecido e por uma equipa de 
avaliação conjunta designada em 
conformidade com o procedimento descrito 
no artigo 32.º, n.os 3 e 4. A pedido da 
Comissão ou de um Estado-Membro, o 
GCDM pode iniciar o processo de 
avaliação descrito no presente número a 
qualquer momento, sempre que haja 
dúvidas razoáveis quanto ao cumprimento 
permanente dos requisitos estabelecidos no 
anexo VI por parte de um organismo 
notificado.

4. Dois anos após a notificação de um 
organismo notificado, e em seguida de dois
em dois anos, a avaliação destinada a 
determinar se o organismo notificado 
continua a satisfazer os requisitos 
estabelecidos no anexo VI deve ser 
efetuada pela autoridade nacional 
responsável pelos organismos notificados 
do Estado-Membro em que o organismo 
está estabelecido e por uma equipa de 
avaliação conjunta designada em 
conformidade com o procedimento descrito 
no artigo 32.º, n.os 3 e 4. A pedido da 
Comissão ou de um Estado-Membro, o 
GCDM pode iniciar o processo de 
avaliação descrito no presente número a 
qualquer momento, sempre que haja 
dúvidas razoáveis quanto ao cumprimento 
permanente dos requisitos estabelecidos no 
anexo VI por parte de um organismo 
notificado.

Or. en

Alteração 151
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1
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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 32º , n.º 3.

Or. pt

Alteração 152
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 41 – 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. A decisão 
final deve ser disponibilizada ao público 
no Eudamed.

Or. en

Alteração 153
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

3. 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.

3. 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. Essa 
decisão deve ser tomada nomeadamente 
para resolver decisões divergentes entre 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 154
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 89.º, à luz do progresso técnico e 
das informações que fiquem disponíveis 
no decurso das atividades de vigilância e 
fiscalização do mercado descritas nos 
artigos 61.º a 75.º, a fim de:

Suprimido

(a) Decidir que um dispositivo, ou uma 
categoria ou grupo de dispositivos, deve 
ser classificado noutra classe, em 
derrogação dos critérios de classificação 
estabelecidos no anexo VII;
(b) Alterar ou completar os critérios de 
classificação estabelecidos no anexo VII.

Or. en
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Alteração 155
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 10 – 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 156
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. O tipo e a extensão das inspeções 
não anunciadas e os custos em que 
incorrem os operadores económicos 
devido às inspeções não anunciadas 
podem ser contabilizados nas inspeções 
periódicas, na medida em que, no 
contexto dessas inspeções, não haja lugar 
a objeções substanciais. A organização e a 
realização de inspeções não anunciadas 
devem, para o efeito, ter sempre em conta 
o princípio da proporcionalidade, 
designadamente sob reserva do potencial 
de risco inerente a um dispositivo.

Or. de



PE510.666v02-00 40/79 AM\936505PT.doc

PT

Alteração 157
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 89.º, a fim de alterar ou completar 
os procedimentos de avaliação da 
conformidade estabelecidos nos anexos 
VIII a XI à luz do progresso técnico e das 
informações que fiquem disponíveis no 
decurso da designação ou monitorização 
dos organismos notificados previstas nos 
artigos 28.º a 40.º, ou das atividades de 
vigilância e fiscalização do mercado 
descritas nos artigos 61.º a 75.º

Suprimido

Or. en

Justificação

A descrição dos procedimentos de avaliação da conformidade constitui um elemento 
fundamental da legislação e, por esse motivo, de acordo com o artigo 290.º do Tratado não 
pode ser modificada por um ato delegado.

Alteração 158
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o
artigo 89.º, a fim de alterar ou completar 
os procedimentos de avaliação da 
conformidade estabelecidos nos anexos 
VIII a XI à luz do progresso técnico e das 
informações que fiquem disponíveis no 
decurso da designação ou monitorização 
dos organismos notificados previstas nos 

Suprimido
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artigos 28.º a 40.º, ou das atividades de 
vigilância e fiscalização do mercado 
descritas nos artigos 61.º a 75.º

Or. en

Alteração 159
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 44.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º Suprimido
Mecanismo de verificação de 

determinadas avaliações da conformidade

1. Os organismos notificados devem 
notificar a Comissão dos pedidos de 
avaliação da conformidade de dispositivos 
classificados na classe III, à exceção dos 
pedidos relativos ao aditamento ou à 
renovação de certificados existentes. A 
notificação deve ser acompanhada do 
projeto de instruções de utilização 
referido no anexo I, secção 19.3, e do 
projeto de resumo da segurança e do 
desempenho clínico referido no artigo 
26.º. Na sua notificação, o organismo 
notificado deve indicar a data prevista 
para a conclusão da avaliação da 
conformidade. A Comissão deve 
transmitir imediatamente a notificação e 
os documentos que a acompanham ao 
GCDM.

