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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Objetivos da proposta

Vários escândalos recentes têm realçado claramente as lacunas da atual legislação relativa aos 
dispositivos médicos, nomeadamente no que diz respeito à designação e ao funcionamento 
dos organismos notificados, à avaliação clínica, à fiscalização do mercado ou à rastreabilidade 
dos dispositivos. Dado que era necessário fazer melhorias nas diferentes fases do ciclo de vida 
dos dispositivos médicos, desde a conceção até à fiscalização depois da sua colocação no 
mercado, a relatora congratula-se com a proposta da Comissão e apoia vivamente o objetivo 
de introduzir um regulamento de aplicação direta e imediata que reja de forma harmonizada 
todo esse ciclo. Essa abordagem está também em consonância com a vontade da Comissão 
IMCO de optar por regulamentos, e não por diretivas, como instrumento jurídico preferencial 
para regular o mercado único (ver Resolução do Parlamento Europeu, de 7 de fevereiro de 
2013, que contém recomendações à Comissão sobre a governação do mercado único).
A revisão da atual diretiva também visa adaptar o presente instrumento jurídico, pelo qual a 
nossa comissão parlamentar foi responsável durante a legislatura anterior e cujo objetivo era 
eliminar os obstáculos à livre circulação dos produtos, à «nova abordagem».

Observações gerais
A relatora considera que, embora o objetivo de proteger a saúde dos doentes e dos utilizadores 
deva reger o desenvolvimento do nosso trabalho, devemos também garantir a livre circulação 
dos produtos. Por isso, as suas alterações visam principalmente garantir:

- que o âmbito do presente regulamento abrange todos os produtos no mercado que 
atendem à definição de dispositivo médico ou que possuem as características 
principais dos mesmos (dispositivos estéticos equiparados ou os chamados 
«produtos-limite»);

- que o reprocessamento dos dispositivos já existentes no mercado não põe em causa a 
sua segurança e desempenho;

- uma definição mais clara das responsabilidades dos operadores económicos com o 
intuito de assegurar uma vigilância rigorosa e eficaz; 

- os direitos dos doentes europeus em caso de danos causados por dispositivos 
defeituosos, reforçando as obrigações dos fabricantes;

- que os mesmos requisitos de experiência, qualidade e integridade se aplicam a todos 
os organismos de certificação da União, dado o papel essencial que estes 
desempenham e continuarão a desempenhar na colocação dos dispositivos no 
mercado;

- uma resposta rápida e uniforme das autoridades nacionais e dos fabricantes em caso de 
problemas, através do reforço das regras de vigilância;

- que qualquer fraude, lacuna ou defeito possa ser evitada por regras de fiscalização 
claramente definidas.

Um mecanismo de avaliação eficaz e adaptado para dispositivos de alto risco
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Relativamente aos dispositivos médicos inovadores de alto risco, a relatora concorda que a 
autorização para a sua colocação no mercado não deve ser da exclusiva responsabilidade de 
um organismo notificado. É essencial que um determinado tipo de dispositivo esteja sujeito às 
mesmas avaliações, com os mesmos requisitos, se queremos realmente reforçar o nosso 
modelo de colocação no mercado. No entanto, atualmente isso torna-se difícil, dado que há 
poucos ou nenhuns métodos de avaliação comuns (orientações) na matéria para os fabricantes 
e os organismos notificados. Essa dificuldade é agravada pelo facto de, em muitos casos, ser 
impossível realizar investigações pré-comercialização exaustivas e de termos, em parte, de 
confiar em estudos observacionais pós-comercialização. 
A relatora defende, por isso, o princípio de uma avaliação clínica a nível europeu para os 
dispositivos de alto risco que não estão abrangidos por orientações comuns. 
Com o intuito de estabelecer um sistema eficaz para garantir a segurança do doente, reduzindo 
os procedimentos administrativos e os prazos, a relatora sugere:

- tornar o mecanismo previsto no artigo 44.º sistemático (no intuito de evitar qualquer 
escolha discriminatória) para os dispositivos de classe III de maior risco que não estão 
abrangidos por especificações técnicas comuns ou orientações;

- tornar o parecer do Grupo de Coordenação dos Dispositivos Médicos (GCDM) 
obrigatório: um parecer pode ser positivo, positivo mas condicional (ou seja, favorável 
para um determinado período de tempo e em certas condições), ou negativo, 
impedindo a certificação final pelo organismo notificado e a colocação no mercado do 
dispositivo;

- permitir uma harmonização gradual dos requisitos de avaliação clínica através da 
criação de grupos de peritos clínicos e científicos independentes sob a autoridade do 
GCDM (art. 81.º). Esses peritos teriam como principais tarefas assegurar o controlo 
previsto no artigo 44.º, com base no qual o GCDM emitiria o seu parecer, mas 
também estabelecer orientações e especificações técnicas comuns para os fabricantes e 
os organismos notificados relativamente à avaliação clínica e ao acompanhamento 
pós-comercialização;

- estabelecer a possibilidade de esses peritos europeus prestarem um «aconselhamento 
científico prévio» aos fabricantes cujos dispositivos estejam sujeitos ao mecanismo de 
verificação, para os informar das últimas recomendações em curso em matéria de 
avaliação clínica, permitindo-lhes assim estabelecer um plano de desenvolvimento 
adequado.

Este mecanismo de verificação seria reforçado progressivamente com os dados resultantes da 
vigilância e da experiência dos produtos colocados no mercado, permitindo assim uma 
convergência gradual dos requisitos e das práticas. O controlo previsto no artigo 44.º seria 
cada vez mais eficaz e concentrar-se-ia gradualmente nos dispositivos mais inovadores que, 
por natureza, não estão abrangidos por orientações para a sua avaliação clínica. Dada a 
multiplicidade de produtos e de potenciais riscos envolvidos, é necessário implementar um 
sistema dinâmico que reforce a segurança dos cidadãos, preservando os benefícios do nosso 
mercado interno.   
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, 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 ou de acessório de um 
dispositivo médico. Uma vez que, nalguns 
casos, é difícil fazer a distinção entre um 
dispositivo médico e um produto 
cosmético, deve também ser introduzida, 
no Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativo aos 
produtos cosméticos, a possibilidade de se 
tomar uma decisão ao nível da UE sobre o 
estatuto regulamentar de um produto.

(8) 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, quando necessário, como, 
por exemplo, quando para o mesmo 
produto as decisões tomadas a nível 
nacional variam entre os 
Estados-Membros, caso a caso, se um 
produto está ou não abrangido pela 
definição de dispositivo médico ou de 
acessório de um dispositivo médico. Uma 
vez que, nalguns casos, é difícil fazer a 
distinção entre um dispositivo médico e um 
produto cosmético, deve também ser 
introduzida, no Regulamento (CE) n.º 
1223/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 30 de novembro de 2009, 
relativo aos produtos cosméticos, a 
possibilidade de se tomar uma decisão ao 
nível da UE sobre o estatuto regulamentar 
de um produto.

Or. en

Justificação

Tem de estar em conformidade com as disposições do artigo 3.º, n.º 1.

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) Determinados produtos implantáveis 
e outros produtos invasivos relativamente 
aos quais os fabricantes aleguem 
unicamente um fim estético ou outro fim 
não médico mas que sejam semelhantes a 
dispositivos médicos em termos de 
funcionamento e de perfil de risco devem 
ficar abrangidos pelo âmbito de aplicação 
do presente regulamento. 

(11) Os produtos implantáveis e outros 
produtos invasivos relativamente aos quais 
os fabricantes aleguem unicamente um fim 
estético ou outro fim não médico mas que 
sejam semelhantes a dispositivos médicos 
em termos de funcionamento e de perfil de 
risco devem ser claramente definidos 
como «dispositivo estético equiparado» e
abrangidos pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento. 

Or. en

Justificação

A lista de produtos, como proposta no anexo XV, poderia ser restritiva e não refletir os 
produtos que estão atualmente no mercado. Dado o objetivo de regulamentar no âmbito da 
presente proposta toda a categoria de produtos implantáveis ou outros produtos invasivos, 
foi introduzida uma definição de dispositivo estético equiparado.

