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Οι πρÀξεισ οι τÝτλοι των οποÝων εχουν τυπωθεÝ µε ηµÝµαυρα στοιχεÝα αποτελουν πρÀξεισ τρεχουσησ διαχειρÝσεωσ που εχουν
θεσπισθεÝ στο πλαÝσιο τησ γεωργικησ πολιτικησ και εÝναι γενικÀ περιορισµενησ χρονικησ ισχυοσ.
Οι τÝτλοι Þλων των υπολοÝπων πρÀξεων εχουν τυπωθεÝ µε µαυρα στοιχεÝα και επισηµαÝνονται µε αστερÝσκο.
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I
(ΠρÀξεισ για την ισχυ των οποÝων απαιτεÝται δηµοσÝευση)

Ο∆ΗΓΙΑ 98/79/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τησ 27ησ ΟκτωβρÝου 1998
για τα ιατροτεχνολογικÀ βοηθηµατα που χρησιµοποιουνται στη διÀγνωση in vitro

κανÞνων επιβεβαιωθηκε απÞ συγκριτικη επισκÞπηση των εθνικων νοµοθεσιων που διενεργηθηκε εξ
ονÞµατοσ τησ Επιτροπησ¯

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Îχοντασ υπÞψη:
τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ,
και Ýδιωσ τÞ Àρθρο 100 Α,

(3)

Þτι η προσεγγιση των εθνικων νοµοθεσιων αποτελεÝ
το µÞνο µεσο για την κατÀργηση των εµποδÝων
αυτων στο ελευθερο εµπÞριο και την παρεµπÞδιση
τησ δηµιουργÝασ νεων εµποδÝων¯ Þτι ο στÞχοσ αυτÞσ
δεν µπορεÝ να επιτευχθεÝ ικανοποιητικωσ µε Àλλα
µεσα στο επÝπεδο των διαφÞρων κρατων µελων¯ Þτι
η παρουσα οδηγÝα θεσπÝζει µÞνον τισ αναγκαÝεσ και
επαρκεÝσ απαιτησεισ για να εξασφαλÝσει την ελευθερη κυκλοφορÝα, υπÞ τουσ καλυτερουσ δυνατουσ
Þρουσ ασφαλεÝασ, των ιατροτεχνολογικων βοηθηµÀτων που χρησιµοποιουνται στη διÀγνωση in vitro
στα οποÝα εφαρµÞζεται¯

(4)

Þτι οι εναρµονισµενεσ διατÀξεισ θα πρεπει να διακρÝνονται απÞ τα µετρα που θεσπÝζουν τα κρÀτη
µελη για τη χρηµατοδÞτηση των συστηµÀτων δηµÞσιασ υγεÝασ και υγειονοµικησ ασφÀλισησ που σχετÝζονται Àµεσα η εµµεσα µε τα βοηθηµατα αυτÀ¯ Þτι,
συνεπωσ, οι εναρµονισµενεσ διατÀξεισ δεν αÝρουν τη
δυνατÞτητα των κρατων µελων να εφαρµÞζουν τα
προαναφερÞµενα µετρα, εφÞσον συµµορφωνονται
προσ την κοινοτικη νοµοθεσÝα¯

(5)

Þτι τα ιατροτεχνολογικÀ βοηθηµατα που χρησιµοποιουνται στη διÀγνωση in vitro πρεπει να παρεχουν στουσ ασθενεÝσ, τουσ χρηστεσ και τουσ τρÝτουσ
υψηλÞ επÝπεδο υγειονοµικησ προστασÝασ και να
επιτυγχÀνουν τισ επιδÞσεισ που προβλεπει εξαρχησ
γι’ αυτÀ ο κατασκευαστησ¯ Þτι, συνεπωσ, η διατηρηση η η βελτÝωση του επιπεδου προστασÝασ που εχει
επιτευχθεÝ στα κρÀτη µελη αποτελεÝ εναν απÞ τουσ
βασικουσ στÞχουσ τησ παρουσασ οδηγÝασ¯

(6)

Þτι, συµφωνα µε τισ αρχεσ που ορÝζονται στο ψηφισµα του ΣυµβουλÝου, τησ 7ησ Μαιου 1985, για νεα
προσεγγιση στο θεµα τησ τεχνικησ εναρµÞνισησ και

την πρÞταση τησ Επιτροπησ (1),
τη γνωµη τησ Οικονοµικησ και Κοινωνικησ Επιτροπησ (2),
ΑποφασÝζοντασ συµφωνα µε τη διαδικασÝα του Àρθρου
189 Β τησ συνθηκησ (3),
Εκτιµωντασ:
(1)

Þτι πρεπει να θεσπιστουν µετρα για την καλη λειτουργÝα τησ εσωτερικησ αγορÀσ¯ Þτι η εσωτερικη
αγορÀ περιλαµβÀνει εναν χωρο χωρÝσ εσωτερικÀ
συνορα, µεσα στον οποÝο εξασφαλÝζεται η ελευθερη
κυκλοφορÝα των εµπορευµÀτων, των προσωπων,
των υπηρεσιων και των κεφαλαÝων¯

(2)

Þτι το περιεχÞµενο και το πεδÝο εφαρµογησ των
νοµοθετικων, κανονιστικων και διοικητικων διατÀξεων που ισχυουν στα κρÀτη µελη Þσον αφορÀ την
ασφÀλεια, την προστασÝα τησ υγεÝασ, τισ επιδÞσεισ,
τα χαρακτηριστικÀ και τισ διαδικασÝεσ εγκρισησ για
τα ιατροτεχνολογικÀ βοηθηµατα που χρησιµοποιουνται στη διÀγνωση in vitro διαφερουν¯ Þτι η υπαρξη
των διαφορων αυτων δηµιουργεÝ εµπÞδια στο εµπÞριο και Þτι η ανÀγκη θεσπισησ εναρµονισµενων

(1) ΕΕ C 172 τησ 7.7.1995, σ. 21 και ΕΕ C 87 τησ 18.3.1997, σ. 9.
(2) ΕΕ C 18 τησ 22.1.1996, σ. 12.
(3) Γνωµη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 12ησ ΜαρτÝου 1996
(ΕΕ C 96 τησ 1.4.1996, σ. 31), κοινη θεση του ΣυµβουλÝου τησ
23ησ ΜαρτÝου 1998 (ΕΕ C 178 τησ 10.6.1998, σ. 7) και
απÞφαση του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 18ησ ΙουνÝου
1998 (EE C 210 τησ 6.7.1998). ΑπÞφαση του ΣυµβουλÝου τησ
5ησ ΟκτωβρÝου 1998.
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τυποποÝησησ (1), οι κανÞνεσ σχεδιασµου, κατασκευησ και συσκευασÝασ των συγκεκριµενων προϊÞντων
πρεπει να περιορÝζονται στισ διατÀξεισ που απαιτουνται για την τηρηση των βασικων απαιτησεων¯ Þτι,
επειδη εÝναι βασικεσ, οι απαιτησεισ αυτεσ πρεπει να
αντικαταστησουν τισ αντÝστοιχεσ εθνικεσ διατÀξεισ¯
Þτι οι βασικεσ απαιτησεισ, συµπεριλαµβανοµενων
των απαιτησεων για την ελαχιστοποÝηση και τον
περιορισµÞ των κινδυνων, πρεπει να εφαρµÞζονται
µε περÝσκεψη, λαµβÀνοντασ υπÞψη την τεχνολογÝα
και την πρακτικη που υφÝστανται κατÀ το σχεδιασµÞ, καθωσ και τισ τεχνικεσ και οικονοµικεσ συνιστωσεσ που συµβιβÀζονται µε ενα υψηλÞ επÝπεδο
προστασÝασ τησ υγεÝασ και ασφÀλειασ¯

(7)

Þτι τα περισσÞτερα ιατροτεχνολογικÀ βοηθηµατα
καλυπτονται απÞ την οδηγÝα 90/385/ΕΟΚ του
ΣυµβουλÝου, τησ 20ησ ΙουνÝου 1990, για την προσεγγιση των νοµοθεσιων των κρατων µελων σχετικÀ µε
τα ενεργÀ εµφυτευσιµα ιατρικÀ βοηθηµατα (2) και
την οδηγÝα 93/42/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 14ησ
ΙουνÝου 1993, περÝ των ιατροτεχνολογικων προϊÞντων (3), που αφορουν Þλα τα Àλλα ιατροτεχνολογικÀ βοηθηµατα πλην των ιατροτεχνολογικων βοηθηµÀτων που χρησιµοποιουνται στη διÀγνωση in vitro¯
Þτι η παρουσα οδηγÝα στοχευει να επεκτεÝνει την
προσεγγιση στα ιατροτεχνολογικÀ βοηθηµατα που
χρησιµοποιουνται στη διÀγνωση in vitro¯ Þτι, για να
ευνοηθεÝ η δηµιουργÝα οµοιÞµορφων κοινοτικων
κανÞνων, η παρουσα οδηγÝα στηρÝζεται σε µεγÀλο
βαθµÞ στισ διατÀξεισ των εν λÞγω δυο οδηγιων¯

7.12.98

λουν το αντικεÝµενο εµπορικων συναλλαγων δεν
υπÀγονται στην παρουσα οδηγÝα¯
(11)

Þτι, ωστÞσο, τα βοηθηµατα που κατασκευÀζονται
και προορÝζονται για χρηση σε επαγγελµατικÞ και
εµπορικÞ πλαÝσιο για τη διεξαγωγη ιατρικων
αναλυσεων χωρÝσ να διατÝθενται στο εµπÞριο, υπÀγονται στην παρουσα οδηγÝα¯

(12)

Þτι οι εργαστηριακεσ συσκευεσ, µε µηχανικÀ χαρακτηριστικÀ, ειδικωσ προοριζÞµενεσ για in vitro διαγνωστικεσ εξετÀσεισ υπÀγονται στην παρουσα οδηγÝα
και Þτι, εποµενωσ, για λÞγουσ ευθυγρÀµµισησ, η
οδηγÝα 98/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου και
του ΣυµβουλÝου, τησ 22ασ ΙουνÝου 1998, για την
προσεγγιση τησ νοµοθεσÝασ των κρατων µελων σχετικÀ µε τισ µηχανεσ (4) πρεπει να τροποποιηθεÝ ωστε
να συµφωνησει µε την παρουσα οδηγÝα¯

(13)

Þτι η παρουσα οδηγÝα θα πρεπει να περιλαµβÀνει
απαιτησεισ για το σχεδιασµÞ και την κατασκευη των
βοηθηµÀτων που εκπεµπουν ιοντÝζουσεσ ακτινοβολÝεσ¯ Þτι η παρουσα οδηγÝα δεν επηρεÀζει την εφαρµογη τησ οδηγÝασ 96/29/ΕυρατÞµ του ΣυµβουλÝου, τησ
13ησ Μαιου 1996, για τον καθορισµÞ των βασικων
κανÞνων ασφαλεÝασ για την προστασÝα τησ υγεÝασ
των εργαζοµενων και του πληθυσµου απÞ τουσ
κινδυνουσ που προκυπτουν απÞ ιοντÝζουσεσ ακτινοβολÝεσ (5)¯

(14)

