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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

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

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

A relatora propõe algumas alterações específicas relativas aos seguintes pontos:

Isenção «in house»

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

Inclusão dos testes genéticos «preditivos»

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

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

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

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

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Deve ser da responsabilidade dos 
Estados-Membros decidir, caso a caso, se 
um produto está ou não abrangido pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento. Se necessário, a Comissão 
pode decidir, caso a caso, se um produto 
está ou não abrangido pela definição de 
dispositivo médico para diagnóstico in 
vitro ou de acessório de um dispositivo 
médico para diagnóstico in vitro. 

(8) Deve ser da responsabilidade dos 
Estados-Membros decidir, caso a caso, se 
um produto está ou não abrangido pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento. Se necessário, a Comissão 
pode decidir, caso a caso, por exemplo, se 
as decisões tomadas a nível nacional em 
relação a um mesmo produto variam 
consoante o Estado-Membro, se um 
produto está ou não abrangido pela 
definição de dispositivo médico para 
diagnóstico in vitro ou de acessório de um 
dispositivo médico para diagnóstico in 
vitro. 

Or. en

Justificação

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

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

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

(32) Relativamente aos dispositivos 
médicos para diagnóstico da classe C e D, 
os fabricantes devem resumir os principais 
aspetos de segurança e desempenho do 
dispositivo bem como o resultado da 
avaliação clínica num documento que deve 
ser disponibilizado publicamente.

Or. en

Justificação

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

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 5

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) «Dispositivo de uso único», um 
dispositivo destinado a ser utilizado num 
doente individual durante um 
procedimento único e que foi testado e se 
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procedimento único. demonstrou ser impossível reutilizar.
O procedimento único pode envolver 
várias utilizações ou o uso prolongado no 
mesmo doente; 

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

Or. en

Justificação

Os fabricantes não devem designar os seus produtos como dispositivos «de uso único» sem 
demonstrarem razões objetivas para a impossibilidade da sua reutilização.

Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

8-A) «Dispositivo previsto para uso 
único», um dispositivo destinado a ser 
utilizado num doente individual durante 
um procedimento único e cuja 
impossibilidade de reutilização não foi 
demonstrada.

Or. en

Justificação

Por extensão da definição de «dispositivo de uso único», caso a impossibilidade da 
reutilização do dispositivo de uso único não tenha sido demonstrada, a possibilidade de 
reprocessamento deve ser deixada ao critério da entidade de reprocessamento, caso tal 
reprocessamento seja comprovadamente seguro e esteja em conformidade com o disposto no 
artigo 15.º. As informações constantes do rótulo e as informações das instruções de utilização 
(tal como previstas nas secções 19.2 e 19.3 do anexo I) devem ser modificadas em 
conformidade, de modo a refletirem a distinção feita entre um dispositivo de «uso único» e 
um dispositivo «previsto para uso único».

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 8-B (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 10

Proposta de regulamento
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Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, a pedido de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa, por meio de atos de execução, 
determinar se um produto específico, ou 
uma categoria ou grupo de produtos, está 
ou não abrangido pela definição de 
dispositivo médico para diagnóstico in 
vitro ou de acessório de um dispositivo 
médico para diagnóstico in vitro. Os 
referidos atos de execução são adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 84.º, n.º 3.

A Comissão pode, por sua própria 
iniciativa ou a pedido de um 
Estado-Membro, por meio de atos de 
execução, determinar se um produto 
específico, ou uma categoria ou grupo de 
produtos, está ou não abrangido pela 
definição de dispositivo médico para 
diagnóstico in vitro ou de acessório de um 
dispositivo médico para diagnóstico in 
vitro. Os referidos atos de execução são 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 84.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Esta alteração visa assegurar a coerência com o recente regulamento sobre normalização 
europeia e, em particular, garantir a melhor utilização possível do leque completo de 
especificações técnicas relevantes. Ver também a alteração que introduz, a esse respeito, um 
novo parágrafo 1-A (novo).
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Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Em resposta a um pedido fundamentado 
de uma autoridade competente, os 
fabricantes devem facultar toda a 
informação e a documentação necessárias, 
numa língua oficial da União facilmente 
compreendida por essa autoridade, para 
demonstrar a conformidade do dispositivo. 
Devem ainda cooperar com a referida 
autoridade, a pedido desta, em qualquer 
ação corretiva de eliminação dos riscos 

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

decorrentes de dispositivos que tenham 
colocado no mercado ou em serviço.

Se uma autoridade competente 
considerar, ou tiver razões para acreditar, 
que um dispositivo causou danos, a 
autoridade deve assegurar que o 
utilizador potencialmente lesado, o 
sucessor do utilizador, a companhia de 
seguro de saúde do utilizador ou terceiros 
afetados pelos danos causados ao 
utilizador também podem solicitar ao 
fabricante as informações mencionadas 
no primeiro parágrafo.