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Existe uma incerteza científica quanto 
aos riscos e benefícios dos nanomateriais 
usados em dispositivos médicos. A fim de 
garantir um elevado nível de proteção da 
saúde, a livre circulação de mercadorias e a 
segurança jurídica dos fabricantes, é 
necessário introduzir uma definição 
uniforme para os nanomateriais, com base 
na Recomendação 2011/696/UE da 
Comissão, de 18 de outubro de 2011, sobre 
a definição de nanomaterial, com a 
necessária flexibilidade para adaptar essa 
definição ao progresso científico e técnico 
e ao subsequente desenvolvimento 
regulamentar a nível da União e 
internacional. Na conceção e fabrico de 
dispositivos médicos, os fabricantes devem 
ter um cuidado especial sempre que usarem 

(13) Existe uma incerteza científica quanto 
aos riscos e benefícios dos nanomateriais 
usados em dispositivos médicos. A fim de 
garantir um elevado nível de proteção da 
saúde, a livre circulação de mercadorias e a 
segurança jurídica dos fabricantes, é 
necessário introduzir uma definição 
uniforme para os nanomateriais, com base 
na Recomendação 2011/696/UE da 
Comissão, de 18 de outubro de 2011, sobre 
a definição de nanomaterial, com a 
necessária flexibilidade para adaptar essa 
definição ao progresso científico e técnico 
e ao subsequente desenvolvimento 
regulamentar a nível da União e 
internacional. Na conceção e fabrico de 
dispositivos médicos, os fabricantes devem 
ter um cuidado especial sempre que usarem 
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nanopartículas que se possam libertar para 
o corpo humano, devendo esses 
dispositivos ser sujeitos ao procedimento 
de avaliação da conformidade mais 
exigente.

nanopartículas que se destinam a ser 
intencionalmente libertadas no corpo 
humano, devendo esses dispositivos ser 
sujeitos ao procedimento de avaliação da 
conformidade mais exigente.

Or. en

Justificação

O risco da utilização de nanomateriais deve ser tido em conta no processo de avaliação de 
riscos. No entanto, são muitos os produtos sem preocupações sérias para a saúde que podem 
ser abrangidos pelo âmbito de aplicação desta regra. Por isso, a classificação de Classe III 
só deve ser atribuída quando a utilização de nanomateriais é intencional e faz parte da 
utilização prevista do produto.

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(20-A) O procedimento para a 
identificação de especificações técnicas 
comuns (ETC) previsto no presente 
regulamento não deve pôr em causa a 
coerência do sistema de normalização 
europeu, como estabelecido no 
Regulamento (UE) n.º 1025/2012 relativo 
à normalização europeia. Por 
conseguinte, o presente regulamento deve 
prever também as condições em que se 
pode considerar que uma especificação 
técnica não é incompatível com outras 
normas europeias. Para além disso, antes 
de identificar ETC, o GCDM estabelecido 
pelo presente regulamento deve ser 
utilizado como um fórum de consulta das 
partes interessadas europeias e nacionais, 
das organizações de normalização 
europeias e dos Estados-Membros, para 
garantir a legitimidade do processo.

Or. en
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Justificação

Isto destina-se a assegurar a coerência com o recente regulamento relativo à normalização 
europeia e, em particular, a garantir a melhor utilização de toda a gama de especificações 
técnicas pertinentes.

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(25-A) Para garantir que o risco de danos, 
bem como o risco de insolvência do 
fabricante, não passam para os doentes 
prejudicados por dispositivos médicos e 
que os contribuintes são responsáveis pelo 
custo do tratamento, os fabricantes devem 
ser obrigados a ter um seguro de 
responsabilidade civil com uma cobertura 
mínima adequada.

Or. en

Justificação

De acordo com a Diretiva 85/374/CEE em matéria de responsabilidade decorrente dos 
produtos defeituosos, ainda não existe a obrigação de ter uma cobertura de seguros para os 
casos de danos. Isto passa injustamente o risco de danos, bem como o risco de insolvência do 
fabricante, para os doentes prejudicados pelos dispositivos médicos defeituosos e para os 
contribuintes responsáveis pelo custo do tratamento. De acordo com as regras já em vigor na 
área dos medicamentos, os fabricantes de dispositivos médicos também deveriam ser 
obrigados a ter um seguro de responsabilidade com uma cobertura mínima de valores 
adequados.

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da proposta da Comissão Alteração

(31) As constatações do Comité Científico 
dos Riscos para a Saúde Emergentes e 
Recentemente Identificados (CCRSERI), 
criado pela Decisão 2008/721/CE da 

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

Comissão, de 5 de agosto de 2008, que cria 
uma estrutura consultiva de comités 
científicos e de peritos no domínio da 
segurança dos consumidores, da saúde 
pública e do ambiente e que revoga a 
Decisão 2004/210/CE, no seu parecer 
científico de 15 de abril de 2010 sobre a 
segurança do reprocessamento de 
dispositivos médicos comercializados para 
uso único, e da Comissão no seu relatório 
de 27 de agosto de 2010 ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a questão do 
reprocessamento de dispositivos médicos 
na União Europeia, de acordo com o artigo 
12.º A da Diretiva 93/42/CEE, apelam para 
uma regulamentação do reprocessamento 
de dispositivos para uso único, a fim de 
garantir um elevado nível de proteção da 
saúde e da segurança, permitindo em 
simultâneo que esta prática se desenvolva 
ao abrigo de regras claras. Ao reprocessar 
um dispositivo de uso único, altera-se a sua 
finalidade, pelo que o reprocessador deve 
ser considerado fabricante do dispositivo 
reprocessado. Para uma maior clareza, 
apenas um «dispositivo destinado a um 
uso único» deve ser reprocessado e não 
um «dispositivo de uso único». Por 
conseguinte, no que diz respeito ao 
reprocessamento, o «dispositivo de uso 
múltiplo», o «dispositivo destinado a um 
uso único» e o «dispositivo de uso único» 
devem ser definidos no presente 
regulamento e os termos devem ser 
distinguidos uns dos outros.

Or. en

Justificação

Os fabricantes não devem poder designar os seus produtos como «dispositivos de uso único», 
sem demonstrar razões objetivas para a impossibilidade de reutilização do dispositivo 
médico. Sem essa demonstração, esse dispositivo é um «dispositivo destinado a um uso 
único» e pode ser reprocessado de acordo com o disposto no artigo 15.º.
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Alteração 7
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 
scanners usados em controlos de 
segurança. 

(32) Os doentes que vão implantar um 
dispositivo devem receber
antecipadamente 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 scanners usados em controlos de 
segurança. 

Or. en

Justificação

As informações devem ser fornecidas aos doentes antes do implante para os ajudar a fazer 
escolhas mais informadas e mais conscientes. 

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) No que se refere aos dispositivos 
médicos de alto risco, as autoridades 
devem ser informadas numa fase precoce 
acerca dos dispositivos que estão sujeitos a 
uma avaliação da conformidade e devem 
ter o direito, por motivos cientificamente 
válidos, de verificar a avaliação 
preliminar efetuada pelos organismos 
notificados, em especial quando se tratar 
de dispositivos inovadores, de dispositivos 
que usam uma tecnologia inovadora, de 
dispositivos pertencentes a uma categoria 
com taxas elevadas de incidentes graves, 
ou de dispositivos em que tenham sido 
identificadas discrepâncias significativas 
relativamente a dispositivos 

(42) No que se refere aos dispositivos 
médicos inovadores de alto risco, as 
autoridades competentes devem ser 
informadas numa fase precoce acerca dos 
dispositivos que estão sujeitos a uma 
avaliação da conformidade e devem ter o 
direito, na ausência de uma especificação 
técnica comum ou orientação para a 
realização da avaliação clínica, de avaliar 
os dados clínicos e proceder a uma 
avaliação científica, em especial quando 
se tratar de dispositivos inovadores, de 
dispositivos que usam uma tecnologia 
inovadora, de dispositivos pertencentes a 
uma categoria com taxas elevadas de 
incidentes graves, ou de dispositivos em 
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substancialmente semelhantes nas 
avaliações da conformidade efetuadas por 
organismos notificados diferentes. O 
procedimento previsto no presente 
regulamento não obsta a que os fabricantes 
informem voluntariamente uma autoridade 
competente da sua intenção de apresentar 
um pedido de avaliação da conformidade 
de um dispositivo médico de alto risco 
antes da apresentação do pedido ao 
organismo notificado.

que tenham sido identificadas 
discrepâncias significativas relativamente a 
dispositivos substancialmente semelhantes 
nas avaliações da conformidade efetuadas 
por organismos notificados diferentes. O 
procedimento previsto no presente 
regulamento não obsta a que os fabricantes 
informem voluntariamente uma autoridade 
competente da sua intenção de apresentar 
um pedido de avaliação da conformidade 
de um dispositivo médico de alto risco 
antes da apresentação do pedido ao 
organismo notificado.

