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Comunicaç}o da Comiss}o relativa { aplicaç}o das disposiçùes transitörias da Directiva
93/42/CEE relativa aos dispositivos m~dicos
(98/C 242/05)
A presente comunicaç}o diz respeito ao no. 4 do artigo
22o. da Directiva 93/42/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1993, relativa aos dispositivos m~dicos. O objectivo ~ esclarecer a citada disposiç}o, por forma a garantir
a uniformidade da sua aplicaç}o em toda a Comunidade
Europeia.
O no. 4 do arigo 22o. da Directiva 93/42/CEE estabelece
que os Estados-membros devem continuar a autorizar
at~ 31 de Dezembro de 1994 a introduç}o no mercado e
a entrada em serviço dos dispositivos conformes com as
regulamentaçùes em vigor nos respectivos territörios (regras nacionais existentes) durante o peròodo de cinco
anos que se segue { adopç}o da directiva, ou seja, at~ 14
de Junho de 1998.
Assim, desde 1 de Janeiro de 1995, data em que a Directiva 93/42/CEE entrou em vigor, a introduç}o no mercado e a entrada em serviço dos dispositivos m~dicos tem
sido possòvel ao abrigo de regras nacionais existentes ou
ao abrigo da Directiva 93/42/CEE. A partir de 15 de
Junho de 1998, a introduç}o no mercado e a entrada em
serviço dos dispositivos m~dicos passar` a sö ser possòvel
se os mesmos estiverem em conformidade com a Directiva 93/42/CEE.
A express}o «introduç}o no mercado» ~ definida no no.
2, alònea h), do arigo 1o. da Directiva 93/42/CEE como
a «primeira colocaç}o { disposiç}o, gratuita ou n}o, de
um dispositivo .Ø.Ø. com vista { sua distribuiç}o e/ou utilizaç}o no mercado comunit`rio, independentemente de
se tratar de um dispositivo novo ou renovado». A express}o «entrada em serviço» significa, nos termos do no. 2,
alònea i), do artigo 1o., a «fase em que um dispositivo se
encontra pronto para a primeira utilizaç}o no mercado
comunit`rio em conformidade com a respectiva finalidade». Os conceitos de introduç}o no mercado e de entrada em serviço s}o referentes a cada produto individual
e n}o a um determinado tipo de dispositivo.
O disposto no no. 4 do artigo 22o. ~ aplic`vel a todos os
dispositivos introduzidos no mercado antes de 15 de Junho de 1998 em conformidade com as regras nacionais
existentes nos Estados-membros. Os Estados-membros
poder}o exigir provas da conformidade com essas regras
ou, quando n}o existam regras especòficas, garantias de
que os dispositivos apresentam, em termos gerais, um
grau de segurança adequado.
No que respeita { «entrada em serviço» desses dispositivos, a Comiss}o considera que um dispositivo chega a
essa fase a partir do momento em que esteja pronto para
utilizaç}o na Comunidade.

Os dispositivos abrangidos pela Directiva 93/42/CEE j`
se encontram, em grande medida, prontos para serem
utilizados no momento em que s}o introduzidos no mercado pelo fabricante. Na verdade, a entrega ou outras
manipulaçùes necess`rias n}o influenciam o seu grau de
segurança nem o seu desempenho, desde que as instruçùes do fabricante sejam cumpridas. Esses dispositivos
s}o considerados como tendo entrado em serviço no
mesmo momento em que foram introduzidos no mercado. Logo, os dispositivos que j` tenham sido colocados
{ disposiç}o pelo fabricante at~ 14 de Junho de 1998 inclusive poder}o, mesmo apös essa data, continuar a ser
entregues aos utilizadores finais e utilizados em conformidade com as regras nacionais existentes.
Alguns dispositivos exigem, antes de poderem ser utilizados, algum tipo de preparaç}o, como acontece por
exemplo com a esterilizaç}o dos pensos utilizados em cirurgia, com a preparaç}o final dos materiais destinados a
obturaçùes dent`rias ou com a limpeza e colocaç}o de
lentes de contacto. Esse tipo de preparaç}o, a realizar
pelo utilizador final em funç}o das suas necessidades, ~
definido pelo fabricante no |mbito das condiçùes de utilizaç}o dos dispositivos. Os dispositivos que se encontrem nessas circunst|ncias dever}o ser considerados
como prontos a ser utilizados, mesmo que o utilizador
final ainda n}o tenha procedido { necess`ria preparaç}o.
No entanto, os dispositivos introduzidos no mercado que
antes de serem utilizados pela primeira vez tenham de
ser montados ou instalados no hospital, e quando essas
manipulaçùes possam ter influðncia sobre a sua segurança ou desempenho, sö s}o considerados com tendo
«entrado em serviço» se as operaçùes em causa j` tiverem
sido realizadas.
De notar que tanto o no. 4 do artigo 22o. como a definiç}o de «entrada em serviço» na acepç}o da Directiva
93/42/CEE se encontram actualmente em processo de
revis}oØ(Î). A partir do momento em que a alteraç}o do
no. 4 do artigo 22o., que se encontra actualmente na fase
de aprovaç}o do processo legislativo, entre em vigor, a
presente interpretaç}o deixar` de ser aplic`vel.

(Î)ÙVer o no. 2, alònea g), do artigo 21o. da posiç}o comum
adoptada pelo Conselho em 23 de Março de 1998 com vista
{ adopç}o da Directiva 98/.Ø.Ø./CE do Parlamento Europeu
e do Conselho relativa aos dispositivos m~dicos de diagnöstico in vitro.