2. No prazo de 28 dias a contar da receção 
da informação referida no n.º 1, o GCDM 
pode pedir ao organismo notificado que 
apresente um resumo da avaliação da 
conformidade preliminar antes de emitir 
um certificado. Por sugestão de qualquer 
dos seus membros ou da Comissão, o 
GCDM deve tomar uma decisão quando à 
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apresentação do referido pedido de acordo 
com o procedimento previsto no artigo 
78.º, n.º 4. No seu pedido, o GCDM deve 
indicar o motivo sanitário cientificamente 
válido que levou à escolha do dossiê 
específico relativamente ao qual se 
solicitou a apresentação de um resumo da 
avaliação da conformidade preliminar. Ao 
selecionar um dossiê específico para esse 
fim, deve tomar-se devidamente em conta 
o princípio da igualdade de tratamento.

No prazo de cinco dias a contar da 
receção do pedido do GCDM o organismo 
notificado deve informar do mesmo o 
fabricante.

3. O GCDM pode apresentar observações
sobre o resumo da avaliação da 
conformidade preliminar o mais tardar 60 
dias após a apresentação desse resumo.
No decurso desse período, e o mais tardar 
30 dias após a apresentação, o GCDM 
pode solicitar informações 
complementares que sejam necessárias, 
por razões cientificamente válidas, para a 
análise da avaliação da conformidade 
preliminar feita pelo organismo 
notificado. Esse pedido pode incluir a 
apresentação de amostras ou a realização 
de uma visita às instalações do fabricante.
O prazo para a apresentação de 
observações referido na primeira frase 
ficará suspenso até à transmissão das 
informações complementares solicitadas.
Eventuais pedidos subsequentes de 
informações complementares por parte do 
GCDM não suspenderão o período de 
apresentação de observações.

4. O organismo notificado deve tomar 
devidamente em consideração todas as 
observações recebidas ao abrigo do 
disposto no n.º 3. O referido organismo 
deve transmitir à Comissão  uma 
explicação do modo como tais 
observações foram tidas em conta, 
incluindo uma justificação sempre que 
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quaisquer observações não tenham sido 
seguidas, e comunicar a sua decisão final 
sobre a avaliação da conformidade em 
questão. A Comissão deve transmitir 
imediatamente esta informação ao 
GCDM.

5. Sempre que for considerado necessário 
para a proteção da segurança dos doentes 
e da saúde pública, a Comissão pode 
determinar, por meio de atos de execução, 
categorias ou grupos de dispositivos 
específicos, exceto os dispositivos da 
classe III, aos quais o disposto nos n.os 1 a 
4 se deve aplicar durante um período de 
tempo pré-definido. Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 88.º, n.º 3.

As medidas tomadas nos termos do 
presente número podem justificar-se 
unicamente com base num ou vários dos 
seguintes critérios:

(a) A novidade do dispositivo ou da 
tecnologia em que se baseia e o seu 
impacto significativo em termos clínicos 
ou de saúde pública;

(b) Uma alteração desfavorável do perfil 
de risco-benefício de uma categoria ou 
grupo de dispositivos específicos devido a 
preocupações sanitárias cientificamente 
válidas respeitantes aos componentes ou 
material de origem, ou ainda ao impacto 
na saúde em caso de falha;

(c) Um aumento da taxa de incidentes 
graves comunicados em conformidade 
com o artigo 61.º em relação a uma 
categoria ou um grupo de dispositivos 
específicos;

(d) Discrepâncias significativas nas 
avaliações da conformidade efetuadas por 
organismos notificados diferentes em 
relação a dispositivos substancialmente 
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semelhantes;

(e) Preocupações de saúde pública 
relativas a uma categoria ou um grupo de 
dispositivos específicos ou à tecnologia em 
que se baseiam.

6. A Comissão deve facultar ao público 
um resumo das observações apresentadas 
de acordo com o disposto no n.º 3 e o 
resultado do procedimento de avaliação 
da conformidade. Não pode divulgar 
dados pessoais nem informações 
comerciais confidenciais.

7. A C o m i s s ã o  deve criar as 
infraestruturas técnicas para o 
intercâmbio de dados por meios 
eletrónicos entre os organismos 
notificados e o GCDM para efeitos do 
disposto no presente artigo.

8. A Comissão pode adotar, por meio de 
atos de execução, as modalidades e os 
elementos processuais relativos à 
apresentação e à análise do resumo da 
avaliação da conformidade preliminar de 
acordo com o disposto nos n.os 2 e 3. Esses 
atos de execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 88.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 160
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 44.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º Suprimido
Mecanismo de verificação de 

determinadas avaliações da conformidade



AM\936505PT.doc 45/79 PE510.666v02-00

PT

1. Os organismos notificados devem 
notificar a Comissão dos pedidos de 
avaliação da conformidade de dispositivos 
classificados na classe III, à exceção dos 
pedidos relativos ao aditamento ou à 
renovação de certificados existentes. A 
notificação deve ser acompanhada do 
projeto de instruções de utilização 
referido no anexo I, secção 19.3, e do 
projeto de resumo da segurança e do 
desempenho clínico referido no artigo 
26.º. Na sua notificação, o organismo 
notificado deve indicar a data prevista 
para a conclusão da avaliação da 
conformidade. A Comissão deve 
transmitir imediatamente a notificação e 
os documentos que a acompanham ao 
GCDM.