Or. en

Justificação

 A European assessement should be foreseen and made systematic for sensitive and 
innovating medical devices. The result of that assessment should be binding in order to
guarantee that it does not constitute a simple consultation. Thus a negative assessment would 
prevent devices from being certified and introduced on the market.

Once gained experience, the Commission supported by expert panels should establish 
guidelines and common technical specifications addressed to manufacturers and notified 
bodies on clinical evaluation and post-market follow-up; this would progressively reduce this 
European assessment mechanism to first-in- class and innovative devices.

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(42-A) O fabricante de dispositivos de alto 
risco visado pela avaliação científica deve 
receber aconselhamento para uma 
avaliação adequada da conformidade dos 
seus dispositivos, em particular no que diz 
respeito aos dados clínicos necessários 
para a avaliação clínica. Este 
aconselhamento científico pode ser 
prestado pelo Conselho Consultivo 
Científico ou por um laboratório de 
referência da UE e publicado numa base 
de dados pública.
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Or. en

Justificação

Este aconselhamento deve, nomeadamente, ajudar os fabricantes a realizar uma avaliação 
clínica em conformidade com o avanço técnico e as últimas recomendações do grupo de 
peritos europeus.

Alteração 10
Proposta de regulamento
Considerando 54-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(54-A) Os fabricantes devem apresentar 
relatórios periódicos relativamente aos 
dispositivos médicos classificados na 
classe III no que diz respeito aos dados 
relevantes para a relação risco/benefício e 
à exposição da população, com o intuito 
de avaliar se é necessária alguma ação 
relativa ao dispositivo médico em questão.

Or. en

Justificação

É importante, no âmbito do sistema de vigilância, introduzir uma obrigação de os fabricantes 
apresentarem relatórios periódicos relativamente aos dispositivos médicos de classe III, no 
que diz respeito aos dados de segurança e ao volume de vendas. 

Alteração 11
Proposta de regulamento
Considerando 56 

Texto da Comissão Alteração

(56) O presente regulamento deve conter 
regras relativas à fiscalização do mercado a 
fim de reforçar os direitos e obrigações das 
autoridades nacionais competentes, 
garantir uma coordenação eficaz das suas 
atividades de fiscalização do mercado e 
tornar claros os procedimentos aplicáveis. 

(56) O presente regulamento deve conter 
regras relativas à fiscalização do mercado a 
fim de reforçar os direitos e obrigações das 
autoridades nacionais competentes, 
garantir uma coordenação eficaz das suas 
atividades de fiscalização do mercado e 
tornar claros os procedimentos aplicáveis. 
A Comissão deve definir claramente a 
forma como estas inspeções devem ser 
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efetuadas de forma a garantir uma 
implementação completa e harmonizada 
na União.

Or. en

Justificação

A harmonização das atividades de controlo da autoridade competente é essencial para que o 
novo sistema geral seja eficiente. O regulamento deve especificar as modalidades de 
inspeção, as inspeções extra da UE, os mecanismos de cooperação e a nomeação do inspetor 
apoiada por orientações da Comissão.

Alteração 12
Proposta de regulamento
Considerando 59 

Texto da Comissão Alteração

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

(59) Deve ser criado um comité de peritos, 
o Grupo de Coordenação dos Dispositivos 
Médicos (GCDM), composto por pessoas 
designadas pelos Estados-Membros com
base nas suas atividades e conhecimentos 
no domínio dos dispositivos médicos e dos 
dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro, para desempenhar as tarefas que lhe 
forem atribuídas pelo presente regulamento 
e pelo Regulamento (UE) n.º […/…] 
relativo aos dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro, prestar 
aconselhamento à Comissão e coadjuvar a 
Comissão e os Estados-Membros na 
garantia de uma implementação 
harmonizada do presente regulamento. 
Esse comité de peritos deve ser apoiado 
por um Conselho Consultivo Científico, 
composto por painéis de peritos para 
disciplinas médicas específicas, com o 
intuito de prosseguir com a avaliação de 
dispositivos de alto risco e fornecer 
orientações e especificações técnicas 
comuns para a avaliação clínica.

Or. en
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Justificação

A avaliação científica do GCDM acerca da avaliação clínica prevista no artigo 44.º deve 
contar com um conselho de peritos. Esses peritos vão contribuir para o estabelecimento de 
orientações e especificações técnicas comuns para os fabricantes e organismos acreditados 
relativamente à avaliação clínica e ao acompanhamento pós-comercialização, com o intuito 
de harmonizar práticas.

Alteração 13
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 
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 

(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 a satisfazer 
pelos organismos notificados, das regras de 
classificação, dos procedimentos de 
avaliação da conformidade e da 
documentação a 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 
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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. 

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.

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

Para estabelecer requisitos iguais para os organismos notificados em todos os 
Estados-Membros e assegurar condições justas e uniformes, o termo «mínimos» deve ser 
suprimido.

Alteração 14
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece as 
normas a satisfazer pelos dispositivos 
médicos e seus acessórios que são 
colocados no mercado ou entram em 
serviço na União para uso humano.

O presente regulamento estabelece as 
normas a satisfazer pelos dispositivos 
médicos, pelos seus acessórios e pelos
dispositivos estéticos equiparados que são 
colocados no mercado ou entram em 
serviço na União para uso humano.

Or. en

Justificação

Os dispositivos estéticos equiparados devem ser claramente abrangidos pelo âmbito do 
presente regulamento.
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Alteração 15
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 1 – parágrafo 3

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;

Suprimido

Or. en

Justificação

A lista de produtos, como proposta no anexo XV, poderia ser restritiva e não refletir os 
produtos que estão atualmente no mercado. Dado o objetivo de regulamentar no âmbito da 
presente proposta toda a categoria de produtos implantáveis ou outros produtos invasivos, 
foi introduzida uma definição de dispositivo estético equiparado.

Alteração 16
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 4

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.

(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.

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.

O software autónomo deve ser considerado 
um dispositivo ativo;

O software autónomo deve ser considerado 
um dispositivo ativo;

Or. en
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Justificação

A energia gerada pelo corpo humano dificilmente pode ser considerada ao mesmo nível da 
eletricidade. Esta disposição levaria a classificar como dispositivos ativos seringas, lancetas 
ou bisturis.

Alteração 17
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) «Dispositivo estético equiparado», 
qualquer produto semelhante, na sua 
natureza, aos dispositivos médicos, 
destinado pelo fabricante a ser usado em 
seres humanos por motivos estéticos e que 
proporciona uma mudança na aparência 
visual do utilizador devido à sua 
introdução no corpo humano, colocando-
o em contacto com a superfície do olho ou 
produzindo alterações de tecidos;

Or. en

Justificação

A lista de produtos, como proposta no anexo XV, poderia ser restritiva e não refletir os 
produtos que estão atualmente no mercado. Dado o objetivo de regulamentar no âmbito da 
presente proposta toda a categoria de produtos implantáveis ou outros produtos invasivos, 
foi introduzida uma definição de dispositivo estético equiparado. No entanto, numa fase 
posterior, poderá ser introduzida uma lista negativa para excluir alguns produtos que não 
devem ser abrangidos pelo presente regulamento, tais como brincos.