Þτι, δεδοµενου Þτι οι σχετικεσ µε την ηλετροµαγνητικη συµβατÞτητα πλευρεσ αποτελουν αναπÞσπαστο
µεροσ των βασικων απαιτησεων τησ παρουσασ οδηγÝασ, δεν εφαρµÞζεται εν προκειµενω η οδηγÝα 89/
336/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 3ησ Μαιου 1989, για
την προσεγγιση των νοµοθεσιων των κρατων µελων
σχετικÀ µε την ηλεκτροµαγνητικη συµβατÞτητα (6)¯

(15)

(8)

Þτι τα Þργανα, οι συσκευεσ, οι εξοπλισµοÝ, τα υλικÀ
η Àλλα εÝδη, συµπεριλαµβανοµενου του λογισµικου,
που προορÝζονται για ερευνητικουσ σκοπουσ χωρÝσ
ιατρικÞ στÞχο, δεν θεωρουνται ωσ βοηθηµατα για
την αξιολÞγηση των επιδÞσεων¯

(9)

Þτι η παρουσα οδηγÝα δεν καλυπτει τα διεθνωσ
πιστοποιηµενα υλικÀ αναφορÀσ και τα υλικÀ που
χρησιµοποιουνται στα προγρÀµµατα εξωτερικησ
αξιολÞγησησ τησ ποιÞτητασ, αλλÀ Þτι τα µεσα βαθµονÞµησησ και τα υλικÀ ελεγχου που επιτρεπουν
στο χρηστη να καθορÝζει η να ελεγχει τισ επιδÞσεισ
των βοηθηµÀτων θεωρουνται ιατροτεχνολογικÀ βοηθηµατα για in vitro διÀγνωση¯

(10)

Þτι, λαµβανοµενησ υπÞψη τησ αρχησ τησ επικουρικÞτητασ, τα αντιδραστηρια που παρÀγονται σε εργαστηρια υγειονοµικων ιδρυµÀτων για να χρησιµοποιηθουν στο Ýδιο περιβÀλλον και τα οποÝα δεν αποτε-

Þτι, για να διευκολυνθεÝ η απÞδειξη τησ συµµÞρφωσησ προσ τισ βασικεσ απαιτησεισ και να καταστεÝ
δυνατÞσ ο ελεγχοσ τησ συµµÞρφωσησ αυτησ, εÝναι
επιθυµητη η υπαρξη εναρµονισµενων προτυπων για
την πρÞληψη των κινδυνων που συνδεονται µε το
σχεδιασµÞ, την κατασκευη και τη συσκευασÝα των
ιατροτεχνολογικων βοηθηµÀτων¯ Þτι τα εναρµονισµενα αυτÀ πρÞτυπα καταρτÝζονται απÞ οργανισµουσ ιδιωτικου δικαÝου και Þτι πρεπει να διατηρουν το µη δεσµευτικÞ χαρακτηρα τουσ¯ Þτι, προσ το
σκοπÞ αυτÞ, η Ευρωπαϊκη Επιτροπη ΤυποποÝησησ
(CEN) και η Ευρωπαϊκη Επιτροπη Ηλεκτροτεχνικησ ΤυποποÝησησ (Cenelec) αναγνωρÝζονται ωσ
οργανισµοÝ αρµÞδιοι για τη θεσπιση εναρµονισµενων
προτυπων συµφωνα µε τισ γενικεσ κατευθυντηριεσ

(1) ΕΕ C 136 τησ 4.6.1985, σ. 1.
(2) ΕΕ L 189 τησ 20.7.1990, σ. 17¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 τησ 30.8.1993,
σ. 1).
(3) ΕΕ L 169 τησ 12.7.1993, σ. 1.

(4) ΕΕ L 207 τησ 23.7.1998, σ. 1.
(5) ΕΕ L 159 τησ 29.6.1996, σ. 1.
(6) ΕΕ L 139 τησ 23.5.1989, σ. 19¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 93/68/ΕΚ (ΕΕ L 220 τησ 30.8.1993,
σ. 1).
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γραµµεσ που ισχυουν για τη συνεργασÝα µεταξυ τησ
Επιτροπησ και των δυο αυτων οργανισµων, που
υπεγρÀφησαν στισ 13 ΝοεµβρÝου 1984¯

(16)

Þτι, για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ οδηγÝασ, ωσ
εναρµονισµενο πρÞτυπο νοεÝται τεχνικη προδιαγραφη (ευρωπαϊκÞ πρÞτυπο η εγγραφο εναρµονÝσεωσ)
που θεσπÝζεται κατÞπιν εντολησ τησ Επιτροπησ, απÞ
τη CEN η τη Cenelec η και απÞ τουσ δυο αυτουσ
οργανισµουσ, συµφωνα µε την οδηγÝα 98/34/ΕΚ του
Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου και του ΣυµβουλÝου, τησ
22ασ ΙουνÝου 1998, για την καθιερωση µιασ διαδικασÝασ πληροφÞρησησ στον τοµεα των τεχνικων προτυπων και προδιαγραφων και των κανÞνων σχετικÀ
µε τισ υπηρεσÝεσ τησ κοινωνÝασ των πληροφοριων (1)¯

(17)

Þτι, κατ’ εξαÝρεση απÞ τισ γενικεσ αρχεσ, κατÀ την
κατÀρτιση των κοινων τεχνικων προδιαγραφων λαµβÀνονται υπÞψη οι τρεχουσεσ πρακτικεσ σε ορισµενα κρÀτη µελη συµφωνα µε τισ οποÝεσ, για ορισµενα
βοηθηµατα που χρησιµοποιουνται κυρÝωσ για την
αξιολÞγηση τησ ασφÀλειασ των προµηθειων αÝµατοσ
και των δωριζÞµενων οργÀνων, οι προδιαγραφεσ
αυτεσ θεσπÝζονται απÞ τισ δηµÞσιεσ αρχεσ¯ Þτι οι
ειδικεσ αυτεσ προδιαγραφεσ θα πρεπει να αντικατασταθουν απÞ τισ κοινεσ τεχνικεσ προδιαγραφεσ¯
Þτι οι κοινεσ αυτεσ τεχνικεσ προδιαγραφεσ θα µπορουν να χρησιµοποιουνται για την αξιολÞγηση,
συµπεριλαµβανοµενησ τησ επαναξιολÞγησησ, των
επιδÞσεων¯

(18)

Þτι επιστηµονικοÝ εµπειρογνωµονεσ διαφÞρων ενδιαφερÞµενων µερων θα µπορουν να συµπρÀττουν
στην κατÀρτιση κοινων τεχνικων προδιαγραφων και
στην εξεταση Àλλων ειδικων η γενικων ζητηµÀτων¯

(19)

Þτι η καλυπτÞµενη απÞ την παρουσα οδηγÝα δραστηριÞτητα τησ κατασκευησ συµπεριλαµβÀνει επÝσησ
τη συσκευασÝα των βοηθηµÀτων, στο µετρο που η
συσκευασÝα αυτη συνδεεται µε την ασφÀλεια και τισ
επιδÞσεισ του βοηθηµατοσ¯

(20)

Þτι ορισµενα βοηθηµατα εχουν περιορισµενη διÀρκεια ζωησ λÞγω τησ συν τω χρÞνω υποβÀθµισησ των
επιδÞσεων τουσ, η οποÝα συνδεεται, π.χ., µε την
υποβÀθµιση των φυσικων η χηµικων ιδιοτητων τουσ,
ιδÝωσ δε τησ στειρÞτητÀσ τουσ η τησ ακεραιÞτητασ
τησ συσκευασÝασ¯ Þτι ο κατασκευαστησ θα πρεπει να
καθορÝζει και να αναφερει την περÝοδο κατÀ την
οποÝα το βοηθηµα εξασφαλÝζει τισ προβλεπÞµενεσ
επιδÞσεισ και Þτι στην επισηµανση θα πρεπει να
αναγρÀφεται η ηµεροµηνÝα µεχρι την οποÝα το βοη-

(1) ΕΕ L 204 τησ 21.7.1998, σ. 37¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 98/48/ΕΚ (ΕΕ L 217 τησ 5.8.1998,
σ. 18).
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θηµα, η ενα απÞ τα στοιχεÝα του, µπορεÝ να χρησιµοποιεÝται ασφαλωσ¯
(21)

Þτι, στην απÞφαση του 93/465/ΕΟΚ, τησ 22ασ ΙουλÝου 1993, για τισ ενÞτητεσ που αφορουν τισ διÀφορεσ φÀσεισ των διαδικασιων αξιολÞγησησ τησ πιστÞτητασ και τουσ κανÞνεσ επÝθεσησ και χρησιµοποÝησησ τησ σηµανσησ πιστÞτητασ «CE» που προορÝζονται να χρησιµοποιηθουν στισ οδηγÝεσ τεχνικησ
εναρµÞνισησ (2), το Συµβουλιο θεσπισε εναρµονισµενεσ διαδικασÝεσ αξιολÞγησησ τησ πιστÞτητασ¯ Þτι οι
ενδεÝξεισ που προστÝθενται στισ ενÞτητεσ αυτεσ
δικαιολογουνται απÞ τη φυση τησ επαληθευσησ που
απαιτεÝται για τα ιατροτεχνολογικÀ βοηθηµατα που
χρησιµοποιουνται στη διÀγνωση in vitro και απÞ
την ανÀγκη συνεπειασ προσ τισ οδηγÝεσ 90/385/ΕΟΚ
και 93/42/ΕΟΚ¯

(22)

Þτι εÝναι αναγκαÝο, κυρÝωσ για τουσ σκοπουσ των
διαδικασιων αξιολÞγησησ τησ πιστÞτητασ, να καταταγουν τα ιατροτεχνολογικÀ βοηθηµατα που χρησιµοποιουνται στη διÀγνωση in vitro σε δυο κυριεσ
κατηγορÝεσ προϊÞντων¯ Þτι, αφου η µεγÀλη πλειονÞτητα των βοηθηµÀτων αυτων δεν συνιστÀ Àµεσο
κÝνδυνο για τουσ ασθενεÝσ και χρησιµοποιεÝται απÞ
δεÞντωσ εκπαιδευµενουσ επαγγελµατÝεσ και Þτι τα
λαµβανÞµενα αποτελεσµατα µπορουν συχνÀ να επιβεβαιωθουν µε Àλλα µεσα, οι διαδικασÝεσ αξιολÞγησησ τησ πιστÞτητασ µπορουν να διεξαχθουν, κατÀ
γενικÞ κανÞνα, υπÞ την ευθυνη µÞνον του
κατασκευαστη¯ Þτι, λαµβανοµενων υπÞψη των υφιστÀµενων εθνικων κανÞνων και των κοινοποιησεων
που λαµβÀνονται κατ’ εφαρµογη τησ διαδικασÝασ
τησ οδηγÝασ 98/34/ΕΚ, η προσφυγη σε κοινοποιηµενουσ οργανισµουσ απαιτεÝται µÞνο για συγκεκριµενα
βοηθηµατα των οποÝων οι ακριβεÝσ επιδÞσεισ εχουν
πρωταρχικη σηµασÝα για την Àσκηση τησ ιατρικησ
και των οποÝων η τυχÞν βλÀβη θα µπορουσε να
συνεπÀγεται σοβαρÞ κÝνδυνο για την υγεÝα¯

(23)