2. No prazo de 28 dias a contar da receção 
da informação referida no n.º 1, o GCDM 
pode pedir ao organismo notificado que 
apresente um resumo da avaliação da 
conformidade preliminar antes de emitir 
um certificado. Por sugestão de qualquer 
dos seus membros ou da Comissão, o 
GCDM deve tomar uma decisão quando à 
apresentação do referido pedido de acordo 
com o procedimento previsto no artigo 
78.º, n.º 4. No seu pedido, o GCDM deve 
indicar o motivo sanitário cientificamente 
válido que levou à escolha do dossiê 
específico relativamente ao qual se 
solicitou a apresentação de um resumo da 
avaliação da conformidade preliminar. Ao 
selecionar um dossiê específico para esse 
fim, deve tomar-se devidamente em conta 
o princípio da igualdade de tratamento.

No prazo de cinco dias a contar da 
receção do pedido do GCDM o organismo 
notificado deve informar do mesmo o 
fabricante.

3. O GCDM pode apresentar observações 
sobre o resumo da avaliação da 
conformidade preliminar o mais tardar 60 
dias após a apresentação desse resumo.



PE510.666v02-00 46/79 AM\936505PT.doc

PT

No decurso desse período, e o mais tardar 
30 dias após a apresentação, o GCDM 
pode solicitar informações 
complementares que sejam necessárias, 
por razões cientificamente válidas, para a 
análise da avaliação da conformidade 
preliminar feita pelo organismo 
notificado. Esse pedido pode incluir a 
apresentação de amostras ou a realização 
de uma visita às instalações do fabricante.
O prazo para a apresentação de 
observações referido na primeira frase 
ficará suspenso até à transmissão das 
informações complementares solicitadas.
Eventuais pedidos subsequentes de 
informações complementares por parte do 
GCDM não suspenderão o período de 
apresentação de observações.

4. O organismo notificado deve tomar 
devidamente em consideração todas as 
observações recebidas ao abrigo do 
disposto no n.º 3. O referido organismo 
deve transmitir à Comissão  uma 
explicação do modo como tais 
observações foram tidas em conta, 
incluindo uma justificação sempre que 
quaisquer observações não tenham sido 
seguidas, e comunicar a sua decisão final 
sobre a avaliação da conformidade em 
questão. A Comissão deve transmitir 
imediatamente esta informação ao 
GCDM.

5. Sempre que for considerado necessário 
para a proteção da segurança dos doentes 
e da saúde pública, a Comissão pode 
determinar, por meio de atos de execução, 
categorias ou grupos de dispositivos 
específicos, exceto os dispositivos da 
classe III, aos quais o disposto nos n.os 1 a 
4 se deve aplicar durante um período de 
tempo pré-definido. Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 88.º, n.º 3.

As medidas tomadas nos termos do 
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presente número podem justificar-se 
unicamente com base num ou vários dos 
seguintes critérios:

(a) A novidade do dispositivo ou da 
tecnologia em que se baseia e o seu 
impacto significativo em termos clínicos 
ou de saúde pública;

(b) Uma alteração desfavorável do perfil 
de risco-benefício de uma categoria ou 
grupo de dispositivos específicos devido a 
preocupações sanitárias cientificamente 
válidas respeitantes aos componentes ou 
material de origem, ou ainda ao impacto 
na saúde em caso de falha;

(c) Um aumento da taxa de incidentes 
graves comunicados em conformidade 
com o artigo 61.º em relação a uma 
categoria ou um grupo de dispositivos 
específicos;

(d) Discrepâncias significativas nas 
avaliações da conformidade efetuadas por 
organismos notificados diferentes em 
relação a dispositivos substancialmente 
semelhantes;

(e) Preocupações de saúde pública 
relativas a uma categoria ou um grupo de 
dispositivos específicos ou à tecnologia em 
que se baseiam.

6. A Comissão deve facultar ao público 
um resumo das observações apresentadas 
de acordo com o disposto no n.º 3 e o 
resultado do procedimento de avaliação 
da conformidade. Não pode divulgar 
dados pessoais nem informações 
comerciais confidenciais.

7. A C o m i s s ã o  deve criar as 
infraestruturas técnicas para o 
intercâmbio de dados por meios 
eletrónicos entre os organismos 
notificados e o GCDM para efeitos do 
disposto no presente artigo.
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8. A Comissão pode adotar, por meio de 
atos de execução, as modalidades e os 
elementos processuais relativos à 
apresentação e à análise do resumo da 
avaliação da conformidade preliminar de 
acordo com o disposto nos n.os 2 e 3. Esses 
atos de execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 88.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 161
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º-A
Verificação de organismos notificados e 