Alteração 18
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) «Dispositivo de uso único», um 
dispositivo destinado a ser utilizado num 
doente individual durante um 
procedimento único e que foi testado e 
comprovado como sendo impossível de 
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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 têm de fornecer informações detalhadas que justifiquem por que motivo um 
dispositivo médico não pode ser reutilizado ou por que motivo a sua reutilização colocaria 
em risco a segurança dos doentes/utilizadores. Se, por razões objetivas, a impossibilidade de 
reutilização for demonstrada, o dispositivo médico não deve ser reprocessado. Esta 
disposição específica deve evitar a classificação excessiva de dispositivos médicos como 
sendo «de uso único» e permitir uma melhor supervisão do reprocessamento.

Alteração 19
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(8-A) «Dispositivo destinado a um uso 
único», um dispositivo destinado a ser 
utilizado num doente individual durante 
um procedimento único relativamente ao 
qual a impossibilidade de reutilização não 
foi demonstrada;

Or. en

Justificação

Por extensão da definição de «dispositivo de uso único», se a impossibilidade de reutilizar o 
dispositivo de uso único não for demonstrada, a possibilidade de reprocessamento deve ser 
deixada em aberto para o reprocessador, caso se prove que tal reprocessamento é seguro e 
está de acordo com as disposições do artigo 15.º. As informações no rótulo e nas instruções 
de utilização (como estabelecido na secção 19.2 e 19.3 do anexo I) devem ser alteradas para 
refletir a distinção introduzida entre um dispositivo «de uso único» e um dispositivo 
«destinado a um uso único».

Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8-B (novo) 
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Texto da proposta da Comissão Alteração

(8-B) «Dispositivo de uso múltiplo», um 
dispositivo que é reutilizável e que tem de 
conter informações sobre os 
procedimentos adequados para a sua 
reutilização, incluindo a limpeza, 
desinfeção, acondicionamento, e, 
eventualmente, o método de 
reesterilização do dispositivo a ser 
reesterilizado, e qualquer restrição ao 
número de reutilizações;

Or. en

Justificação

Para uma maior clareza, e ao contrário dos dispositivos destinados «a um uso único», os 
dispositivos que se demonstrou serem reutilizáveis devem ser definidos como dispositivos «de 
uso múltiplo». 

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 89.º no que diz respeito à alteração 
da lista constante do anexo XV referida 
no n.º 1, ponto 1, último parágrafo, à luz 
do progresso técnico e tendo em conta a 
semelhança entre dispositivos médicos e 
produtos sem fins médicos no que respeita 
às suas características e aos seus riscos.

Suprimido

Or. en

Justificação

A lista de produtos proposta no anexo XV é demasiado restrita e toda a categoria de produtos 
implantáveis ou outros produtos invasivos deve ser abrangida pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento. Neste contexto, foi introduzida uma definição.
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Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão pode, por sua própria 
iniciativa, ou deve, 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» ou de 
«acessório de um dispositivo médico». 
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 23
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 à 
avaliação clínica e ao acompanhamento 
clínico pós-comercialização estabelecidos 
no anexo XIII. As ETC devem ser adotadas 
por meio de atos de execução em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 88.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 à avaliação 
clínica e ao acompanhamento clínico 
pós-comercialização estabelecidos no 
anexo XIII. As ETC devem ser adotadas 
por meio de atos de execução em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 88.º, n.º 3.

Or. en
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Justificação

Isto destina-se a assegurar a coerência com o recente regulamento relativo à normalização 
europeia e, em particular, garantir a melhor utilização de toda a gama de especificações 
técnicas pertinentes. Ver também a alteração que introduz a esse respeito um novo parágrafo 
1-A (novo).

Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao adotar as ETC referidas no n º 1, 
a Comissão não deve pôr em causa a 
coerência do sistema de normalização 
europeu. As ETC são coerentes se não 
forem incompatíveis com as normas 
europeias, ou seja, se abrangerem áreas 
em que não existem normas 
harmonizadas, em que a adoção de novas 
normas europeias não esteja prevista 
dentro de um prazo razoável, em que as 
normas existentes não tenham sido 
adotadas pelo mercado ou em que essas 
normas se tenham tornado obsoletas ou se 
tenha demonstrado que são claramente 
insuficientes de acordo com os dados de 
vigilância ou fiscalização, e em que a 
transposição das especificações técnicas 
para produtos de normalização europeus 
não esteja prevista dentro de um prazo 
razoável.

Or. en

Justificação

Isto destina-se a assegurar a coerência com o recente regulamento relativo à normalização 
europeia e, em particular, a garantir a melhor utilização de toda a gama de especificações 
técnicas pertinentes.

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1-B (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

1-B. A Comissão deve adotar as ETC 
referidas no n.º 1 após consultar o 
GCDM, que deve incluir também um 
representante das organizações de 
normalização europeias.

Or. en

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7 

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes devem garantir que o 
dispositivo é acompanhado das 
informações a fornecer de acordo com o 
anexo I, secção 19, numa língua oficial da 
União que seja facilmente compreensível 
para o utilizador ou o doente 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 
ou ao doente.

Os fabricantes devem garantir que o 
dispositivo é acompanhado das instruções 
e informações de segurança a fornecer de 
acordo com o anexo I, secção 19, numa 
língua que seja facilmente compreensível 
para o utilizador ou o doente previsível, 
como determinado pelo Estado-Membro 
em questão.

Or. en

Justificação

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

Alteração 27
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 

9. Em resposta a um pedido fundamentado 
de uma autoridade competente, os 
fabricantes devem facultar toda a 
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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 
decorrentes de dispositivos que tenham 
colocado no mercado ou em serviço. 

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

Se uma autoridade competente considerar 
ou tiver motivos para acreditar que um 
dispositivo causou danos, deve garantir 
que o utilizador potencialmente 
prejudicado, os sucessores legítimos do 
utilizador, a companhia de seguros de 
saúde do utilizador ou outros terceiros
afetados pelos danos causados ao 
utilizador possam pedir as informações 
referidas no primeiro parágrafo ao 
fabricante.

Or. en

Justificação

Um direito reforçado à informação elimina o risco da falta de informações relevantes em 
caso de danos.

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 10 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os fabricantes devem ter um seguro 
de responsabilidade civil adequado que 
cubra quaisquer danos que possam ser 
causados pelos seus dispositivos médicos 
aos doentes ou utilizadores. Esse seguro 
deve cobrir danos, pelo menos, nos 
seguintes casos:
(a) em caso de morte ou lesão do doente 
ou do utilizador; ou,
(b) em caso de morte ou lesão de 
múltiplos doentes ou utilizadores devido à 
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utilização do mesmo dispositivo médico. 

Or. en

Justificação

De acordo com a Diretiva 85/374/CEE em matéria de responsabilidade decorrente dos 
produtos defeituosos, ainda não existe a obrigação de ter cobertura de seguros para os casos 
de danos. Isto passa injustamente o risco de danos, bem como o risco de insolvência do 
fabricante, para os doentes prejudicados pelos dispositivos médicos defeituosos e para os 
contribuintes responsáveis pelo custo do tratamento. De acordo com as regras já em vigor na 
área dos medicamentos, os fabricantes de dispositivos médicos também deveriam ser 
obrigados a ter um seguro de responsabilidade com uma cobertura mínima de valores 
adequados.

Alteração 29
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 identificou o fabricante.

Alteração 30
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 civil com a 
cobertura adequada nos termos do artigo 
8.º, n.º 10, a menos que o próprio 
importador possa garantir uma cobertura 
suficiente relativamente aos mesmos 
requisitos. 

Or. en
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Justificação

Os importadores devem garantir que os fabricantes cumprem as suas obrigações no que diz 
respeito ao seguro. 