Þτι, µεταξυ των ιατροτεχνολογικων βοηθηµÀτων που
χρησιµοποιουνται στη διÀγνωση in vitro για τα
οποÝα απαιτεÝται παρεµβαση κοινοποιηµενου οργανισµου, οι οµÀδεσ προϊÞντων που χρησιµοποιουνται
κατÀ τισ µεταγγÝσεισ αÝµατοσ και την πρÞληψη του
AIDS και ορισµενων µορφων ηπατÝτιδασ απαιτουν
αξιολογηση τησ πιστÞτητασ η οποÝα να εξασφαλÝζει,
ανÀλογα µε το σχεδιασµÞ και την κατασκευη τουσ,
Àριστο επÝπεδο ασφÀλειασ και αξιοπιστÝασ¯

(24)

Þτι, λÞγω τησ τεχνολογικησ προÞδου και των εξελÝξεων στον τοµεα τησ προστασÝασ τησ υγεÝασ, θα πρεπει
να ενηµερωνεται ο κατÀλογοσ των ιατροτεχνολογικων βοηθηµÀτων τα οποÝα χρησιµοποιουνται στη
διÀγνωση in vitro και των οποÝων η συµµÞρφωση
πρεπει να αξιολÞγεÝται απÞ τρÝτουσ¯ Þτι τα µετρα
αυτÀ ενηµερωσησ πρεπει να λαµβÀνονται µε τη διαδικασÝα III, εναλλακτικη διατυπωση α) που ορÝζεται

(2) ΕΕ L 220 τησ 30.8.1993, σ. 23.
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στην απÞφαση 87/373/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ
13ησ ΙουλÝου 1987, για τον καθορισµÞ των Þρων
Àσκησησ των εκτελεστικων αρµοδιοτητων που ανατÝθενται στην Επιτροπη (1)¯

(25)

(26)

ποÝησησ των ζηµιογÞνων συµβÀντων (διαδικασÝα
επαγρυπνησησ) συνιστÀ χρησιµο µεσο για την επιτηρηση τησ αγορÀσ, συµπεριλαµβανοµενων των επιδÞσεων των νεων βοηθηµÀτων¯ Þτι οι πληροφορÝεσ που
προερχονται απÞ τη διαδικασÝα επαγρυπνησησ και
απÞ προγρÀµµατα εξωτερικησ αξιολÞγησησ τησ ποιÞτητασ εÝναι χρησιµεσ για τισ αποφÀσεισ ταξινÞµησησ των βοηθηµÀτων¯

Þτι, στισ 20 ∆εκεµβρÝου 1994, συνηφθη ενα «modus
vivendi» µεταξυ του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου,

του ΣυµβουλÝου και τησ Επιτροπησ ωσ προσ τα
εκτελεστικÀ µετρα που θα ισχυουν για Þσεσ πρÀξεισ
εκδÝδονται µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 189 Β τησ
συνθηκησ (2)¯

Þτι τα ιατροτεχνολογικÀ βοηθηµατα πρεπει, εν γενει,
να φερουν τη σηµανση CE, η οποÝα να δηλωνει τη
συµµÞρφωση τουσ προσ τισ διατÀξεισ τησ παρουσασ
οδηγÝασ ωστε να καθÝσταται δυνατη η ελευθερη
διακÝνηση τουσ στην ΚοινÞτητα και η εναρξη χρησεωσ τουσ συµφωνα µε τον προορισµÞ τουσ¯

(27)

Þτι οι κατασκευαστεσ θα εχουν τη δυνατÞτητα, Þταν
απαιτεÝται η παρεµβαση κοινοποιηµενου οργανισµου, να επιλεγουν µεταξυ των οργανισµων των
οποÝων ο κατÀλογοσ δηµοσιευεται απÞ την Επιτροπη¯ Þτι τα κρÀτη µελη δεν υποχρεουνται να ορÝζουν
τετοιουσ κοινοποιηµενουσ οργανισµουσ, πλην Þµωσ
οφεÝλουν να εξασφαλÝζουν Þτι οι οργανισµοÝ που
ορÝζονται ωσ κοινοποιηµενοι οργανισµοÝ πληρουν τα
κριτηρια αξιολÞγησησ που διατυπωνονται στην
παρουσα οδηγÝα¯

(28)

Þτι ο διευθυντησ και το προσωπικÞ των κοινοποιηµενων οργανισµων δεν πρεπει, ουτε απευθεÝασ ουτε
µεσω ενδιαµεσου, να εχουν συµφερον στισ αξιολογουµενεσ και επαληθευÞµενεσ εγκαταστÀσεισ το
οποÝο θα µπορουσε να επηρεÀσει την ανεξαρτησÝα
τουσ¯

(29)

Þτι οι αρµÞδιεσ αρχεσ που εÝναι επιφορτισµενεσ µε
την επιτηρηση τησ αγορÀσ θα πρεπει να εÝναι σε
θεση, ιδÝωσ σε επεÝγουσεσ καταστÀσεισ, να επικοινωνουν µε τον κατασκευαστη η µε τον εγκατεστηµενο
στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχο του, προκειµενου να
λαµβÀνουν τα τυχÞν απαιτουµενα ασφαλιστικÀ µετρα¯ Þτι η συνεργασÝα και η ανταλλαγη πληροφοριων
µεταξυ των κρατων µελων εÝναι αναγκαÝεσ για να
εξασφαλιστεÝ η οµοιÞµορφη εφαρµογη τησ παρουσασ οδηγÝασ, ιδÝωσ για την επιτηρηση τησ αγορÀσ¯
Þτι, προσ το σκοπÞ αυτÞ, απαιτεÝται η δηµιουργÝα
και η διαχεÝριση µιασ βÀσησ δεδοµενων η οποÝα θα
περιεχει πληροφορÝεσ σχετικÀ µε τουσ κατασκευαστεσ και τουσ εντολοδÞχουσ τουσ, τα βοηθηµατα που
διατÝθενται στο εµπÞριο, τα χορηγουµενα, αναστελλÞµενα η αφαιρουµενα πιστοποιητικÀ, καθωσ και τη
διαδικασÝα επαγρυπνησησ¯ Þτι ενα συστηµα κοινο-

(1) ΕΕ L 197 τησ 18.7.1987, σ. 33.
(2) ΕΕ C 102 τησ 4.4.1996, σ. 1.
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(30)

Þτι εÝναι απαραÝτητο οι παρασκευαστεσ να κοινοποιουν στισ αρµÞδιεσ αρχεσ τη διοχετευση στο εµπÞριο
των «νεων προϊÞντων», τÞσο Þσον αφορÀ τη χρησιµοποιουµενη τεχνολογÝα Þσο και τισ προσ ανÀλυση
ουσÝεσ η Àλλεσ παραµετρουσ¯ Þτι αυτÞ ισχυει ιδÝωσ
για τουσ ανιχνευτεσ DNA υψηλησ πυκνÞτητασ (που
ονονÀζονται µικροεπεξεργαστεσ) οι οποÝοι χρησιµοποιουνται στουσ γενετικουσ ελεγχουσ¯

(31)

Þτι Þταν ενα κρÀτοσ µελοσ κρÝνει, Þσον αφορÀ ενα
συγκεκριµενο προϊÞν η οµÀδα προϊÞντων, Þτι για να
προστατευθεÝ η υγεÝα και η ασφÀλεια η/και για να
εξασφαλιστεÝ η τηρηση των επιταγων δηµÞσιασ υγεÝασ, συµφωνα µε το Àρθρο 36 τησ συνθηκησ, η διÀθεση τουσ πρεπει να απαγορευθεÝ η να περιοριστεÝ η
να εξαρτηθεÝ απÞ ειδικουσ Þρουσ, µπορεÝ να λαµβÀνει Þλα τα αναγκαÝα και δικαιολογηµενα µεταβατικÀ
µετρα¯ Þτι, στισ περιπτωσεισ αυτεσ, η Επιτροπη διαβουλευεται µε τουσ ενδιαφερÞµενουσ και τα κρÀτη
µελη και θεσπÝζει, εÀν τα εθνικÀ µετρα εÝναι δικαιολογηµενα, τα απαιτουµενα κοινοτικÀ µετρα, συµφωνα µε τη διαδικασÝα III, εναλλακτικη διατυπωση α),
η οποÝα ορÝζεται στην απÞφαση 87/373/ΕΟΚ¯

(32)

Þτι η παρουσα οδηγÝα καλυπτει τα ιατροτεχνολογικÀ βοηθηµατα που χρησιµοποιουνται στη διÀγνωση
in vitro τα οποÝα κατασκευÀζονται απÞ ιστουσ,
κυτταρα η ουσÝεσ ανθρωπινησ προελευσησ¯ Þτι η
παρουσα οδηγÝα δεν αφορÀ τα λοιπÀ ιατροτεχνολογικÀ βοηθηµατα που κατασκευÀζονται απÞ ουσÝεσ
ανθρωπινησ προελευσησ¯ Þτι, κατÀ συνεπεια, οι σχετικεσ εργασÝεσ πρεπει να συνεχιστουν ωστε να καταληξουν, το συντοµÞτερο δυνατÞν, στη θεσπιση κοινοτικησ νοµοθεσÝασ¯

(33)

Þτι, λÞγω τησ ανÀγκησ να προστατευθεÝ η ακεραιÞτητα του ανθρωπου κατÀ τη ληψη, τη συλλογη και
τη χρησιµοποÝηση ουσιων που προερχονται απÞ το
ανθρωπινο σωµα, κατÀ τισ βιολογικεσ και ιατρικεσ
εφαρµογεσ, θα πρεπει να εφαρµÞζονται οι αρχεσ
που διατυπωνονται στη συµβαση του ΣυµβουλÝου
τησ Ευρωπησ περÝ προστασÝασ των δικαιωµÀτων του
ανθρωπου και τησ ανθρωπινησ αξιοπρεπειασ¯ Þτι,
επιπλεον, εξακολουθουν να εφαρµÞζονται οι εθνικοÝ
δεοντολογικοÝ κανÞνεσ¯

(34)