autoridades nacionais competentes 
responsáveis pelos organismos notificados
1. O GCDM deve garantir o alinhamento 
da avaliação inicial, qualificação, 
notificação e vigilância dos organismos 
notificados, e o alinhamento das 
atividades de notificação e de vigilância 
das autoridades nacionais competentes 
responsáveis pelos organismos 
notificados.
2. A fim de atingir o objetivo estabelecido 
no n º 1 sobre o alinhamento no que diz 
respeito às autoridades nacionais 
competentes responsáveis pelos 
organismos notificados, o GCDM deve 
estabelecer regras detalhadas para os 
exames pelos pares das autoridades 
nacionais responsáveis pelos organismos 
notificados, de acordo com o artigo 28.º, 
n.º 8. Essas regras devem ser 
obrigatoriamente aplicadas a todos os 
exames pelos pares, que devem ser 
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realizados de dois em dois anos pelas 
autoridades nacionais competentes 
responsáveis pelos organismos 
notificados, conforme o plano anual de 
exames pelos pares, de acordo com o 
artigo 28.º, n.º 8.
3. Os membros do CGDM devem 
participar nos exames pelos pares das 
autoridades nacionais competentes 
responsáveis pelos organismos 
notificados, de acordo com o artigo 28.º, 
n.º 8.
4. O GCDM deve estabelecer requisitos 
pormenorizados sobre a qualificação dos 
seus peritos em auditoria para a 
participação em exames pelos pares, de 
acordo com o artigo 28.º, n.º 8
5. A fim de atingir o objetivo estabelecido 
no n º 1 sobre o alinhamento no que diz 
respeito aos organismos notificados, o 
GCDM deve ter peritos que sejam 
qualificados na avaliação de organismos 
de avaliação da conformidade e 
organismos notificados. Pelo menos dois 
desses peritos devem participar nas 
equipas de avaliação conjunta para a 
avaliação de organismos de avaliação da 
conformidade, de acordo com o artigo 
32.º, n.º 3, e de organismos notificados, de 
acordo com o artigo 35.º, n.º 4.
6. A fim de atingir o objetivo estabelecido 
no n º 1 sobre o alinhamento no que diz 
respeito aos organismos notificados, o 
GCDM deve estabelecer requisitos de 
qualificação pormenorizados 
relativamente aos seus peritos para a 
avaliação de organismos de avaliação da 
conformidade e de organismos 
notificados.
7. O GCDM deve analisar o parecer 
emitido pela equipa de avaliação conjunta 
no que diz respeito ao relatório de 
avaliação e ao projeto de notificação, de 
acordo com o artigo 32.º, n.º 6, e decidir 
sobre uma recomendação positiva ou 
negativa. Esta recomendação deve ser 
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apresentada à Comissão e à autoridade 
nacional responsável pelo organismo 
notificado.
8. Como medida adicional para atingir o 
objetivo estabelecido no n º 1 sobre o 
alinhamento no que diz respeito aos 
organismos notificados, o GCDM deve 
estabelecer regras pormenorizadas e 
harmonizadas, que devem ser 
obrigatoriamente aplicadas às avaliações 
dos organismos de avaliação da 
conformidade e às suas notificações como 
organismos notificados.
Essas regras devem incluir:
(a) Pré-requisitos para avaliação e 
notificação como organismo notificado, 
incluindo:
- requisitos sobre a sua organização, 
sistema de gestão da qualidade, processos,
- requisitos sobre recursos necessários, 
incluindo qualificação e formação,
- requisitos específicos relativamente a 
auditores e avaliadores técnicos de 
organismos notificados,
- requisitos específicos relativamente a 
laboratórios de ensaio, incluindo 
subcontratantes,
- deve ser dada especial atenção aos 
processos de esterilização, 
biocompatibilidade, dispositivos que 
contenham tecidos e células de origem 
humana e animal e avaliação clínica,
- requisitos de independência, 
imparcialidade e confidencialidade;
(b) Regras pormenorizadas para 
avaliações iniciais e avaliações de 
vigilância: 
- as avaliações de vigilância devem ser 
realizadas de forma regular, pelo menos 
anualmente,
- as avaliações de vigilância devem ser 
realizadas in loco e abranger a avaliação 
de certificações de gestão da qualidade, de 
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exames de tipo e exames do dossiê de 
conceção, avaliações clínicas e planos de 
vigilância pós-comercialização; deve ser 
dada uma atenção específica aos 
dispositivos da classe III e dispositivos 
inovadores;
(c) Regras e critérios para avaliações de 
vigilância por suspeita razoável; essas 
avaliações devem ser realizadas 
principalmente sem aviso prévio;
(d) Regras para a restrição ou retirada de 
notificações;
(e) Regras para um processo de 
arbitragem em caso de desacordo sobre 
uma recomendação negativa de uma 
avaliação inicial ou a restrição ou 
retirada de uma notificação. 

Or. en

Justificação

O artigo 44.º-A deve substituir o artigo 44.º.

Alteração 162
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que a demonstração da 
conformidade com os requisitos gerais de 
segurança e desempenho com base em 
dados clínicos 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 especificidades 
da interação entre o dispositivo e o corpo 
humano, o desempenho clínico pretendido 
e as alegações do fabricante. A adequação 
da demonstração da conformidade com os 
requisitos gerais de segurança e 

3. Exceto para os dispositivos da classe 
III, sempre que a demonstração da 
conformidade com os requisitos gerais de 
segurança e desempenho com base em 
dados clínicos 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 especificidades 
da interação entre o dispositivo e o corpo 
humano, o desempenho clínico pretendido 
e as alegações do fabricante. A adequação 
da demonstração da conformidade com os 
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desempenho apenas com base nos 
resultados de métodos de ensaio não 
clínicos, incluindo a avaliação do 
desempenho, ensaios em banco de ensaio e 
avaliação pré-clínica, deve ser devidamente 
justificada na documentação técnica 
referida no anexo II.

requisitos gerais de segurança e 
desempenho apenas com base nos 
resultados de métodos de ensaio não 
clínicos, incluindo a avaliação do 
desempenho, ensaios em banco de ensaio e 
avaliação pré-clínica, 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 à aprovação prévia 
da autoridade competente.