Alteração 31
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 45.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, se for o caso, o seu 
mandatário e, se adequado, assegurar que
a ação corretiva necessária para assegurar a 
conformidade do dispositivo em questão ou 
proceder à respetiva retirada ou recolha é 
tomada, e implementar 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 45.º, 
fornecendo-lhes as informações relevantes, 
sobretudo no que se refere à não 
conformidade e à eventual ação corretiva 
que tenham implementado. 

Or. en

Justificação

Para evitar qualquer diluição da informação e da responsabilidade, o fabricante ou, se for o 
caso, o seu mandatário, deve ser o único responsável pela tomada de ações corretivas 
relativamente ao produto. Os importadores não devem tomar quaisquer ações corretivas por 
si próprios, mas apenas implementar as ações de acordo com as decisões dos fabricantes.
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Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 15 - Título 

Texto da Comissão Alteração

Dispositivos de uso único e respetivo 
reprocessamento

Dispositivos destinados a um uso único e 
respetivo reprocessamento

Or. en

Justificação

Apenas os dispositivos para os quais não tenha sido demonstrada a impossibilidade de 
reprocessamento devem ser reprocessados de acordo com as disposições previstas no 
presente artigo.

Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. As pessoas singulares ou coletivas que 
procedam ao reprocessamento de um 
dispositivo de uso único a fim de o adequar 
a posterior utilização na União devem ser 
consideradas fabricantes do dispositivo 
reprocessado e cumprir as obrigações que
incumbem aos fabricantes estabelecidas no 
presente regulamento.

1. As pessoas singulares ou coletivas que 
procedam ao reprocessamento de um 
dispositivo destinado a um uso único a fim 
de o adequar a posterior utilização na 
União devem ser consideradas fabricantes 
do dispositivo reprocessado e cumprir as 
obrigações que incumbem aos fabricantes 
estabelecidas no presente regulamento.

Or. en

Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Só podem ser reprocessados os 
dispositivos de uso único que tenham sido 
colocados no mercado na União em 
conformidade com o presente regulamento, 

2. Só podem ser reprocessados os 
dispositivos destinados a um uso único 
que tenham sido colocados no mercado na 
União em conformidade com o presente 
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ou, antes de [data de aplicação do presente 
regulamento], com a Diretiva 90/385/CEE 
ou a Diretiva 93/42/CEE. 

regulamento, ou, antes de [data de 
aplicação do presente regulamento], com a 
Diretiva 90/385/CEE ou a Diretiva 
93/42/CEE. 

Or. en

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso de reprocessamento de 
dispositivos de uso único para uma 
utilização crítica, o reprocessamento só 
pode ser efetuado se for considerado 
seguro de acordo com os conhecimentos 
científicos mais recentes. 

3. No caso de reprocessamento de 
dispositivos destinados a um uso único 
para uma utilização crítica, o 
reprocessamento só pode ser efetuado se 
for considerado seguro de acordo com os 
conhecimentos científicos mais recentes. 

Or. en

Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve estabelecer e atualizar 
periodicamente, por meio de atos de 
execução, uma lista de categorias ou 
grupos de dispositivos de uso único para 
uma utilização crítica que podem ser 
reprocessados em conformidade com o 
n.º 3. Esses atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 88.º, n.º 3.

4. A Comissão deve estabelecer e atualizar 
periodicamente, por meio de atos 
delegados, uma lista de categorias ou 
grupos de dispositivos destinados a um
uso único para uma utilização crítica que 
podem ser reprocessados em conformidade 
com o n.º 3. Esses atos delegados devem 
ser adotados em conformidade com o 
artigo 89.º.

Or. en
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Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O nome e o endereço do fabricante do 
dispositivo de uso único original deixa de 
constar do rótulo, mas deve ser 
mencionado nas instruções de utilização do 
dispositivo reprocessado. 

O nome e o endereço do fabricante do 
dispositivo destinado a um uso único 
original deixa de constar do rótulo, mas 
deve ser mencionado nas instruções de 
utilização do dispositivo reprocessado. 

Or. en

Alteração 38
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O reprocessamento de dispositivos de
uso único e a transferência de dispositivos 
de uso único para outro Estado-Membro ou 
para um país terceiro tendo em vista o seu 
reprocessamento; 

(a) O reprocessamento de dispositivos 
destinados a um uso único e a 
transferência de dispositivos destinados a 
um uso único para outro Estado-Membro 
ou para um país terceiro tendo em vista o 
seu reprocessamento; 

Or. en

Alteração 39
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A disponibilização de dispositivos de
uso único reprocessados.

(b) A disponibilização de dispositivos 
destinados a um uso único reprocessados.

Or. en

Alteração 40
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O fabricante de um dispositivo 
implantável deve fornecer, juntamente 

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

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

Justificação

Information should be provided before patients undergo an implant to help them make better 
informed and more conscious choices. An implant card will need to be provided for high-risk 
long term implantable devices and not for all implants. For example, sutures, staples, screws 
and dental implants need to be excluded from this requirement as there are too many of them 
used every day and they are not considered as high-risk. Better than an implant card, a 
European passport format could be developed where all the information required for all the 
implants implanted into the patient can be registered and would avoid patients holding 
several cards.

Alteração 41
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

Justificação

O termo «significativamente» pode dar origem a diferentes interpretações dos factos e, por 
causa de sua indeterminação, a uma implementação incoerente dos requisitos. As alterações 
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no desempenho e nas características de segurança devem levar sempre a uma classificação 
do artigo como um novo dispositivo médico.

Alteração 42
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

Justificação

O termo «significativamente» pode dar origem a diferentes interpretações dos factos e, por 
causa de sua indeterminação, a uma implementação incoerente dos requisitos. As alterações 
no desempenho e nas características de segurança devem levar sempre a uma classificação 
do artigo como um novo dispositivo médico.

Alteração 43
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 
validado por esse organismo. 

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, e deve atualizá-lo 
com as conclusões do relatório de 
avaliação do acompanhamento clínico 
pós-comercialização referido no anexo 
XIII, parte B, ponto 3. Este resumo deve 
ser redigido de forma clara para o 
utilizador previsto e na língua do país em 
que o dispositivo médico é disponibilizado 
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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 42.º e deve ser 
validado por esse organismo.

Or. en

Justificação

O acompanhamento clínico pós-comercialização do fabricante deve ser transparente para os 
profissionais de saúde e para os doentes, para poder ser verificado. Os resultados deste 
acompanhamento podem ser introduzidos nos resumos públicos das informações de 
segurança e desempenho. 

Este documento deve ser disponibilizado ao público e redigido numa linguagem de fácil 
compreensão para os utilizadores/doentes e profissionais de saúde. 

Alteração 44
Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Para estabelecer requisitos iguais para os organismos notificados em todos os 
Estados-Membros da Europa e assegurar condições justas e uniformes, o termo «mínimos» 
deve ser suprimido.
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Alteração 45
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.

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
89.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 organismos notificados em todos os 
Estados-Membros e assegurar condições justas e uniformes, o termo «mínimos» deve ser 
suprimido.

Alteração 46
Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A notificação deve, se necessário, especificar qual a classe de dispositivos médicos que os 
organismos notificados estão autorizados a avaliar. Alguns dispositivos médicos de alto risco 
só devem ser avaliados por organismos notificados que cumpram requisitos específicos 
estabelecidos pela CE através de atos de execução.
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Alteração 47
Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode estabelecer, por meio de 
atos de execução, uma lista de códigos e os
correspondentes tipos de dispositivos, a 
indicar pelos Estados-Membros nas suas 
notificações, a fim de definir o âmbito da 
designação de organismos notificados. 
Esses atos de execução devem ser adotados 
pelo procedimento consultivo a que se 
refere o artigo 88.º, n.º 2.

A Comissão pode estabelecer, por meio de 
atos de execução, uma lista de códigos e as
correspondentes classes de risco e tipos de 
dispositivos, a indicar pelos 
Estados-Membros nas suas notificações, a 
fim de definir o âmbito da designação de 
organismos notificados. Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento consultivo a que se refere o 
artigo 88.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 48
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. Essa decisão 
deve ser disponibilizada ao público no 
Banco de Dados Europeu.