Þτι, για να εξασφαλιστεÝ η γενικη συνεπεια των
οδηγιων που αφορουν τα ιατροτεχνολογικÀ βοηθηµατα, ορισµενεσ διατÀξεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ
πρεπει να ενσωµατωθουν στην οδηγÝα 93/42/ΕΟΚ η
οποÝα πρεπει να τροποποιηθεÝ ανÀλογα¯
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Þτι εÝναι αναγκαÝο να θεσπισθεÝ το ταχυτερο δυνατÞν η νοµοθεσÝα που λεÝπει Þσον αφορÀ τα ιατροτεχνολογικÀ βοηθηµατα που κατασκευÀζονται απÞ
ουσÝεσ ανθρωπινησ προελευσησ,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Íρθρο 1
ΠεδÝο εφαρµογησ, ορισµοÝ
1. Η παρουσα οδηγÝα εφαρµÞζεται στα ιατροτεχνολογικÀ
βοηθηµατα που χρησιµοποιουνται στη διÀγνωση in vitro
καθωσ και στα εξαρτηµατÀ τουσ. Για τουσ σκοπουσ τησ
παρουσασ οδηγÝασ, τα εξαρτηµατα θεωρουνται ωσ καθαυτÞ ιατροτεχνολογικÀ βοηθηµατα χρησιµοποιουµενα στη
διÀγνωση in vitro. Τα χρησιµοποιουµενα στη διÀγνωση in
vitro ιατροτεχνολογικÀ βοηθηµατα και τα εξαρτηµατÀ
τουσ εφεξησ καλουνται «βοηθηµατα».
2. Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ οδηγÝασ, νοουνται ωσ:
α) «ιατροτεχνολογικÞ βοηθηµα»: κÀθε Þργανο, συσκευη,
εξοπλισµÞσ, υλικÞ η Àλλο εÝδοσ χρησιµοποιουµενο µÞνο
η σε συνδυασµÞ, συµπεριλαµβανοµενου του λογισµικου
που απαιτεÝται για την ορθη λειτουργÝα του, το οποÝο
προορÝζεται απÞ τον κατασκευαστη να χρησιµοποιεÝται
στον Àνθρωπο για σκοπουσ:
— διÀγνωσησ, πρÞληψησ, παρακολουθησησ, θεραπεÝασ
η ανακουφισησ ασθενειασ,
— διÀγνωσησ, παρακολουθησησ, θεραπεÝασ, ανακουφισησ η επανÞρθωσησ τραυµατοσ η αναπηρÝασ,
— διερευνησησ, αντικατÀστασησ η τροποποÝησησ τησ
ανατοµÝασ η µιασ φυσιολογικησ λειτουργÝασ,
— ελεγχου τησ συλληψησ
και του οποÝου η κυρια επιδωκÞµενη δρÀση εντÞσ η επÝ
του ανθρωπινου σωµατοσ δεν επιτυγχÀνεται µε φαρµακολογικÀ η ανοσολογικÀ µεσα ουτε µεσω του µεταβολισµου, αλλÀ του οποÝου η λειτουργÝα µπορεÝ να υποβοηθεÝται απÞ τα µεσα αυτÀ¯
β) «ιατροτεχνολογικÞ βοηθηµα που χρησιµοποιεÝται για
διÀγνωση in vitro»: κÀθε ιατροτεχνολογικÞ βοηθηµα
που αποτελεÝ αντιδραστηριο, αντιδρÞν προϊÞν, µεσο
βαθµονÞµησησ, υλικÞ ελεγχου, διαγνωστικÞ συνολο
(kit), Þργανο, συσκευη, εξοπλισµÞ η συστηµα, χρησιµοποιεÝται µÞνο η σε συνδυασµÞ, και προορÝζεται απÞ
τον κατασκευαστη να χρησιµοποιεÝται in vitro για την
εξεταση δειγµÀτων που προερχονται απÞ το ανθρωπινο
σωµα, συµπεριλαµβανοµενησ τησ αιµοδοσÝασ και ιστοδοσÝασ, µε αποκλειστικÞ η κυριο σκοπÞ την παροχη
πληροφοριων:
— Þσον αφορÀ φυσιολογικεσ η παθολογικεσ καταστÀσεισ η
— Þσον αφορÀ συγγενεÝσ ανωµαλÝεσ η
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— που να επιτρεπουν τον προσδιορισµÞ τησ ασφαλεÝασ και τησ συµβατÞτητασ µε δυνητικουσ αποδεκτεσ
η
— που να επιτρεπουν την παρακολουθηση θεραπευτικων µετρων.
Οι υποδοχεÝσ δειγµÀτων θεωρουνται ωσ ιατροτεχνολογικÀ βοηθηµατα χρησιµοποιουµενα για διÀγνωση in
vitro. Ωσ «υποδοχεÝσ δειγµÀτων» νοουνται τα βοηθηµατα, µε κενÞ αεροσ η Þχι, τα οποÝα προορÝζονται ειδικÀ
απÞ τουσ κατασκευαστεσ τουσ για την Àµεση υποδοχη
δειγµÀτων προερχοµενων απÞ το ανθρωπινο σωµα και
τη διατηρηση τουσ µε σκοπÞ τη διαγνωστικη εξεταση in
vitro.
Τα προϊÞντα για γενικη εργαστηριακη χρηση δεν αποτελουν ιατροτεχνολογικÀ διαγνωστικÀ βοηθηµατα in
vitro, εκτÞσ εÀν αυτÀ, λÞγω των χαρακτηριστικων τουσ,
προορÝζονται ειδικÀ απÞ τον κατασκευαστη τουσ για
διαγνωστικη εξεταση in vitro¯
γ) «εξÀρτηµα»: αντικεÝµενο το οποÝο, ενω δεν εÝναι ιατροτεχνολογικÞ βοηθηµα που χρησιµοποιεÝται στη διÀγνωση in vitro, προορÝζεται ειδικÀ απÞ τον κατασκευαστη
του για να χρησιµοποιεÝται µαζÝ µε ενα βοηθηµα προκειµενου το τελευταÝο να µπορεÝ να χρησιµοποιεÝται
συµφωνα µε τον προορισµÞ του.
Για τουσ σκοπουσ του ορισµου αυτου, τα επεµβατικÀ
διαγνωστικÀ βοηθηµατα που προορÝζονται για τη ληψη
δειγµÀτων, καθωσ και τα βοηθηµατα που ερχονται σε
Àµεση επαφη µε το ανθρωπινο σωµα προκειµενου να
ληφθουν δεÝγµατα, κατÀ την εννοια τησ οδηγÝασ 93/
42/ΕΟΚ, δεν θεωρουνται εξαρτηµατα ιατροτεχνολογικων βοηθηµÀτων προοριζÞµενων για διÀγνωση in
vitro¯
δ) «αυτοδιαγνωστικÞ βοηθηµα»: κÀθε βοηθηµα που προορÝζεται απÞ τον κατασκευαστη του για να χρησιµοποιεÝται κατ’ οÝκον απÞ Àτοµα τα οποÝα δεν εÝναι ειδηµονεσ¯
ε) «βοηθηµα για την αξιολÞγηση των επιδÞσεων»: κÀθε
βοηθηµα που προορÝζεται απÞ τον κατασκευαστη να
υποβÀλλεται σε µÝα η περισσÞτερεσ αξιολογησεισ των
επιδÞσεων του σε εργαστηρια ιατρικων αναλυσεων η
κÀθε Àλλο ενδεδειγµενο χωρο εκτÞσ των εγκαταστÀσεων του¯
στ) «κατασκευαστησ»: το φυσικÞ η νοµικÞ πρÞσωπο που
εÝναι υπευθυνο για το σχεδιασµÞ, την κατασκευη, τη
συσκευασÝα και την επισηµανση ενÞσ βοηθηµατοσ προκειµενου να διατεθεÝ στο εµπÞριο µε το ÞνοµÀ του,
ανεξÀρτητα απÞ το κατÀ πÞσον οι ενεργειεσ αυτεσ,
αναλαµβÀνονται απÞ το Ýδιο πρÞσωπο η απÞ τρÝτον για
λογαριασµÞ του.
Οι υποχρεωσεισ των κατασκευαστων δυνÀµει τησ
παρουσασ οδηγÝασ ισχυουν επÝσησ για το φυσικÞ η
νοµικÞ πρÞσωπο το οποÝο συναρµολογεÝ, συσκευÀζει,
επεξεργÀζεται, ανακαινÝζει η/και επισηµαÝνει ενα η
περισσÞτερα προκατασκευασµενα προϊÞντα η/και προορÝζει αυτÀ για βοηθηµατα προκειµενου να διατεθουν
στο εµπÞριο µε το ÞνοµÀ του. Η διÀταξη αυτη δεν
εφαρµÞζεται στο πρÞσωπο το οποÝο, χωρÝσ να εÝναι
κατασκευαστησ κατÀ την εννοια του πρωτου εδαφÝου,
συναρµολογεÝ η προσαρµÞζει για συγκεκριµενο ασθενη
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βοηθηµατα που εχουν ηδη διατεθεÝ στην αγορÀ συµφωνα µε τον προβλεπÞµενο προορισµÞ τουσ¯
ζ) «εντολοδÞχοσ»: το εγκαταστηµενο στην ΚοινÞτητα
φυσικÞ η νοµικÞ πρÞσωπο το οποÝο, αφου οριστεÝ ρητÀ
απÞ τον κατασκευαστη, ενεργεÝ εξ ονÞµατοσ του
κατασκευαστη και τον υποκαθιστÀ, εναντι των αρχων
και υπηρεσιων στην ΚοινÞτητα, Þσον αφορÀ τισ υποχρεωσεισ του τελευταÝου που απορρεουν απÞ την
παρουσα οδηγÝα¯
η) «προορισµÞσ»: η χρηση για την οποÝα προορÝζεται το
βοηθηµα συµφωνα µε τα στοιχεÝα που δÝνει ο
κατασκευαστησ στην επισηµανση, τισ οδηγÝεσ χρησεωσ
η/και το διαφηµιστικÞ υλικÞ¯
θ) «διÀθεση στο εµπÞριο»: η πρωτη διÀθεση βοηθηµατοσ
εκτÞσ των βοηθηµÀτων των προοριζοµενων για την
αξιολÞγηση των επιδÞσεων, κατÞπιν πληρωµησ η δωρεÀν, για διανοµη η/και χρησιµοποÝηση στην κοινοτικη
αγορÀ, εÝτε πρÞκειται για νεο βοηθηµα εÝτε για ανακαινισµενο¯
ι) «εναρξη χρησεωσ»: το στÀδιο κατÀ το οποÝο το βοηθηµα καθÝσταται διαθεσιµο στον τελικÞ καταναλωτη, Þντασ ετοιµο να χρησιµοποιηθεÝ στην κοινοτικη αγορÀ
για πρωτη φορÀ συµφωνα µε τον προορισµÞ του.
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6. Η παρουσα οδηγÝα δεν επηρεÀζει τισ εθνικεσ νοµοθεσÝεσ που προβλεπουν τη διÀθεση βοηθηµÀτων βÀσει ιατρικησ
συνταγησ.
7. Η παρουσα οδηγÝα αποτελεÝ ειδικη οδηγÝα κατÀ την
εννοια του Àρθρου 2 παρÀγραφοσ 2 τησ οδηγÝασ 89/336/
ΕΟΚ, η οποÝα παυει να εφαρµÞζεται στα βοηθηµατα των
οποÝων εξασφαλÝστηκε η πιστÞτητα µε την παρουσα οδηγÝα.
Íρθρο 2
∆ιÀθεση στο εµπÞριο και εναρξη χρησεωσ
Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν Þλα τα αναγκαÝα µετρα ωστε η
διÀθεση στο εµπÞριο η/και η εναρξη χρησεωσ του βοηθηµατοσ να πραγµατοποιεÝται µÞνον εφÞσον αυτÞ συµµορφωνεται µε τισ απαιτησεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ, Þταν εχει
παρασχεθεÝ δεÞντωσ και τοποθετεÝται, συντηρεÝται και χρησιµοποιεÝται καταλληλωσ, συµφωνα µε τον προορισµÞ του.
Τουτο συνεπÀγεται την υποχρεωση των κρατων µελων να
ελεγχουν την ασφÀλεια και την ποιÞτητα των βοηθηµÀτων
αυτων. Το παρÞν Àρθρο εφαρµÞζεται επÝσησ στα βοηθηµατα που προορÝζονται για την αξιολÞγηση των επιδÞσεων.
Íρθρο 3
Βασικεσ απαιτησεισ

3. Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ οδηγÝασ, ωσ «υλικÀ
βαθµονÞµησησ και ελεγχου» νοεÝται κÀθε τυποσ ουσÝασ,
υλικου η αντικειµενου που προορÝζεται απÞ τον κατασκευαστη του για τον προσδιορισµÞ µετρητικων σχεσεων η την
εξακρÝβωση των επιδÞσεων βοηθηµατοσ, σε σχεση µε τη
χρηση για την οποÝα προορÝζεται.