Or. en

Justificação

Para evitar uma lacuna que ponha em risco uma exclusão fácil das avaliações clínicas, 
nomeadamente no que diz respeito a dispositivos de alto risco

Alteração 163
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A avaliação clínica e os respetivos 
resultados devem ser documentados num 
relatório de avaliação clínica, referido no 
anexo XIII, parte A, secção 6, o qual deve 
ser incluído ou devidamente referenciado
na documentação técnica referida no anexo 
II relativa ao dispositivo em questão.

5. A avaliação clínica e os respetivos 
resultados devem ser documentados num 
relatório de avaliação clínica, referido no 
anexo XIII, parte A, secção 6, o qual deve 
ser incluído na documentação técnica 
referida no anexo II relativa ao dispositivo 
em questão e disponibilizado ao público 
através do sistema eletrónico referido no 
artigo 53.º, no momento em que o 
dispositivo é colocado no mercado.

Or. en
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Justificação

O acesso aos dados clínicos é essencial para preservar a transparência do sistema e para a 
análise de académicos independentes e organizações médicas profissionais.

Alteração 164
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Para dispositivos classificados na classe 
III e dispositivos implantáveis, o resumo 
da segurança e do desempenho clínico, 
referido no artigo 26.º, n.º 1, deve ser 
atualizado, pelo menos anualmente, com 
relatórios de avaliação clínica.

Or. en

Alteração 165
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As investigações clínicas estão sujeitas 
ao disposto nos artigos 50.º a 60.º e no 
anexo XIV se forem realizadas tendo em 
vista um ou mais dos seguintes objetivos:

1. As investigações clínicas, sejam elas 
realizadas com a finalidade de colocação 
no mercado de um dispositivo médico ou 
do seu estudo pós-comercialização, estão 
sujeitas ao disposto nos artigos 50.º a 60.º e 
no anexo XIV se forem realizadas tendo 
em vista um ou mais dos seguintes 
objetivos:

Or. en

Justificação

É necessário assegurar o mesmo nível de normas de qualidade e princípios éticos.
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Alteração 166
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 167
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Proteção de informações comerciais 
sensíveis;

(b) Proteção de informações comerciais 
sensíveis; os dados sobre acontecimentos 
adversos e os dados de segurança não 
devem ser considerados informações 
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comerciais sensíveis;

Or. en

Alteração 168
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Ao estabelecer o sistema eletrónico 
referido no n.º 1, a Comissão deve 
assegurar a sua interoperabilidade com a 
base de dados da UE para os ensaios 
clínicos de medicamentos para uso humano 
criada em conformidade com o artigo […] 
do Regulamento (UE) n.º […/…]. À 
exceção das informações referidas no 
artigo 52.º, e no artigo 53.º, n.º 1, alínea 
d), as informações coligidas e tratadas no 
sistema eletrónico devem estar acessíveis 
unicamente aos Estados-Membros e à 
Comissão.

Or. en

Justificação

Por motivos de transparência e de saúde pública. Não há qualquer razão para impedir o 
acesso do público e dos académicos independentes aos dados sobre acontecimentos clínicos 
adversos.

Alteração 169
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 

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

89.º para determinar os parâmetros e 
requisitos técnicos 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 [.../...].

Or. en

Alteração 170
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 55 – 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. pt

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 171
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. A avaliação por parte do 
Estado-Membro do pedido do promotor 
para uma alteração substancial a uma 
investigação clínica deve estar em 
conformidade com o artigo 51.º, n.º 6.

Or. en

Alteração 172
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 173
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 174
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Esses dados já estão disponíveis para o promotor e devem ser comunicados ao 
Estado-Membro para as análises estatísticas adequadas.

Alteração 175
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros em causa devem 
acordar, no prazo de seis dias a contar da 
apresentação do pedido único, que
Estado-Membro será o Estado-Membro 
coordenador. Os Estados-Membros e a 
Comissão devem acordar, no quadro das 
atribuições do GCDM, regras claras para 
a designação do Estado-Membro 
coordenador.