Or. en

Justificação

Para facilitar práticas harmonizadas em toda a Europa, esta decisão deve estar acessível.

Alteração 49
Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, a pedido de um A Comissão pode, a pedido de um 
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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. 

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

Justificação

A versão atual do artigo 41.º não contém um procedimento claro para os casos em que as 
diferentes autoridades competentes fazem uma avaliação diferente dos dispositivos médicos. 
Nesses casos, a Comissão deve decidir finalmente sobre a aplicação de uma regra específica 
relacionada com um determinado dispositivo, para assegurar uma implementação uniforme a 
nível europeu.

Alteração 50
Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Os fabricantes de dispositivos classificados 
na classe III, com exceção dos feitos por 
medida e dos experimentais, devem ser 
sujeitos a uma avaliação da conformidade 
baseada no exame de tipo, como 
especificado no anexo IX, em combinação 
com uma avaliação da conformidade 
baseada na verificação da conformidade do 
produto, como especificado no anexo X. 

Or. en

Justificação

Para os dispositivos de classe III, a avaliação da conformidade baseada na garantia da 
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qualidade total e no exame da conceção pode não ser suficiente. Através da introdução do 
exame UE de tipo como procedimento obrigatório, a abordagem dos ensaios de dispositivos 
médicos relacionados com produtos («produto prático») é reforçada.

Alteração 51
Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 10 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O número de inspeções não anunciadas no anexo VIII, secção 4.4, deve ser claramente 
definido, com o intuito de reforçar os controlos necessários e garantir inspeções não 
anunciadas com o mesmo nível e frequência em todos os Estados-Membros. Por conseguinte, 
as inspeções não anunciadas devem ser realizadas pelo menos uma vez em cada 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 devem ser 
indicados no próprio regulamento e não em regras a jusante como um ato de execução.

Alteração 52
Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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 
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a mais de um organismo notificado pedidos 
relativos à mesma atividade de avaliação 
da conformidade.

a mais de um organismo notificado pedidos
relativos à mesma atividade de avaliação 
da conformidade.

Or. en

Justificação

Esta disposição deve ser clarificada para evitar diferentes interpretações.

Alteração 53
Proposta de regulamento
Artigo 44 - Título 

Texto da Comissão Alteração

Mecanismo de verificação de 
determinadas avaliações da conformidade

Avaliação científica fornecida pelo 
GCDM 

Or. en

Justificação

 A European assessment should be foreseen and made systematic for sensitive and innovating 
medical devices. The result of that assessment should be binding in order to guarantee that it 
does not constitute a simple consultation. Thus a negative assessment would prevent devices 
from being certified and introduced on the market.

Once gained experience, the Commission supported by expert panels should establish 
guidelines and common technical specifications addressed to manufacturers and notified 
bodies on clinical evaluation and post-market follow-up; this would progressively reduce this 
European assessment mechanism to first class and innovative devices.

Alteração 54
Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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 

1. Para os dispositivos implantáveis, 
classificados na classe III, o organismo 
notificado, antes de entregar o certificado 
de conformidade, deve solicitar uma 
avaliação científica fornecida pelo GCDM 
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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.

sobre a avaliação clínica e o 
acompanhamento clínico 
pós-comercialização. 

Não obstante o artigo 44.º, n.º 1, 
parágrafo 1, este requisito não se aplica 
aos dispositivos para os quais as 
especificações referidas nos artigos 6.º e 
7.º foram publicadas para a avaliação 
clínica e o acompanhamento clínico 
pós-comercialização e aos dispositivos 
para os quais o pedido de certificação só 
visa aditar ou renovar certificados 
existentes.

Or. en

Alteração 55
Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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 

O GCDM deve comunicar o resultado da 
sua avaliação científica o mais tardar 45 
dias após a apresentação do relatório de 
avaliação clínica referido no anexo XIII, 
parte A, incluindo os resultados das 
investigações clínicas referidas no anexo 
XIV; o acompanhamento clínico 
pós-comercialização referido no anexo 
XIII, parte B; o projeto de instruções de 
utilização referido no anexo I, secção 
19.3, e o projeto de resumo da segurança 
e do desempenho clínico referido no 
artigo 26.º e a documentação técnica 
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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. 

referida no anexo XIII. No decurso desse 
período de tempo, e o mais tardar 45 dias 
após a apresentação desses documentos, o 
GCDM pode solicitar informações 
complementares que sejam necessárias 
para a avaliação científica. Esse período 
de tempo de 45 dias ficará suspenso até à 
transmissão das informações 
complementares solicitadas. Eventuais 
pedidos subsequentes de informações 
complementares por parte do GCDM não 
suspenderão o período para a avaliação 
científica do mesmo.

Or. en

Alteração 56
Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 57
Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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 

3. A avaliação científica do GCDM é 
baseada numa avaliação do dossiê do 
Conselho Consultivo Científico referida 
no artigo 80.º-A. Se, para um dispositivo 
em causa, o fabricante tiver solicitado 
aconselhamento científico seguindo o 
procedimento previsto no artigo 82.º-A, o 
resultado desse procedimento deve ser 
apresentado juntamente com a 
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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.

notificação ou assim que o processo for 
concluído. O aconselhamento científico 
deve ser devidamente tido em conta pelo 
GCDM e pela Comissão no decurso da 
aplicação do presente artigo.

Or. en

Alteração 58
Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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. 

4. No caso de uma avaliação científica 
favorável, o organismo notificado pode 
proceder à certificação. No entanto, se a 
avaliação científica favorável estiver 
dependente da aplicação de medidas 
específicas (por exemplo, adaptação do 
plano de acompanhamento clínico 
pós-comercialização, certificação com um 
limite de tempo), o organismo notificado 
deve emitir o certificado de conformidade 
apenas na condição de essas medidas 
serem implementadas.

No caso de uma avaliação científica 
desfavorável, o organismo notificado não 
deve emitir o certificado de conformidade. 
No entanto, pode apresentar novas 
informações em resposta à explicação 
incluída na avaliação científica do 
GCDM. 
A pedido do fabricante, a Comissão pode 
organizar uma audiência para permitir a 
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discussão das razões científicas que 
levaram a uma avaliação científica 
desfavorável e qualquer ação que o 
fabricante possa tomar ou dados que 
possam ser apresentados para solucionar 
as preocupações do GCDM.

Or. en

Alteração 59
Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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, 
dispositivos, categorias ou grupos de 
dispositivos específicos, exceto os 
dispositivos referidos no n.º 1, aos quais o 
disposto nos n.ºs 1 a 4 se deve aplicar 
durante um período de tempo predefinido. 
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 60
Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 5 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Novidade tecnológica ou nova 
utilização terapêutica que possam ter um
impacto significativo em termos clínicos 
ou de saúde pública; 

Or. en
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Alteração 61
Proposta de regulamento
Artigo 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º-A

Notificação antes da colocação no 
mercado

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. Estas 
notificações devem ser acompanhadas 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. Nas suas notificações, 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. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 89.º para alargar o âmbito dos 
dispositivos que têm de ser notificados 
antes da colocação no mercado, como 
referido no n.º 1. 

Or. en

Justificação

A notificação de pré-comercialização, conforme prevista no artigo 44.º, n º 1 e 5, primeiro 
parágrafo, da proposta da Comissão deve ser mantida num novo artigo, para permitir que a 
Comissão tenha conhecimento e fiscalização do mercado.
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Alteração 62
Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A notificação de incidentes e de ações corretivas de segurança não deve mencionar apenas 
incidentes graves, mas todos os incidentes e, por extensão, relativamente à definição de 
incidente do artigo 2.º, n.º 43, incluir os efeitos secundários indesejáveis. 

Alteração 63
Proposta de regulamento
Artigo 61 – 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 
proporcionar aos profissionais de saúde, 
utilizadores e doentes outras formas de 
notificação de incidentes suspeitos às 
autoridades nacionais competentes. 