Τα βοηθηµατα πρεπει να ανταποκρÝνονται στισ βασικεσ
απαιτησεισ του παραρτηµατοσ I που ισχυουν γι’ αυτÀ,
λαµβανοµενου υπÞψη του προορισµου του συγκεκριµενου
βοηθηµατοσ.
Íρθρο 4

4. Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ οδηγÝασ, η αφαÝρεση, η
συλλογη και η χρηση ιστων, κυττÀρων και ουσιων ανθρωπινησ προελευσησ διεπονται, Þσον αφορÀ τισ δεοντολογικεσ
πλευρεσ, απÞ τισ αρχεσ που διατυπωνονται στη συµβαση
του ΣυµβουλÝου τησ Ευρωπησ για την προστασÝα των
δικαιωµÀτων του ανθρωπου και τησ ανθρωπινησ αξιοπρεπειασ Þσον αφορÀ την εφαρµογη τησ βιολογÝασ και τησ
ιατρικησ και απÞ τουσ τυχÞν σχετικουσ κανÞνεσ των κρατων µελων. Οσον αφορÀ τη διÀγνωση, η προστασÝα τησ
εµπιστευτικÞτητασ των πληροφοριων που συνδεονται µε
την ιδιωτικη ζωη, καθωσ και η αρχη τησ µη διÀκρισησ απÞ
οικογενειακÀ γενετικÀ χαρακτηριστικÀ των ανδρων και
των γυναικων εÝναι ουσιαστικησ σηµασÝασ.

5. Η παρουσα οδηγÝα δεν εφαρµÞζεται σε βοηθηµατα που
κατασκευÀζονται και χρησιµοποιουνται µÞνο µεσα σ’ ενα
και το αυτÞ Ýδρυµα υγεÝασ και στον τÞπο κατασκευησ τουσ,
η που χρησιµοποιουνται σε αµεσωσ γειτονικουσ χωρουσ,
χωρÝσ να µεταβιβÀζονται σε Àλλη νοµικη οντÞτητα. Το
γενονÞσ αυτÞ δεν θÝγει το δικαÝωµα των κρατων µελων να
υπÀγουν τισ δραστηριÞτητεσ αυτεσ σε κατÀλληλεσ απαιτησεισ προστασÝασ.

Ελευθερη κυκλοφορÝα
1. Τα κρÀτη µελη δεν παρεµβÀλλουν, στο εδαφÞσ τουσ,
εµπÞδια στη διÀθεση στο εµπÞριο η στην εναρξη χρησησ,
των βοηθηµÀτων τα οποÝα φερουν τη σηµανση CE που
προβλεπεται στο Àρθρο 16, εφÞσον τα εν λÞγω βοηθηµατα
εχουν αποτελεσει αντικεÝµενο αξιολÞγησησ τησ πιστÞτητÀσ
τουσ συµφωνα µε το Àρθρο 9.
2. Τα κρÀτη µελη δεν παρεµβÀλλουν εµπÞδια στη διÀθεση
για το σκοπÞ αυτÞ βοηθηµÀτων προοριζοµενων για την
αξιολÞγηση των επιδÞσεων στα εργαστηρια η Àλλα ιδρυµατα, τα οποÝα απαριθµουνται στη δηλωση που αναφερεται
στο παρÀρτηµα VIII, εφÞσον πληρουν τισ προυMποθεσεισ
του Àρθρου 9 παρÀγραφοσ 4 και του παραρτηµατοσ VIII.
3. Σε εκθεσεισ, εµποροπανηγυρεισ, επιδεÝξεισ η σε συναντησεισ επιστηµονικου η τεχνικου χαρακτηρα, τα κρÀτη
µελη δεν εµποδÝζουν την παρουσÝαση βοηθηµÀτων που δεν
εÝναι συµφωνα µε την παρουσα οδηγÝα, εφÞσον τα βοηθηµατα αυτÀ δεν χρησιµοποιουνται σε δεÝγµατα που προερχονται απÞ τουσ συµµετεχοντεσ και υπÀρχει ευκρινησ ενδειξη η οποÝα δηλωνει σαφωσ Þτι τα βοηθηµατα αυτÀ δεν
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µπορουν να διατεθουν στο εµπÞριο ουτε να αρχÝσουν να
χρησιµοποιουνται πριν να εξασφαλισθεÝ η πιστÞτητÀ τουσ.
4. Τα κρÀτη µελη µπορουν να απαιτουν, κατÀ την παρÀδοση στον τελικÞ χρηστη, η αναγραφη των ενδεÝξεων που
πρεπει να παρεχονται, συµφωνα µε το παρÀρτηµα I µεροσ
Β σηµεÝο 8, να γÝνεται στην η τισ επÝσηµεσ τουσ γλωσσεσ.
Στο µετρο που εξασφαλÝζεται ασφαλησ και ορθη χρηση
του βοηθηµατοσ, τα κρÀτη µελη µπορουν να επιτρεπουν οι
ενδεÝξεισ που αναφερονται στο πρωτο εδÀφιο να εÝναι
διατυπωµενεσ σε µÝα η περισσÞτερεσ Àλλεσ επÝσηµεσ γλωσσεσ τησ ΚοινÞτητασ.
ΚατÀ την εφαρµογη τησ παρουσασ διÀταξησ, τα κρÀτη
µελη λαµβÀνουν υπÞψη την αρχη τησ αναλογικÞτητασ, και
ειδικÞτερα:
α) το γεγονÞσ Þτι οι ενδεÝξεισ µπορουν να παρεχονται
µεσω εναρµονισµενων συµβÞλων, γενικÀ αναγνωσµενων κωδικων η Àλλων µετρων¯
β) τον προβλεπÞµενο τυπο χρηστη του βοηθηµατοσ.
5. Στισ περιπτωσεισ κατÀ τισ οποÝεσ τα βοηθηµατα αποτελουν αντικεÝµενο και Àλλων κοινοτικων οδηγιων, που αφορουν Àλλα θεµατα και προβλεπουν επÝσησ την επÝθεση τησ
σηµανσησ CE, η εν λÞγω σηµανση αναφερει Þτι τα βοηθηµατα πληρουν επÝσησ τισ διατÀξεισ αυτων των Àλλων οδηγιων.
ΩστÞσο, εÀν µÝα η περισσÞτερεσ απÞ τισ οδηγÝεσ αυτεσ
επιτρεπουν στον κατασκευαστη, κατÀ τη διÀρκεια µεταβατικησ περιÞδου, να επιλεγει το καθεστωσ που θα εφαρµÞσει, η σηµανση CE αναφερει Þτι τα βοηθηµατα πληρουν τισ
διατÀξεισ µÞνο των οδηγιων που εφαρµÞζει ο κατασκευαστησ. Στην περÝπτωση αυτη, τα στοιχεÝα αυτων των οδηγιων, Þπωσ δηµοσιευονται στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των
Ευρωπαϊκων Κοινοτητων, πρεπει να περιλαµβÀνονται στα
εγγραφα, ενδεÝξεισ η οδηγÝεσ χρησεωσ που, συµφωνα µε τισ
οδηγÝεσ αυτεσ, συνοδευουν αυτÀ τα βοηθηµατα.
Íρθρο 5
Παραποµπη στα πρÞτυπα
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3. Τα κρÀτη µελη θεωρουν Þτι συµµορφουνται προσ τισ
βασικεσ απαιτησεισ του Àρθρου 3 τα βοηθηµατα που εχουν
σχεδιασθεÝ και κατασκευασθεÝ συµφωνα µε τισ κοινεσ τεχνικεσ προδιαγραφεσ που καταρτÝζονται για τα βοηθηµατα
του παραρτηµατοσ II κατÀλογοσ Α και, εφÞσον απαιτεÝται,
τα βοηθηµατα του παραρτηµατοσ II κατÀλογοσ Β. Οι ωσ
Àνω προδιαγραφεσ καθορÝζουν, καταλληλωσ, τα κριτηρια
αξιολÞγησησ και επαναξιολÞγησησ των επιδÞσεων, τα κριτηρια διÀθεσησ παρτÝδων, τισ µεθÞδουσ και τα υλικÀ αναφορÀσ.
Οι κοινεσ τεχνικεσ προδιαγραφεσ θεσπÝζονται µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 7 παρÀγραφοσ 2 και δηµοσιευονται
στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.
ΚατÀ γενικÞ κανÞνα, οι κατασκευαστεσ υποχρεουνται να
τηρουν τισ κοινεσ τεχνικεσ προδιαγραφεσ¯ εÀν, για δεÞντωσ
αιτιολογηµενουσ λÞγουσ, οι κατασκευαστεσ δεν τηρουν τισ
προδιαγραφεσ αυτεσ, οφεÝλουν να εφαρµÞζουν λυσεισ τουλÀχιστον ισοδυναµεσ προσ αυτεσ.
Στην παρουσα οδηγÝα, Þπου γÝνεται αναφορÀ στα εναρµονισµενα πρÞτυπα, νοεÝται Þτι γÝνεται επÝσησ αναφορÀ στισ
κοινεσ τεχνικεσ προδιαγραφεσ.

Íρθρο 6
Επιτροπη τεχνικων προτυπων και κανÞνων
1. Η Επιτροπη επικουρεÝται απÞ την επιτροπη που εχει
συσταθεÝ βÀσει του Àρθρου 5 τησ οδηγÝασ 98/34/ΕΚ.
2. Ο αντιπρÞσωποσ τησ Επιτροπησ υποβÀλλει στην επιτροπη σχεδιο των ληπτεων µετρων. Η επιτροπη διατυπωνει
τη γνωµη τησ για το σχεδιο αυτÞ σε προθεσµÝα που µπορεÝ
να ορÝσει ο πρÞεδροσ, ανÀλογα µε τον επεÝγοντα χαρακτηρα του θεµατοσ, προβαÝνοντασ, ενδεχοµενωσ, σε ψηφοφορÝα.
Η γνωµη καταχωρεÝται στα πρακτικÀ¯ επιπλεον, κÀθε κρÀτοσ µελοσ εχει το δικαÝωµα να ζητησει την καταχωρηση τησ
θεσησ του στα πρακτικÀ.

1. Τα κρÀτη µελη θεωρουν Þτι συµµορφουνται προσ τισ
βασικεσ απαιτησεισ που αναφερονται στο Àρθρο 3 τα
βοηθηµατα που ανταποκρÝνονται στα αντÝστοιχα εθνικÀ
πρÞτυπα τα οποÝα µεταφερουν στην εθνικη νοµοθεσÝα τα
εναρµονισµενα πρÞτυπα των οποÝων τα στοιχεÝα αναφορÀσ
εχουν δηµοσιευθεÝ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων¯ τα κρÀτη µελη δηµοσιευουν τα στοιχεÝα
αναφορÀσ των εν λÞγω εθνικων προτυπων.

Η Επιτροπη λαµβÀνει στο µεγιστο βαθµÞ υπÞψη τη γνωµη
τησ επιτροπησ και την ενηµερωνει για τον τρÞπο µε τον
οποÝο ελαβε υπÞψη τησ τη γνωµη αυτη.

2. ΕÀν ενα κρÀτοσ µελοσ η η Επιτροπη κρÝνει Þτι τα
εναρµονισµενα πρÞτυπα δεν ανταποκρÝνονται πληρωσ στισ
βασικεσ απαιτησεισ που αναφερονται στο Àρθρο 3, τα
µετρα που πρεπει να λαµβÀνουν τα κρÀτη µελη Þσον
αφορÀ τα πρÞτυπα αυτÀ και η δηµοσÝευση που αναφερεται στην παρÀγραφο 1 του παρÞντοσ Àρθρου αποφασÝζονται µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 6 παρÀγραφοσ 2.