Or. en

Justificação

A solução proposta pelo texto da Comissão permite que os promotores escolham as 
autoridades competentes que aplicam normas menos exigentes, as que possuem menos 
recursos ou estão sobrecarregadas com um elevado número de pedidos, o que agrava a 
aprovação tácita proposta de investigações clínicas. O GCDM já proposto pode criar um 
quadro para decidir o Estado-Membro coordenador, em consonância com as suas tarefas 
descritas no artigo 80.º.
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Alteração 176
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O promotor deve registar integralmente: 1. O promotor deve registar integralmente 
e inserir no sistema eletrónico sobre 
investigações clínicas referido no artigo 
53.º:

Or. en

Alteração 177
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 No caso de uma investigação clínica para 
a qual o promotor tenha apresentado um 
pedido único como previsto no artigo 58.º, 
o promotor deve notificar quaisquer 
acontecimentos referidos no n.º 2 através 
do sistema eletrónico referido no artigo 
53.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 58.º, 
o promotor deve notificar quaisquer 
acontecimentos referidos nos n.os 1 e 2 
através do sistema eletrónico referido no 
artigo 53.º. Após receção, essa notificação 
será transmitida eletronicamente a todos os 
Estados-Membros em causa.

Or. en

Alteração 178
Nora Berra

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

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

Os Estados-Membros devem tomar todas 
as medidas adequadas para incentivar os 
profissionais de saúde, 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.

Or. fr

Alteração 179
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 61 – 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 previsto no artigo 62.º, para 
garantir a exportação automática de 
dados para esse sistema, evitando assim a 
duplicação de registos.

Or. en

Justificação

Os registos de alta qualidade para grandes populações evitarão a fragmentação de registos e 
permitirão obter uma noção mais adequada da segurança e eficácia dos dispositivos 
médicos.
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Alteração 180
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As informações coligidas e tratadas no 
sistema eletrónico devem estar acessíveis 
às autoridades competentes dos 
Estados-Membros, à Comissão, aos 
organismos notificados e aos fabricantes 
no que diz respeito às informações acerca 
dos seus dispositivos.

Or. en

Justificação

Os fabricantes devem ter acesso aos seus próprios dados no sistema de informação.

Alteração 181
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

O acesso aos dados clínicos é essencial para preservar a transparência do sistema e para a 
análise de académicos independentes e organizações médicas profissionais. Esses dados 
clínicos não envolvem qualquer propriedade intelectual ou informação comercialmente 
sensível.

Alteração 182
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 183
Andreas Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Deve ser assegurado que, para além 
da notificação europeia, não serão 
exigidas notificações nacionais adicionais 
em cada Estado-Membro.

Or. en
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Alteração 184
Andreas Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O tipo e a extensão das inspeções não 
anunciadas e os custos em que incorrem 
os operadores económicos devido às 
inspeções não anunciadas podem ser 
contabilizados nas inspeções periódicas, 
na medida em que, no contexto dessas 
inspeções, não haja lugar a objeções 
substanciais. A organização e a realização 
de inspeções não anunciadas devem, para 
o efeito, ter sempre em conta o princípio 
da proporcionalidade, designadamente 
sob reserva do potencial de risco inerente 
a um dispositivo.

Or. de

Alterações 185
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O CGDM pode estabelecer painéis 
permanentes ou temporários de peritos em 
áreas médicas específicas, ou em áreas 
técnicas relevantes, com vista à 
implementação do presente Regulamento 
e ao aconselhamento científico ao 
CGDM.

Or. pt

Alteração 186
António Fernando Correia de Campos
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Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 187
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

público no sítio Web da Comissão 
Europeia.

Or. en

Alteração 188
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os representantes de organizações 
interessadas que participem nos 
subgrupos do GCDM devem declarar 
quaisquer interesses diretos e indiretos 
que possam ter na indústria dos 
dispositivos médicos e atualizar essa 
declaração sempre que ocorra uma 
alteração relevante. A declaração de 
interesses deve ser disponibilizada ao 
público no sítio Web da Comissão 
Europeia. Isto não se aplica aos 
representantes da indústria de dispositivos 
médicos.

Or. en

Alteração 189
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 190
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

7.4. Os dispositivos devem ser concebidos 
e fabricados por forma a reduzir, tanto 
quanto possível e adequado, os riscos 
colocados por substâncias suscetíveis de 
escorrer ou libertar-se do dispositivo. As
substâncias cancerígenas, mutagénicas ou 
tóxicas para a reprodução, em 
conformidade com a parte 3 do anexo VI 
do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de dezembro de 2008, relativo à 
classificação, rotulagem e embalagem de 
substâncias e misturas, que altera e revoga 
as Diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e 
altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, 
devem ser gradualmente eliminadas, no 
prazo de 8 anos a partir da entrada em 
vigor do presente regulamento, a menos 
que não existam substâncias alternativas 
mais seguras disponíveis. Nesse caso, o 
fabricante deve fornecer uma justificação 
específica para a utilização dessas 
substâncias no que se refere ao 
cumprimento dos requisitos gerais de 
segurança e desempenho, na 
documentação técnica e, nas instruções 
de utilização, informações sobre os riscos 
residuais para estes grupos de doentes e, 
se for caso disso, sobre as medidas de 
precaução adequadas. Os dispositivos que 
contenham substâncias que apresentem 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino que entrem em contacto com o 
corpo dos doentes e possuam efeitos 
graves prováveis para a saúde humana 
cientificamente provados, identificadas de 
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acordo com o procedimento indicado no 
artigo 59.º do Regulamento (CE) n.º 
1907/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de dezembro de 2006, 
relativo ao registo, avaliação, autorização e 
restrição dos produtos químicos (REACH),
e de acordo com os critérios das 
substâncias perturbadoras do sistema 
endócrino estabelecidas no relatório do 
Grupo Consultivo de Peritos em 
Desreguladores Endócrinos, devem ser 
eliminados gradualmente, no prazo de 8 
anos a partir da entrada em vigor do 
presente regulamento, a menos que não 
existam substâncias alternativas mais 
seguras disponíveis. Nesse caso, o 
fabricante deve fornecer uma justificação 
específica para a utilização dessas 
substâncias no que se refere ao 
cumprimento dos requisitos gerais de 
segurança e desempenho, na 
documentação técnica e, nas instruções 
de utilização, informações sobre os riscos 
residuais para estes grupos de doentes e, 
se for caso disso, sobre as medidas de 
precaução adequadas.