Or. en

Justificação

Isto poderia representar uma limitação para alguns doentes e utilizadores que podem não ter 
acesso à Internet ou a experiência necessária na utilização de tais ferramentas. Assim, as 
autoridades nacionais devem prever outro formato para essas notificações.
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Alteração 64
Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Os relatórios periódicos atualizados 
de segurança elaborados pelos 
fabricantes, como referido no artigo 63.º-
A;

Or. en

Alteração 65
Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As notificações e informações 
referidas no artigo 62.º, n.º 5, também 
devem ser transmitidas automaticamente 
no que diz respeito ao dispositivo em 
questão, através do sistema eletrónico, ao 
organismo notificado que emitiu o 
certificado em conformidade com o artigo 
45.º.

Or. en

Justificação

A integração dos organismos notificados no intercâmbio de informação das autoridades de 
fiscalização do mercado deve ser alargada e claramente definida. Em particular, os 
organismos notificados necessitam, no âmbito dos procedimentos de comunicação 
automatizados e harmonizados, de informações consolidadas para reconhecer 
desenvolvimentos, ter novas informações imediatamente em conta e reagir prontamente e de 
forma adequada às ocorrências e aos incidentes.

Alteração 66
Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As notificações devem ser sempre comunicadas ao sistema eletrónico, especialmente para 
garantir a circulação de todas as informações.

Alteração 67
Proposta de regulamento
Artigo 63-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 63.º-A
Relatórios periódicos atualizados de 

segurança
1. Os fabricantes de dispositivos médicos 
classificados na classe III devem notificar 
no sistema eletrónico referido no artigo 
62.º:
(a) Um resumo de dados relevantes para 
os benefícios e os riscos dos dispositivos 
médicos, incluindo os resultados de todos 
os estudos que abordem o impacto 
potencial da certificação;
(b) Uma avaliação científica da relação 
risco/ benefício do dispositivo médico;
(c) Todos os dados relativos ao volume de 
vendas dos dispositivos médicos, incluindo 
uma estimativa da população exposta ao 
dispositivo médico.
2. A frequência com que os fabricantes 
devem fazer a notificação referida no n º 1 
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deve ser especificada na avaliação 
científica do GCDM referida no artigo 
44.º.
Os fabricantes devem apresentar 
relatórios periódicos atualizados de 
segurança às autoridades competentes 
imediatamente a pedido ou, pelo menos, 
uma vez por ano durante os primeiros 2 
anos após a colocação inicial no mercado 
desse dispositivo médico.
3. O GCDM deve avaliar os relatórios 
periódicos atualizados de segurança para 
determinar se existem novos riscos ou se 
os riscos se alteraram, ou se existem 
alterações na relação risco/benefício do 
dispositivo médico.
4. Após a avaliação dos relatórios 
periódicos atualizados de segurança, o 
GCDM deve considerar se é necessária 
alguma ação relativamente ao dispositivo 
médico em questão. O GCDM deve 
informar o organismo notificado em caso 
de uma avaliação científica desfavorável. 
Nesse caso, o organismo notificado deve 
manter, alterar, suspender ou revogar a 
autorização, conforme apropriado.  

Or. en

Justificação

É importante, no âmbito do sistema de vigilância, introduzir uma obrigação de os fabricantes 
apresentarem relatórios periódicos relativamente aos dispositivos médicos de classe III, no 
que diz respeito aos dados de segurança e ao volume de vendas. 

Alteração 68
Proposta de regulamento
Artigo 67 – 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 

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 
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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.

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 num 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 as inspeções.

Alteração 69
Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. As autoridades competentes devem 
designar inspetores que devem ser 
competentes para realizar as inspeções 
referidas no n.º 1. Essas inspeções podem 
ser assistidas por peritos nomeados pelas 
autoridades competentes. Devem ser 
efetuadas pelos inspetores do 
Estado-Membro em que o operador 
económico está localizado. 

Or. en

Justificação

As autoridades competentes devem nomear inspetores para realizar as atividades de 
controlo.
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Alteração 70
Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

As inspeções por parte das autoridades competentes dos Estados-Membros também devem 
poder ocorrer em instalações estabelecidas em países terceiros ao colocarem dispositivos no 
mercado da UE.

Alteração 71
Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 5-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-B. Depois de cada inspeção, tal como 
previsto no n.º 1, a autoridade competente 
em questão deve comunicar ao operador 
económico inspecionado o nível de 
conformidade com o presente 
regulamento. Antes de adotar o relatório, 
a autoridade competente deve 
proporcionar ao operador económico 
inspecionado a possibilidade de 
apresentar observações. 

Or. en

Justificação

É importante que a entidade inspecionada seja informada do resultado da inspeção e tenha a 
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possibilidade de fazer observações.

Alteração 72
Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-C. A Comissão deve estabelecer 
orientações detalhadas sobre os princípios 
para a realização das inspeções referidas 
no presente artigo, incluindo, em 
particular, sobre as qualificações dos 
inspetores, bem como sobre o sistema de 
inspeção e o acesso a dados e informações 
na posse dos operadores económicos. 

Or. en

Justificação

O estabelecimento de orientações deve criar uma abordagem harmonizada das atividades de 
controlo na União.

Alteração 73
Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. O GCDM deve estabelecer um grupo 
de diálogo das partes interessadas 
composto por representantes das partes 
interessadas a nível da União. Esse grupo 
deve atuar em paralelo e trabalhar com o 
Grupo de Coordenação dos Dispositivos 
Médicos (GCDM), aconselhar a Comissão 
e os Estados-Membros sobre vários 
aspetos da tecnologia médica e da 
aplicação do regulamento.

Or. en

Justificação

É importante manter um grupo de diálogo das partes interessadas que permita aos doentes, 
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profissionais de saúde e à indústria comunicar com os reguladores.

Alteração 74
Proposta de regulamento
Artigo 80 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuir para a verificação de 
determinadas avaliações da conformidade
nos termos do artigo 44.º;

(b) Fornecer uma avaliação científica 
sobre determinados tipos de dispositivos 
médicos nos termos do artigo 44.º;

Or. en

Justificação

Nos termos do artigo 44.º.

Alteração 75
Proposta de regulamento
Artigo 80-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 80.º-A
Conselho Consultivo Científico

1. A Comissão deve criar e fornecer o 
apoio logístico para um Conselho 
Consultivo Científico constituído por não 
mais de 15 peritos científicos e/ou clínicos 
no domínio dos dispositivos médicos, 
nomeados a título pessoal pelo GCDM. 
2. Ao nomear esses peritos, a Comissão 
deve assegurar uma cobertura ampla, 
adequada e equilibrada das disciplinas 
médicas relevantes para os dispositivos 
médicos, a publicação de quaisquer 
interesses que possam afetar a realização 
do seu trabalho e a assinatura de uma 
cláusula de confidencialidade. O 
Conselho Consultivo Científico pode 
estabelecer, sob a sua responsabilidade, 
painéis de peritos para disciplinas 
médicas específicas. A Comissão ou o 
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GCDM pode pedir ao Conselho 
Consultivo Científico que preste 
aconselhamento científico sobre qualquer 
questão relacionada com a 
implementação do presente regulamento.
3. O Conselho Consultivo Científico deve 
nomear um presidente e um 
vice-presidente entre os seus membros 
para um mandato de três anos, renovável 
uma vez. Em situações devidamente 
justificadas, a maioria dos seus membros 
pode solicitar ao presidente e/ou ao 
vice-presidente que se demita.
4. O Conselho Consultivo Científico deve 
elaborar o seu regulamento interno que 
deve, em especial, estabelecer 
procedimentos tendo em vista:
(a) O funcionamento dos painéis de 
peritos;
(b) A nomeação e a substituição do seu 
presidente e vice-presidente;
(c) A avaliação científica prevista no 
artigo 44.º, incluindo em casos de 
emergência.
O regulamento interno entra em vigor 
após parecer favorável da Comissão.