1. Η Επιτροπη επικουρεÝται απÞ την επιτροπη που εχει
συσταθεÝ βÀσει του Àρθρου 6 παρÀγραφοσ 2 τησ οδηγÝασ
90/385/ΕΟΚ.

Íρθρο 7
Επιτροπη ιατροτεχνολογικων βοηθηµÀτων

2. Ο αντιπρÞσωποσ τησ Επιτροπησ υποβÀλλει στην επιτροπη σχεδιο των ληπτεων µετρων. Η επιτροπη διατυπωνει
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τη γνωµη τησ για το σχεδιο αυτÞ σε προθεσµÝα που µπορεÝ
να ορÝσει ο πρÞεδροσ ανÀλογα µε τον επεÝγοντα χαρακτηρα του θεµατοσ. Η γνωµη διατυπωνεται µε την πλειοψηφÝα
που προβλεπεται στο Àρθρο 148 παρÀγραφοσ 2 τησ συνθηκησ για την εκδοση των αποφÀσεων που καλεÝται να λÀβει
το Συµβουλιο βÀσει προτÀσεωσ τησ Επιτροπησ. ΚατÀ την
ψηφοφορÝα στην επιτροπη, οι ψηφοι των αντιπροσωπων
των κρατων µελων σταθµÝζονται συµφωνα µε το προαναφερÞµενο Àρθρο. Ο πρÞεδροσ δεν λαµβÀνει µεροσ στην
ψηφοφορÝα.
Η Επιτροπη θεσπÝζει τα προτεινÞµενα µετρα Þταν εÝναι
συµφωνα µε τη γνωµη τησ επιτροπησ.
Ùταν τα προτεινÞµενα µετρα δεν εÝναι συµφωνα µε τη
γνωµη τησ επιτροπησ, η ελλεÝψει γνωµησ, η Επιτροπη υποβÀλλει χωρÝσ καθυστερηση στο Συµβουλιο πρÞταση σχετικÀ µε τα ληπτεα µετρα. Το Συµβουλιο αποφασÝζει µε
ειδικη πλειοψηφÝα.
ΕÀν, µετÀ την πÀροδο τριων µηνων απÞ την ηµεροµηνÝα
υποβολησ τησ πρÞτασησ, το Συµβουλιο δεν εχει λÀβει
απÞφαση, τα προτεινÞµενα µετρα θεσπÝζονται απÞ την
Επιτροπη.
3. Η επιτροπη τησ παραγρÀφου 1 µπορεÝ να εξετÀζει κÀθε
ζητηµα που συνδεεται µε την εφαρµογη τησ παρουσασ
οδηγÝασ.

Íρθρο 8
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2. Η Επιτροπη πραγµατοποιεÝ διαβουλευσεισ µε τουσ
ενδιαφεροµενουσ το συντοµÞτερο δυνατÞν. Ùταν η Επιτροπη διαπιστωνει, υστερα απÞ τισ διαβουλευσεισ αυτεσ:
— Þτι τα µετρα εÝναι αιτιολογηµενα, ενηµερωνει αµεσωσ
σχετικÀ το κρÀτοσ µελοσ που ελαβε την πρωτοβουλÝα
καθωσ και τα Àλλα κρÀτη µελη¯ Þταν η απÞφαση που
αναφερεται στην παρÀγραφο 1 οφεÝλεται σε κενÞ των
προτυπων, η Επιτροπη, υστερα απÞ διαβουλευση µε
τουσ ενδιαφερÞµενουσ, υποβÀλλει το ζητηµα στην επιτροπη που αναφερεται στο Àρθρο 6 παρÀγραφοσ 1,
εντÞσ προθεσµÝασ δυο µηνων, εφÞσον το κρÀτοσ µελοσ
που ελαβε την απÞφαση σκοπευει να τη διατηρησει,
και κινεÝ τη διαδικασÝα του Àρθρου 6¯ Þταν το µετρο
που αναφερεται στην παρÀγραφο 1 αποδÝδεται σε
προβληµατα που σχετÝζονται µε το περιεχÞµενο η την
εφαρµογη των κοινων τεχνικων προδιαγραφων, η Επιτροπη, αφου διαβουλευθεÝ µε τουσ ενδιαφερÞµενουσ,
υποβÀλλει το ζητηµα εντÞσ διµηνου προθεσµÝασ στην
επιτροπη που αναφερεται στο Àρθρο 7 παρÀγραφοσ 1,
— Þτι τα µετρα δεν εÝναι αιτιολογηµενα, ενηµερωνει αµεσωσ σχετικÀ το κρÀτοσ µελοσ που ελαβε την πρωτοβουλÝα, καθωσ και τον κατασκευαστη η τον εντολοδÞχο
του.
3. Ùταν ενα βοηθηµα το οποÝο δεν εÝναι συµβατÞ φερει τη
σηµανση CE, το αρµÞδιο κρÀτοσ µελοσ λαµβÀνει τα κατÀλληλα µετρα κατÀ του προσωπου που επεθεσε τη σηµανση
και ενηµερωνει σχετικÀ την Επιτροπη και τα Àλλα κρÀτη
µελη.
4. Η Επιτροπη βεβαιωνεται Þτι τα κρÀτη µελη τηρουνται
ενηµερα τησ διεξαγωγησ και των αποτελεσµÀτων τησ διαδικασÝασ αυτησ.
Íρθρο 9

Ρητρα διασφÀλισησ

ΑξιολÞγηση τησ πιστÞτητασ

1. Ùταν ενα κρÀτοσ µελοσ διαπιστωνει Þτι τα βοηθηµατα
που αναφερονται στο Àρθρο 4 παρÀγραφοσ 1 τα οποÝα,
Þταν εχουν εγκατασταθεÝ, συντηρηθεÝ και χρησιµοποιηθεÝ
σωστÀ συµφωνα µε τον προορισµÞ τουσ, ενδεχεται να
θεσουν σε κÝνδυνο την υγεÝα η/και την ασφÀλεια των
ασθενων, των χρηστων η, ενδεχοµενωσ, Àλλων προσωπων
καθωσ και την ασφÀλεια πραγµÀτων, λαµβÀνει Þλα τα
αναγκαÝα προσωρινÀ µετρα προκειµενου να αποσυρει τα
εν λÞγω βοηθηµατα απÞ την αγορÀ η να απαγορευσει η να
περιορÝσει τη διÀθεση τουσ στο εµπÞριο η την εναρξη
χρησησ τουσ. Το κρÀτοσ µελοσ κοινοποιεÝ αµεσωσ τα εν
λÞγω µετρα στην Επιτροπη, αναφεροντασ τουσ λÞγουσ τησ
απÞφασησ του αυτησ και, ειδικÞτερα, εÀν η µη συµµÞρφωση προσ την παρουσα οδηγÝα εÝναι αποτελεσµα:

1. Για Þλα τα βοηθηµατα, εκτÞσ των βοηθηµÀτων που
αναφερονται στο παρÀρτηµα II και των βοηθηµÀτων που
προορÝζονται για την αξιολÞγηση των επιδÞσεων, ο κατασκευαστησ ακολουθεÝ, προκειµενου να επιθεσει τη σηµανση CE, τη διαδικασÝα που αναφερεται στο παρÀρτηµα III
και συντÀσσει τη δηλωση πιστÞτητασ CE που απαιτεÝται
πριν να διαθεσει στο εµπÞριο αυτÀ τα βοηθηµατα.

α) τησ µη συµµÞρφωσησ προσ τισ βασικεσ απαιτησεισ που
αναφερονται στο Àρθρο 3¯
β) κακησ εφαρµογησ των προτυπων που αναφερονται στο
Àρθρο 5, εφÞσον προβÀλλεται ισχυρισµÞσ Þτι εφαρµÞζονται τα εν λÞγω πρÞτυπα¯
γ) κενου των Ýδιων των εν λÞγω προτυπων.

Για Þλα τα αυτοδιαγνωστικÀ βοηθηµατα, εκτÞσ των βοηθηµÀτων που αναφερονται στο παρÀρτηµα II και των βοηθηµÀτων που προορÝζονται για την αξιολÞγηση των επιδÞσεων, ο κατασκευαστησ πρεπει να ανταποκρÝνεται, πριν
συντÀξει την προαναφερÞµενη δηλωση, στισ πρÞσθετεσ
απαιτησεισ που απαριθµουνται στο παρÀρτηµα III σηµεÝο
6. ΑντÝ να εφαρµÞσει αυτη τη διαδικασÝα, ο κατασκευαστησ µπορεÝ να ακολουθησει τη διαδικασÝα που αναφερεται στισ παραγρÀφουσ 2 και 3.
2. Για τα βοηθηµατα που απαριθµουνται στον κατÀλογο
Α του παραρτηµατοσ II, εκτÞσ απÞ τα βοηθηµατα που
προορÝζονται για την αξιολÞγηση των επιδÞσεων, ο κατασκευαστησ οφεÝλει, προκειµενου να επιθεσει τη σηµανση
CE:
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α) εÝτε να ακολουθεÝ τη διαδικασÝα για τη δηλωση πιστÞτητασ CE (πληρεσ συστηµα διασφÀλισησ τησ ποιÞτητασ) που αναφερεται στο παρÀρτηµα IV
β) εÝτε να ακολουθεÝ τη διαδικασÝα για την εξεταση τυπου
CE που αναφερεται στο παρÀρτηµα V σε συνδυασµÞ
µε τη διαδικασÝα δηλωσησ πιστÞτητασ CE (διασφÀλιση
τησ ποιÞτητασ τησ παραγωγησ) του παραρτηµατοσ VII.
3. Για τα βοηθηµατα που απαριθµουνται στον κατÀλογο
Β του παραρτηµατοσ II, εκτÞσ απÞ εκεÝνα που προορÝζονται για την αξιολÞγηση των επιδÞσεων, ο κατασκευαστησ
οφεÝλει, προκειµενου να επιθεσει τη σηµανση CE:
α) εÝτε να ακολουθεÝ τη διαδικασÝα δηλωσησ πιστÞτητασ
CE (πληρεσ συστηµα διασφÀλισησ τησ ποιÞτητασ) που
αναφερεται στο παρÀρτηµα IV
β) εÝτε να ακολουθεÝ τη διαδικασÝα εξετασησ τυπου CE
του παραρτηµατοσ V σε συνδυασµÞ µε:
i) τη διαδικασÝα επαληθευσησ CE του παραρτηµατοσ
VI η
ii) τη διαδικασÝα δηλωσησ πιστÞτητασ CE (διασφÀλιση

τησ ποιÞτητασ τησ παραγωγησ) του παραρτηµατοσ VII.