Or. en

Alteração 191
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

contiverem, numa concentração igual ou 
superior a 0,1 % em massa de material 
plastificado, ftalatos classificados como 
cancerígenos, mutagénicos ou tóxicos 
para a reprodução das categorias 1A ou 
1B, em conformidade com a parte 3 do 
anexo VI do Regulamento (CE) n.º 
1272/2008, esses dispositivos devem ser 
rotulados no próprio dispositivo e/ou na 

contiverem, numa concentração igual ou 
superior a 0,1 % em massa de material 
plastificado, ftalatos, estas substâncias 
devem ser eliminadas gradualmente, no 
prazo de 8 anos a partir da entrada em 
vigor do presente regulamento, a menos 
que não existam substâncias alternativas 
mais seguras disponíveis Nesse caso, o 
fabricante deve fornecer uma justificação 
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embalagem individual ou, eventualmente, 
na embalagem comercial como 
dispositivos que contêm ftalatos. Se a 
utilização pretendida desses dispositivos 
incluir o tratamento de crianças ou o 
tratamento de mulheres grávidas ou 
lactantes, o fabricante deve fornecer uma 
justificação específica para a utilização 
dessas substâncias no que se refere ao 
cumprimento dos requisitos gerais de 
segurança e desempenho, nomeadamente 
dos constantes no presente parágrafo, na 
documentação técnica e, nas instruções de 
utilização, informações sobre os riscos 
residuais para estes grupos de doentes e, se 
for caso disso, sobre as medidas de 
precaução adequadas.

específica para a utilização dessas 
substâncias no que se refere ao 
cumprimento dos requisitos gerais de 
segurança e desempenho, nomeadamente 
dos constantes no presente parágrafo, na 
documentação técnica e, nas instruções de 
utilização, informações sobre os riscos 
residuais para estes grupos de doentes e, se 
for caso disso, sobre as medidas de 
precaução adequadas. Se a utilização 
pretendida desses dispositivos incluir o 
tratamento de crianças ou o tratamento de 
mulheres grávidas ou lactantes, os 
ftalatos devem ser banidos a partir de 1 de 
janeiro de 2020.

Or. en

Alteração 192
Andreas Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 193
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 9 – subponto 9.2
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 194
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. A marcação CE deve consistir nas 
iniciais «CE» acompanhadas do termo 
«Dispositivo Médico», dispostas da 
seguinte forma:

Or. en

Alteração 195
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Anexo V – secção 1 – parágrafo 1 – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

18. no caso de dispositivos classificados na 
classe III ou de dispositivos implantáveis, o 
resumo da segurança e do desempenho 
clínico,

18. no caso de dispositivos classificados na 
classe III ou de dispositivos implantáveis, o 
resumo da segurança e do desempenho 
clínico, acompanhado do conjunto 
completo de dados recolhidos durante a 
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investigação clínica e o acompanhamento 
clínico pós-comercialização,

Or. en

Justificação

Deve ser disponibilizado ao público, através do Eudamed, um relatório síntese simples, 
juntamente com o seu conjunto completo de dados clínicos, para ser analisado por 
investigadores clínicos ou profissionais de saúde independentes.

Alteração 196
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte III – ponto 4 – subponto 4.2 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 197
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte III – ponto 4 – subponto 4.2 – parágrafo 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

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

– forem dispositivos ativos ou 
implantáveis que se destinam
especificamente a controlar, diagnosticar, 
monitorizar ou corrigir disfunções do
sistema nervoso central através do 
contacto direto com estas partes do corpo, 
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caso em que pertencem à classe III,

Or. en

Alteração 198
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 199
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – parágrafo 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 200
Andreas Schwab
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Proposta de regulamento
Anexo VII – parte III – ponto 4 – subponto 4.4 – parágrafo 1 – travessão 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 201
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O software autónomo deve ser 
considerado um dispositivo ativo.

Or. en

Alteração 202
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Anexo VII – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Todos os dispositivos de que faça parte 
integrante uma substância que, se utilizada 
separadamente, possa ser considerada 
medicamento na aceção do artigo 1.º da 
Diretiva 2001/83/CEE, incluindo um 
medicamento derivado de sangue ou 
plasma humanos, com uma ação acessória 
à dos dispositivos, pertencem à classe III.