Or. en

Justificação

A avaliação científica do GCDM acerca da avaliação clínica prevista no artigo 44.º deve 
contar com um conselho de peritos. Esses peritos vão contribuir para o estabelecimento de 
orientações e especificações técnicas comuns para os fabricantes e organismos acreditados 
relativamente à avaliação clínica e ao acompanhamento pós-comercialização, com o intuito 
de harmonizar práticas.

Alteração 76
Proposta de regulamento
Artigo 82-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 82.º-A
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Aconselhamento científico
1. A Comissão deve facilitar o acesso dos 
fabricantes de dispositivos inovadores 
sujeitos à avaliação científica prevista no 
artigo 44 º ao aconselhamento científico 
prestado pelo Conselho Consultivo 
Científico ou por um laboratório de 
referência da UE e às informações sobre 
os critérios para uma avaliação adequada 
da conformidade de um dispositivo, em 
particular no que diz respeito aos dados 
clínicos exigidos para a avaliação clínica.
2. O aconselhamento científico prestado 
pelo Conselho Consultivo Científico ou 
por um laboratório de referência da UE 
não deve ser obrigatório.
3. A Comissão deve publicar resumos do 
aconselhamento científico referido no 
n.º 1, desde que todas as informações 
comerciais de caráter confidencial 
tenham sido excluídas.

Or. en

Justificação

Este aconselhamento deve, nomeadamente, ajudar os fabricantes a realizar uma avaliação 
clínica em conformidade com os avanços técnicos e as últimas recomendações do grupo de 
peritos europeus.

Alteração 77
Proposta de regulamento
Anexo I – secção 6

Texto da Comissão Alteração

6. Quanto aos dispositivos indicados no 
anexo XV relativamente aos quais o 
fabricante não alegue um fim médico, os 
requisitos gerais constantes das secções 1 e 
5 devem ser entendidos no sentido de que o 
dispositivo, quando utilizado nas condições 
e para os fins previstos, não deve 
apresentar qualquer risco ou apenas os 
riscos mínimos aceitáveis relacionados 
com a utilização do produto que sejam 

6. Quanto aos produtos estéticos 
equiparados relativamente aos quais o 
fabricante não alegue um fim médico, os 
requisitos gerais constantes das secções 1 e 
5 devem ser entendidos no sentido de que o 
dispositivo, quando utilizado nas condições 
e para os fins previstos, não deve 
apresentar qualquer risco ou apenas os 
riscos mínimos aceitáveis relacionados 
com a utilização do produto que sejam 
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coerentes com um elevado nível de 
proteção da saúde e segurança das pessoas.

coerentes com um elevado nível de 
proteção da saúde e segurança das pessoas.

Or. en

Justificação

A lista de produtos, como proposta no anexo XV, poderia ser restritiva e não refletir os 
produtos que estão atualmente no mercado. Dado o objetivo de regulamentar no âmbito da 
presente proposta toda a categoria de produtos implantáveis ou outros produtos invasivos, 
foi introduzida uma definição de dispositivo estético equiparado.

Alteração 78
Proposta de regulamento
Anexo I – secção 19.2 – alínea a-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A menção «Este produto é um 
dispositivo médico»;

Or. en

Justificação

Um produto médico deve ser claramente identificado como tal no seu rótulo.

Alteração 79
Proposta de regulamento
Anexo I – secção 19.2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As informações estritamente 
necessárias para que os utilizadores 
identifiquem o dispositivo, o conteúdo da 
embalagem e, caso não seja óbvio para os 
utilizadores, a finalidade pretendida do 
dispositivo;

(b) As informações estritamente 
necessárias para que os utilizadores 
identifiquem o dispositivo, o conteúdo da 
embalagem e, caso não seja óbvio para os 
utilizadores, a finalidade pretendida do 
dispositivo e, se for o caso, que o 
dispositivo só deve ser utilizado num 
único procedimento;

Or. en

Justificação

Deve ser claramente indicado no rótulo se um dispositivo é apenas de uso único.
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Alteração 80
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

Alteração 81
Proposta de regulamento
Anexo VII – secção 6.7

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

Justificação

O risco da utilização de nanomateriais deve ser tido em conta no processo de avaliação de 
riscos. No entanto, são muitos os produtos sem preocupações sérias para a saúde que podem 
ser abrangidos pelo âmbito de aplicação desta regra. Por isso, a classificação de Classe III 
só deve ser atribuída quando a utilização de nanomateriais é intencional e faz parte da 
utilização prevista do produto.

Alteração 82
Proposta de regulamento
Anexo VII – secção 6.9

Texto da Comissão Alteração

Os dispositivos constituídos por Os dispositivos constituídos por 
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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.

substâncias, ou combinação de substâncias, 
que se destinam principalmente a ser 
ingeridos, inalados ou administrados por 
via retal ou vaginal e são absorvidos ou 
dispersos no corpo humano são 
classificados na classe III.

Or. en

Justificação

A classificação do risco deve ser feita de acordo com o destino final do produto. Por 
conseguinte, os produtos que não se destinam principalmente a ser ingeridos, inalados ou 
administrados por via retal ou vaginal não devem ser abrangidos por esta regra de 
classificação, dado que não apresentam os mesmos riscos (por exemplo, adesivos para 
próteses dentárias).

Alteração 83
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 de 
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 partes ou componentes no processo de 
desenvolvimento e de produção é uma parte integrante do funcionamento do sistema de 
garantia de qualidade e, portanto, da sua avaliação.

Alteração 84
Proposta de regulamento
Anexo VIII – secção 4.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O organismo notificado deve efetuar visitas 
de inspeção aleatórias não anunciadas às 

O organismo notificado deve efetuar visitas 
de inspeção aleatórias não anunciadas pelo 
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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.

menos uma vez a cada cinco anos e para 
cada fabricante e grupo genérico de 
dispositivos aos locais de fabrico 
relevantes e, se for caso disso, aos
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 com um relatório dos ensaios.

Or. en

Justificação

O número de inspeções não anunciadas na secção 4.4 deve ser claramente definido, com o 
intuito de reforçar os controlos necessários e garantir inspeções não anunciadas com o 
mesmo nível e frequência em todos os Estados-Membros. Por conseguinte, as inspeções não 
anunciadas devem ser realizadas pelo menos uma vez em cada 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 devem ser indicados 
no próprio regulamento e não em regras a jusante como um ato de execução.

Alteração 85
Proposta de regulamento
Anexo VIII – secção 5.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O organismo notificado deve examinar o 
pedido recorrendo a pessoal que disponha 
de conhecimentos e experiência 
comprovados na tecnologia em causa. O 
organismo notificado deve assegurar que 
o pedido do fabricante descreve 
adequadamente a conceção, o fabrico e o 
desempenho do dispositivo, permitindo 
avaliar se o produto está em 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no presente regulamento. Os 
organismos notificados devem comentar a 
conformidade do seguinte:
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- descrição genérica do produto,
- especificações de conceção, incluindo 
uma descrição das soluções adotadas para 
satisfazer os requisitos essenciais,
- procedimentos sistemáticos utilizados no 
processo de conceção e técnicas utilizadas 
para controlar, monitorizar 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 relativos à avaliação da conformidade com base no exame do dossiê de 
conceção devem ser especificados e alterados, assumindo os requisitos já existentes relativos 
à avaliação do pedido do fabricante descritos no código de conduta voluntário dos 
organismos notificados.

Alteração 86
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

Justificação

A formulação «deve, regra geral, ser» é demasiado vaga. Os casos em que a equivalência 
pode ser justificada devem ser clarificados no texto. No entanto, com a introdução no artigo 
44.º de uma avaliação sistemática dos dados clínicos, será da responsabilidade dos peritos 
europeus determinar se a equivalência está demonstrada ou se a investigação clínica é 
necessária. 

Alteração 87
Proposta de regulamento
Anexo XV

Texto da Comissão Alteração

Anexo XV Suprimido

Or. en

Justificação

A introdução de uma lista de produtos no anexo XV levanta as dificuldades de gestão e de 
atualização dessa lista e a dificuldade da plenitude relativamente aos produtos existentes no 
mercado.