4. Για τα βοηθηµατα που προορÝζονται για την αξιολÞγηση των επιδÞσεων, ο κατασκευαστησ ακολουθεÝ τη διαδικασÝα του παραρτηµατοσ VIII και συντÀσσει τη δηλωση
που προβλεπεται στο παρÀρτηµα αυτÞ πριν απÞ τη διÀθεση αυτων των βοηθηµÀτων.
Η διÀταξη αυτη δεν θÝγει τουσ εθνικουσ κανÞνεσ για τισ
δεοντολογικεσ πτυχεσ που συνδεονται µε τη χρησιµοποÝηση
ιστων η ουσιων ανθρωπινησ προελευσησ για την πραγµατοποÝηση µελετησ αξιολÞγησησ των επιδÞσεων.
5. ΚατÀ τη διαδικασÝα αξιολÞγησησ τησ πιστÞτητασ ενÞσ
βοηθηµατοσ, ο κατασκευαστησ και, εφÞσον παρεµβαÝνει, ο
κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ λαµβÀνουν υπÞψη τα αποτελεσµατα των εργασιων αξιολÞγησησ και επαληθευσησ που
εχουν κατÀ περÝπτωση εκτελεστεÝ, συµφωνα µε τισ διατÀξεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ, σε ενδιÀµεσο στÀδιο τησ
κατασκευησ.
6. Ο κατασκευαστησ µπορεÝ να αναθετει στον εντολοδÞχο
του να κινησει τισ διαδικασÝεσ που προβλεπονται στα
παραρτηµατα III, IV, VI και VIII.
7. Ο κατασκευαστησ πρεπει να φυλÀσσει τη δηλωση πιστÞτητασ, την τεχνικη τεκµηρÝωση που αναφερεται στα
παραρτηµατα III εωσ VIII, καθωσ και τισ αποφÀσεισ, εκθεσεισ και πιστοποιητικÀ που συντÀσσουν οι κοινοποιηµενοι
οργανισµοÝ, και να τα θετει στη διÀθεση των εθνικων
αρχων προσ ελεγχο για περÝοδο πεντε ετων απÞ την κατασκευη του τελευταÝου προϊÞντοσ. Ùταν ο κατασκευαστησ
δεν εÝναι εγκατεστηµενοσ στην ΚοινÞτητα, η υποχρεωση να
εÝναι διαθεσιµη, εφÞσον ζητηθεÝ, η ανωτερω τεκµηρÝωση
βαρυνει τον εντολοδÞχο του.
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8. Ùταν η διαδικασÝα αξιολÞγησησ τησ πιστÞτητασ προυMποθετει παρεµβαση κοινοποιηµενου οργανισµου, ο κατασκευαστησ η ο εντολοδÞχοσ του µπορεÝ να απευθυνεται σε
οργανισµÞ τησ επιλογησ του, στο πλαÝσιο των καθηκÞντων
για τα οποÝα ο συγκεκριµενοσ οργανισµÞσ εχει κοινοποιηθεÝ.
9. Ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ µπορεÝ, εφÞσον αυτÞ
αιτιολογεÝται δεÞντωσ, να ζητησει κÀθε πληροφορÝα η στοιχεÝο που εÝναι αναγκαÝο για τη συνταξη και τη διατηρηση
τησ δηλωσησ πιστÞτητασ, ανÀλογα µε την επιλεγÞµενη διαδικασÝα.
10. Οι αποφÀσεισ που λαµβÀνονται απÞ τουσ κοινοποιηµενουσ οργανισµουσ συµφωνα µε τα παραρτηµατα III, IV
και V εχουν κατ’ ανωτατο Þριο πενταετη ισχυ και µπορουν
να ανανεωνονται υστερα απÞ σχετικη αÝτηση η οποÝα
υποβÀλλεται κατÀ τη στιγµη που εχει συµφωνηθεÝ στη
συµβαση που υπογρÀφεται µεταξυ των δυο µερων, για
περαιτερω πενταετεÝσ, κατ’ ανωτατο Þριο, περιÞδουσ.
11. Οι φÀκελοι και η αλληλογραφÝα που αφορουν τισ
διαδικασÝεσ οι οποÝεσ αναφερονται στισ παραγρÀφουσ 1
εωσ 4 συντÀσσονται σε επÝσηµη γλωσσα του κρÀτουσ µελουσ Þπου λαµβÀνουν χωρα οι διαδικασÝεσ αυτεσ η/και σε
µια Àλλη κοινοτικη γλωσσα αποδεκτη απÞ τον κοινοποιηµενο οργανισµÞ.
12. ΚατÀ παρεκκλιση των παραγρÀφων 1 εωσ 4, οι αρµÞδιεσ αρχεσ µπορουν να επιτρεπουν, υστερα απÞ δεÞντωσ
αιτιολογηµενη αÝτηση, τη διÀθεση στο εµπÞριο και την
εναρξη χρησησ εντÞσ του εδÀφουσ του ενδιαφερÞµενου
κρÀτουσ µελουσ, συγκεκριµενων βοηθηµÀτων για τα οποÝα
δεν εχουν εφαρµοστεÝ οι διαδικασÝεσ που αναφερονται στισ
παραγρÀφουσ 1 εωσ 4 και η χρηση των οποÝων γÝνεται µε
σκοπÞ την προστασÝα τησ υγεÝασ.
13. Οι διατÀξεισ του παρÞντοσ Àρθρου εφαρµÞζονται κατ’
αναλογÝα σε κÀθε φυσικÞ η νοµικÞ πρÞσωπο που
κατασκευÀζει βοηθηµατα τα οποÝα καλυπτονται απÞ την
παρουσα οδηγÝα και τα οποÝα δεν διαθετει µεν στο εµπÞριο αλλÀ αρχÝζει να τα χρησιµοποιεÝ και τα µεταχειρÝζεται
στα πλαÝσια τησ επαγγελµατικησ του δραστηριÞτητασ.
Íρθρο 10
Εγγραφη των κατασκευαστων και των βοηθηµÀτων σε
µητρωα
1. ΚÀθε κατασκευαστησ που διαθετει, για λογαριασµÞ
του, βοηθηµατα στην αγορÀ κοινοποιεÝ στισ αρµÞδιεσ
αρχεσ του κρÀτουσ µελουσ στο οποÝο εχει την εδρα του:
— τη διευθυνση τησ εδρασ του,
— τισ πληροφορÝεσ, ωσ κοινÀ τεχνολογικÀ χαρακτηριστικÀ
η/και προσ ανÀλυση ουσÝεσ, σχετικÀ µε τα αντιδραστηρια, τα αντιδρωντα προϊÞντα και τα υλικÀ βαθµονÞµησησ και ελεγχου καθωσ και κÀθε σηµαντικη τροποποÝηση τουσ, συµπεριλαµβανοµενησ τησ παυσησ τησ διÀθεσησ στο εµπÞριο¯ για τα λοιπÀ βοηθηµατα, τισ κατÀλληλεσ πληροφορÝεσ,
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— για τα βοηθηµατα που αναφερονται στο παρÀρτηµα II
και τα αυτοδιαγνωστικÀ βοηθηµατα, Þλα τα στοιχεÝα
που επιτρεπουν την αναγνωριση των βοηθηµÀτων
αυτων, τισ αναλυτικεσ και, ενδεχοµενωσ, διαγνωστικεσ
παραµετρουσ τουσ Þπωσ αναφερονται στο παρÀρτηµα I
µεροσ Α σηµεÝο 3, τα αποτελεσµατα τησ αξιολÞγησησ
επιδÞσεων συµφωνα µε το παρÀρτηµα VIII, τα πιστοποιητικÀ, καθωσ και κÀθε σηµαντικη τροποποÝηση
τουσ, συµπεριλαµβανοµενησ τησ παυσησ τησ διÀθεσησ
στο εµπÞριο.
2. Για τα βοηθηµατα που καλυπτονται απÞ το παρÀρτηµα
II και τα αυτοδιαγνωστικÀ βοηθηµατα, τα κρÀτη µελη
µπορουν να απαιτουν να ενηµερωνονται για Þλα τα στοιχεÝα που επιτρεπουν την αναγνωριση τουσ καθωσ και για
την ετικετα και τισ οδηγÝεσ χρησησ Þταν τα βοηθηµατα
αυτÀ διατÝθενται στο εµπÞριο η/και τÝθενται σε χρηση στο
εδαφÞσ τουσ.
Τα µετρα αυτÀ δεν µπορουν να αποτελουν προυMπÞθεση
για τη διÀθεση στο εµπÞριο η/και τη χρηση των βοηθηµÀτων που εÝναι συµφωνα µε την παρουσα οδηγÝα.
3. ΕÀν ενασ κατασκευαστησ, ο οποÝοσ διαθετει βοηθηµατα
στο εµπÞριο, για λογαριασµÞ του, δεν εχει καταστατικη
εδρα σε ενα κρÀτοσ µελοσ, ορÝζει εντολοδÞχο. Ο εντολοδÞχοσ κοινοποιεÝ στισ αρµÞδιεσ αρχεσ του κρÀτουσ µελουσ
στο οποÝο βρÝσκεται η καταστατικη εδρα του Þλα τα
στοιχεÝα που αναφερονται στην παρÀγραφο 1.
4. ΕξÀλλου, η κοινοποÝηση που αναφερεται στην παρÀγραφο 1 αφορÀ επÝσησ και τα νεα προϊÞντα. Ùταν, στο
πλαÝσιο τησ κοινοποÝησησ αυτησ, ενα κοινοποιουµενο βοηθηµα, το οποÝο φερει τη σηµανση CE, εÝναι «νεο προϊÞν», ο
κατασκευαστησ το επισηµαÝνει στην κοινοποÝηση του.
Για τουσ σκοπουσ του παρÞντοσ Àρθρου, ενα βοηθηµα
εÝναι «νεο» εφÞσον:
α) κατÀ την προηγουµενη τριετÝα, δεν διετÝθετο συνεχωσ
στην κοινοτικη αγορÀ, παρÞµοιο βοηθηµα για τη
συγκεκριµενη προσ ανÀλυση ουσÝα η Àλλη παρÀµετρο¯
β) στη διαδικασÝα χρησιµοποιεÝται αναλυτικη τεχνολογÝα
η οποÝα, κατÀ την προηγουµενη τριετÝα, δεν χρησιµοποιηθηκε συνεχωσ, στην κοινοτικη αγορÀ, για µια
συγκεκριµενη προσ ανÀλυση ουσÝα η Àλλη παρÀµετρο.
5. Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν Þλα τα αναγκαÝα µετρα
ωστε οι αναφερÞµενεσ στισ παραγρÀφουσ 1 και 3 κοινοποιησεισ να καταχωρουνται αµεσωσ στην τρÀπεζα δεδοµενων
που περιγρÀφεται στο Àρθρο 12. Οι διαδικασÝεσ εφαρµογησ του παρÞντοσ Àρθρου, και ιδÝωσ εκεÝνεσ τησ κοινοποÝησησ και του καθορισµου τησ εννοιασ τησ σηµαντικησ τροποποÝησησ, θεσπÝζονται µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 7.
6. Μεταβατικωσ και µεχρισ Þτου συσταθεÝ ευρωπαϊκη τρÀπεζα δεδοµενων, η οποÝα θα εÝναι προσιτη στισ αρµÞδιεσ
αρχεσ των κρατων µελων και στην οποÝα θα καταχωρου-
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νται τα δεδοµενα που αφορουν Þλα τα βοηθηµατα που
κυκλοφορουν στο εδαφοσ τησ ΚοινÞτητασ, η κοινοποÝηση
αυτη πραγµατοποιεÝται απÞ τον κατασκευαστη προσ τισ
αρµÞδιεσ αρχεσ κÀθε κρÀτουσ µελουσ το οποÝο αφορÀ η
διÀθεση στο εµπÞριο.