Todos os dispositivos de que faça parte 
integrante uma substância que, se utilizada 
separadamente, possa ser considerada 
medicamento na aceção do artigo 1.º da 
Diretiva 65/65/CEE, e que seja suscetível 
de exercer sobre o corpo humano uma 
ação acessória à dos dispositivos, 
pertencem à classe III.
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Or. en

Alteração 203
Andreas Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 204
Nora Berra

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 205
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Anexo VIII – ponto 4 – subponto 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 ter uma periodicidade inferior a 
uma inspeção por ano e não deve ser 
divulgado ao fabricante.

Or. en

Alteração 206
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Anexo XIII – parte A – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. No caso dos dispositivos implantáveis e 
dos dispositivos da classe III, devem 
realizar-se investigações clínicas, a menos 
que se justifique adequadamente basear a 
avaliação unicamente em dados clínicos 
existentes. A demonstração da equivalência 
de acordo com a secção 4 não deve, regra 
geral, ser considerada justificação 
suficiente na aceção do disposto na 
primeira frase.

5. No caso dos dispositivos implantáveis e 
dos dispositivos da classe III, devem 
realizar-se investigações clínicas, a menos 
que se justifique adequadamente basear a 
avaliação unicamente em dados clínicos 
existentes. Para produtos novos, a 
demonstração da equivalência de acordo 
com a secção 4 não deve ser considerada 
justificação suficiente na aceção do 
disposto na primeira frase. No entanto, 
para a iteração de dispositivos já 
existentes no mercado e para os quais 
estejam disponíveis dados clínicos e os 
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dados da vigilância pós-comercialização 
não indiquem quaisquer preocupações de 
segurança, a demonstração da 
equivalência pode ser considerada 
justificação suficiente. Para os 
dispositivos sujeitos à avaliação científica 
prevista no presente regulamento, a 
demonstração da equivalência deve ser 
avaliada pelo GCDM.

Or. en

Alteração 207
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Anexo XIII – parte B – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. O acompanhamento clínico pós-
comercialização (a seguir designado por 
ACPC) é um processo contínuo que visa 
atualizar a avaliação clínica referida no 
artigo 49.º e na parte A do presente anexo e 
deve fazer parte do plano de vigilância pós-
comercialização do fabricante. Para esse 
efeito, o fabricante deve recolher e avaliar 
proativamente os dados clínicos relativos à 
utilização no ser humano de um dispositivo 
autorizado a ostentar a marcação CE, de 
acordo com a sua finalidade tal como 
referida no procedimento de avaliação da 
conformidade relevante, com o objetivo de 
confirmar a segurança e o desempenho ao 
longo do período de vida útil esperado do 
dispositivo, bem como a aceitabilidade 
permanente dos riscos identificados, e 
detetar riscos emergentes com base em 
provas concretas.

1. O acompanhamento clínico pós-
comercialização (a seguir designado por 
ACPC) é um processo contínuo que visa 
atualizar a avaliação clínica referida no 
artigo 49.º e na parte A do presente anexo e 
deve fazer parte do plano de vigilância pós-
comercialização do fabricante. Para esse 
efeito, o fabricante deve recolher, registar 
no sistema eletrónico relativo à vigilância 
referido no artigo 62.º e avaliar 
proativamente os dados clínicos relativos à 
utilização no ser humano de um dispositivo 
autorizado a ostentar a marcação CE, de 
acordo com a sua finalidade tal como 
referida no procedimento de avaliação da 
conformidade relevante, com o objetivo de 
confirmar a segurança e o desempenho ao 
longo do período de vida útil esperado do 
dispositivo, bem como a aceitabilidade 
permanente dos riscos identificados, e 
detetar riscos emergentes com base em 
provas concretas.

Or. en
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Alteração 208
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Anexo XIII – parte B – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O fabricante deve analisar as 
constatações do ACPC e documentar os 
resultados num relatório de avaliação do 
ACPC, que deve fazer parte da 
documentação técnica e ser enviado 
periodicamente aos Estados-Membros em 
causa.

Or. en

Alteração 209
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Anexo XIII – parte B – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 210
António Fernando Correia de Campos
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Proposta de regulamento
Anexo IV – parte I – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 211
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Anexo XIV – parte I – ponto 2 – subponto 2.7

Texto da Comissão Alteração

2.7. O relatório da investigação clínica, 
assinado pelo médico ou pela pessoa 
autorizada responsável, deve incluir uma 
avaliação crítica de todos os dados 
recolhidos durante a investigação clínica, 
incluindo as constatações desfavoráveis.

2.7. O relatório da investigação clínica, 
assinado pelo médico ou pela pessoa 
autorizada responsável, deve incluir todos 
os dados clínicos recolhidos durante a 
investigação clínica e uma avaliação 
crítica desses dados, incluindo as 
constatações desfavoráveis, devendo ser 
disponibilizado ao público através do 
sistema eletrónico referido no artigo 53.º.

Or. en
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Alteração 212
Nora Berra

Proposta de regulamento
Anexo XV – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Equipamento para lipoaspiração; 4. Equipamento para lipoaspiração e 
lipólise

Or. fr