Or. en

Justificação

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

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes devem ter um seguro de 
responsabilidade adequado que cubra 
quaisquer danos que possam ser causados 
pelos seus dispositivos aos utilizadores. 
Esse seguro deve cobrir, pelo menos, os 
danos nos seguintes casos:
a) Em caso de morte ou lesão causada ao 
utilizador; ou
b) Em caso de morte ou lesões causadas a 
vários utilizadores resultantes da 
utilização do mesmo dispositivo. 

Or. en
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Justificação

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

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É importante assegurar que o importador identifica o fabricante.

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1
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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

Justificação

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

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No caso dos dispositivos classificados 
nas classes C e D, à exceção dos 
dispositivos para avaliação do 
desempenho, o fabricante deve elaborar um 
resumo da segurança e do desempenho. 
Este resumo deve ser redigido de forma 
clara para o utilizador previsto. O projeto 
do resumo deve fazer parte da 
documentação a apresentar ao organismo 
notificado que participa na avaliação da 
conformidade de acordo com o disposto no 
artigo 40.º e deve ser validado por esse 
organismo.

1. No caso dos dispositivos classificados 
nas classes C e D, à exceção dos 
dispositivos para avaliação do 
desempenho, o fabricante deve elaborar um 
resumo da segurança e do desempenho. 
Este resumo deve ser redigido de forma 
clara para o utilizador previsto e na língua 
do país onde o dispositivo é colocado no 
mercado. O projeto do resumo deve fazer 
parte da documentação a apresentar ao 
organismo notificado que participa na 
avaliação da conformidade de acordo com 
o disposto no artigo 40.º e deve ser 
validado por esse organismo.

Or. en

Justificação

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

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os organismos notificados devem 
satisfazer os requisitos organizativos e 
gerais, bem como os requisitos em matéria 
de gestão da qualidade, recursos e 

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

processos que sejam necessários para 
cumprirem as tarefas para as quais são 
designados em conformidade com o 
presente regulamento. Os requisitos a 
satisfazer pelos organismos notificados são 
estabelecidos no anexo VI. 

Or. en

Justificação

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

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode estabelecer, por meio de 
atos de execução, uma lista de códigos e os 
correspondentes tipos de dispositivos, a 
indicar pelos Estados-Membros nas suas 
notificações, a fim de definir o âmbito da 
designação de organismos notificados. 
Esses atos de execução são adotados nos 
termos do procedimento consultivo 
referido no artigo 84.º, n.º 2.

A Comissão pode estabelecer, por meio de 
atos de execução, uma lista de códigos e os 
correspondentes tipos de dispositivos e 
classes de risco, a indicar pelos 
Estados-Membros nas suas notificações, a 
fim de definir o âmbito da designação de 
organismos notificados. Esses atos de 
execução são adotados nos termos do 
procedimento consultivo referido no 
artigo 84.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

Pelo menos 14 dias antes de tomar 
qualquer decisão, a autoridade competente 

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

deve notificar o GCDM e a Comissão da 
decisão que pretende tomar. Essa decisão 
deve ser disponibilizada ao público no 
Banco de Dados Europeu.

Or. en

Justificação

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

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 9 – travessão 2
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Esta disposição deve ser clarificada para evitar interpretações divergentes.

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As autoridades competentes não devem ter de justificar qualquer inspeção.



PA\931903PT.doc 25/30 PE508.086v01-00

PT

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

As autoridades competentes dos Estados-Membros devem poder realizar inspeções em 
instalações estabelecidas em países terceiros que coloquem dispositivos no mercado da UE.
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Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

A definição de linhas orientadoras deve criar uma abordagem harmonizada às atividades de 
controlo na União.
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Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

A natureza do dispositivo deve ser claramente identificada no rótulo.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Anexo VI – título

Texto da Comissão Alteração

REQUISITOS MÍNIMOS A CUMPRIR 
PELOS ORGANISMOS NOTIFICADOS

REQUISITOS A CUMPRIR PELOS 
ORGANISMOS NOTIFICADOS

Or. en
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Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

iii-A) dispositivos a usar para prognóstico,

Or. en

Justificação

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

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 46

Proposta de regulamento
Anexo VIII – secção 4.4 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 47

Proposta de regulamento
Anexo VIII – secção 5.3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O organismo notificado deve examinar o 
pedido recorrendo a pessoal que disponha 
de conhecimentos e experiência 
comprovados na tecnologia em causa. O 
organismo notificado pode exigir que o 
pedido seja completado por ensaios ou 
elementos de prova suplementares que 

O organismo notificado deve examinar o 
pedido recorrendo a pessoal que disponha 
de conhecimentos e experiência 
comprovados na tecnologia em causa. O 
órgão notificado deve assegurar que a 
aplicação do fabricante descreve 
adequadamente a conceção, o fabrico e o 
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permitam avaliar a conformidade com os 
requisitos do presente regulamento. O 
organismo notificado deve realizar ensaios 
físicos e laboratoriais adequados ao 
dispositivo ou solicitar ao fabricante que 
realize esses ensaios.

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

Or. en

Justificação

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