Íρθρο 11
∆ιαδικασÝα επαγρυπνησησ
1. Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα αναγκαÝα µετρα ωστε να
καταγρÀφεται και να αξιολογεÝται κεντρικÀ κÀθε πληροφορÝα που περιερχεται σε γνωση τουσ, συµφωνα µε τισ
διατÀξεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ, σχετικÀ µε τα κατωτερω
περιστατικÀ τα οποÝα αφορουν βοηθηµατα που φερουν τη
σηµανση CE:
α) κÀθε δυσλειτουργÝα, βλÀβη η αλλοÝωση των χαρακτηριστικων η/και των επιδÞσεων βοηθηµατοσ, καθωσ και
κÀθε ατελεια στην επισηµανση η τισ οδηγÝεσ χρησεωσ η
οποÝα, αµεσωσ η εµµεσωσ, ενδεχεται να οδηγησει η να
εχει οδηγησει στο θÀνατο η σε σοβαρη βλÀβη τησ
υγεÝασ ασθενουσ η χρηστη η Àλλου προσωπου¯
β) κÀθε τεχνικÞ η ιατρικÞ λÞγο που σχετÝζεται µε τα
χαρακτηριστικÀ η τισ επιδÞσεισ βοηθηµατοσ και ο οποÝοσ εχει οδηγησει, για τουσ λÞγουσ που αναφερονται στο
στοιχεÝο α), στη συστηµατικη ανÀκληση, εκ µερουσ του
κατασκευαστη, βοηθηµÀτων του ιδÝου τυπου.

2. Ùταν ενα κρÀτοσ µελοσ ζητÀ απÞ τουσ ιατρουσ, τα
ιατρικÀ ιδρυµατα η τουσ διοργανωτεσ προγραµµÀτων εξωτερικησ αξιολÞγησησ τησ ποιÞτητασ να ενηµερωνουν τισ
αρµÞδιεσ αρχεσ για κÀθε περιστατικÞ που αναφερεται στην
παρÀγραφο 1, λαµβÀνει τα αναγκαÝα µετρα ωστε ο κατασκευαστησ του συγκεκριµενου βοηθηµατοσ η ο εντολοδÞχοσ του να ενηµερωνεται επÝσησ για το περιστατικÞ.

3. Υστερα απÞ αξιολÞγηση και, ει δυνατÞν, µε συµπραξη
του κατασκευαστη, τα κρÀτη µελη, µε την επιφυλαξη του
Àρθρου 8, ενηµερωνουν αµεσωσ την Επιτροπη και τα Àλλα
κρÀτη µελη για τα περιστατικÀ τα οποÝα αναφερονται στην
παρÀγραφο 1 και για τα οποÝα εχουν ληφθεÝ, η προβλεπεται να ληφθουν, ενδεδειγµενα µετρα τα οποÝα µπορουν να
περιλαµβÀνουν και απÞσυρση.

4. Ùταν, στο πλαÝσιο τησ κοινοποÝησησ που αναφερεται
στο Àρθρο 10, ενα κοινοποιουµενο βοηθηµα, που φερει τη
σηµανση CE, αποτελεÝ «νεο» προϊÞν, ο κατασκευαστησ το
αναφερει στην κοινοποÝηση του. Η αποδεκτρια τησ κοινοποÝησησ αρµÞδια αρχη µπορεÝ, ανÀ πÀσα στιγµη, εντÞσ τησ
διετÝασ που ακολουθεÝ την κοινοποÝηση και σε αιτιολογηµενεσ περιπτωσεισ, να ζητÀ απÞ τον κατασκευαστη να
υποβÀλει εκθεση για την κτηθεÝσα πεÝρα απÞ τη διÀθεση
του βοηθηµατοσ στο εµπÞριο.
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5. ΕφÞσον ζητηθεÝ, τα κρÀτη µελη ενηµερωνουν τα Àλλα
κρÀτη µελη για τα στοιχεÝα που αναφερονται στισ παραγρÀφουσ 1 εωσ 4. Οι διαδικασÝεσ εφαρµογησ του παρÞντοσ
Àρθρου θεσπÝζονται µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 7
παρÀγραφοσ 2.
Íρθρο 12
Ευρωπαϊκη τρÀπεζα δεδοµενων
1. Τα κανονιστικÀ στοιχεÝα συµφωνα µε την παρουσα
οδηγÝα αποθηκευονται σε µια ευρωπαϊκη τρÀπεζα δεδοµενων στην οποÝα εχουν πρÞσβαση οι αρµÞδιεσ αρχεσ και η
οποÝα τουσ επιτρεπει να εκπληρουν τα καθηκοντα που
τουσ απονεµονται απÞ την παρουσα οδηγÝα εχοντασ γνωση
του θεµατοσ.
Η βÀση δεδοµενων περιεχει τισ ακÞλουθεσ πληροφορÝεσ:
α) στοιχεÝα σχετικÀ µε την καταχωρηση των κατασκευαστων και των βοηθηµÀτων σε µητρωα συµφωνα µε το
Àρθρο 10¯
β) στοιχεÝα σχετικÀ µε τα πιστοποιητικÀ που εκδÝδονται,
τροποποιουνται, συµπληρωνονται, αναστελλονται,
αφαιρουνται η δεν χορηγουνται, συµφωνα µε τισ διαδικασÝεσ των παραρτηµÀτων III εωσ VII¯

α) πρεπει να τροποποιηθεÝ η να επεκταθεÝ ο κατÀλογοσ
των βοηθηµÀτων που αναφερονται στο παρÀρτηµα II η
Þτι
β) η συµµÞρφωση ενÞσ βοηθηµατοσ η µιασ κατηγορÝασ
βοηθηµÀτων πρεπει να εκτιµηθεÝ, κατÀ παρεκκλιση του
Àρθρου 9, µεσω µιασ η περισσοτερων συγκεκριµενων
διαδικασιων επιλεγοµενων µεταξυ αυτων που αναφερονται στο Àρθρο 9,
υποβÀλλει στην Επιτροπη δεÞντωσ αιτιολογηµενη αÝτηση
ζητωντασ τησ να λÀβει τα αναγκαÝα µετρα. Τα µετρα αυτÀ
θεσπÝζονται συµφωνα µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 7
παρÀγραφοσ 2.
2. Ùταν πρεπει να ληφθεÝ απÞφαση συµφωνα µε την
παρÀγραφο 1, λαµβÀνονται δεÞντωσ υπÞψη:
α) Þλεσ οι διαθεσιµεσ πληροφορÝεσ που προερχονται απÞ
τισ διαδικασÝεσ επαγρυπνησησ και τα προγρÀµµατα
εξωτερικησ αξιολÞγησησ τησ ποιÞτητασ που αναφερονται στο Àρθρο 11¯
β) τα ακÞλουθα κριτηρια:
i)

εÀν πρεπει να θεωρηθουν εντελωσ αξιÞπιστα τα
αποτελεσµατα τα οποÝα εχουν ληφθεÝ Þσον αφορÀ
συγκεκριµενο βοηθηµα και τα οποÝα εχουν Àµεσεσ
επιπτωσεισ στην τελικη ιατρικη πρÀξη, και ειδικÀ
λαµβÀνοντασ υπÞψη τισ συνεπειεσ εσφαλµενων
θετικων η εσφαλµενων αρνητικων αποτελεσµÀτων
και

ii)

κατÀ πÞσον ενεργειεσ που εχουν αναληφθεÝ βÀσει
εσφαλµενου αποτελεσµατοσ που εχει ληφθεÝ µε τη
χρηση συγκεκριµενου βοηθηµατοσ, µπορουν να
εÝναι επικÝνδυνεσ για τον ασθενη, τρÝτουσ η το
κοινÞ, και ειδικÀ λαµβÀνοντασ υπÞψη τισ συνεπειεσ εσφαλµενων θετικων η εσφαλµενων αρνητικων
αποτελεσµÀτων και

γ) στοιχεÝα που προκυπτουν δυνÀµει τησ διαδικασÝασ
επαγρυπνησησ του Àρθρου 11.
2. Τα στοιχεÝα διαβιβÀζονται υπÞ τυποποιηµενη µορφη.
3. Οι λεπτοµερειεσ για την εφαρµογη του παρÞντοσ Àρθρου θεσπÝζονται µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 7 παρÀγραφοσ 2.
Íρθρο 13
ΕιδικÀ µετρα υγειονοµικησ επιτηρησησ
Ùταν ενα κρÀτοσ µελοσ κρÝνει Þτι, Þσον αφορÀ ενα
συγκεκριµενο προϊÞν η οµÀδα προϊÞντων, για να προστατευθεÝ η υγεÝα και η ασφÀλεια η/και να εξασφαλιστεÝ η
τηρηση των επιταγων δηµÞσιασ υγεÝασ, συµφωνα µε το
Àρθρο 36 τησ συνθηκησ, η διÀθεση τουσ πρεπει να απαγορευθεÝ, να περιοριστεÝ η να εξαρτηθεÝ απÞ συγκεκριµενουσ
Þρουσ, µπορεÝ να λαµβÀνει Þλα τα αναγκαÝα και αιτιολογηµενα µεταβατικÀ µετρα. Ενηµερωνει στην περÝπτωση αυτη
την Επιτροπη και τα Àλλα κρÀτη µελη, αναφεροντασ τουσ
λÞγουσ τησ απÞφασησ του. Η Επιτροπη συµβουλευεται τα
ενδιαφερÞµενα µερη και τα κρÀτη µελη σε Þλεσ τισ περιπτωσεισ που τουτο εÝναι δυνατÞν και, εÀν αυτÀ τα εθνικÀ
µετρα εÝναι αιτιολογηµενα, θεσπÝζει τα απαιτουµενα κοινοτικÀ µετρα συµφωνα µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 7
παρÀγραφοσ 2.
Íρθρο 14
ΤροποποÝηση του παραρτηµατοσ II και ρητρα
παρεκκλισησ
1. Ùταν ενα κρÀτοσ µελοσ θεωρεÝ Þτι:
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iii) κατÀ πÞσον η παρεµβαση κοινοποιηµενου οργα-

νισµου µπορεÝ να συµβÀλλει στην εκτÝµηση τησ
πιστÞτητασ του βοηθηµατοσ.

3. Η Επιτροπη ενηµερωνει τα κρÀτη µελη για τα λαµβανÞµενα µετρα και, ενδεχοµενωσ, δηµοσιευει τα µετρα αυτÀ
στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.
Íρθρο 15
Κοινοποιηµενοι οργανισµοÝ
1. Τα κρÀτη µελη κοινοποιουν στην Επιτροπη και στα
Àλλα κρÀτη µελη τουσ οργανισµουσ τουσ οποÝουσ επιφορτÝζουν µε την εκτελεση των καθηκÞντων που σχετÝζονται µε
τισ διαδικασÝεσ που αναφερονται στο Àρθρο 9, καθωσ και
τα συγκεκριµενα καθηκοντα για τα οποÝα εχουν ορισθεÝ οι
οργανισµοÝ αυτοÝ. Η Επιτροπη χορηγεÝ αριθµουσ αναγνωρισησ στουσ οργανισµουσ αυτουσ, οι οποÝοι στο εξησ
καλουνται «κοινοποιηµενοι οργανισµοÝ».
Η Επιτροπη δηµοσιευει, στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των
Ευρωπαϊκων Κοινοτητων, κατÀλογο των κοινοποιηµενων
οργανισµων, µε τουσ αριθµουσ αναγνωρισησ τουσ που τουσ
εχει χορηγησει και µε τα καθηκοντα για τα οποÝα εχουν
κοινοποιηθεÝ. Η Επιτροπη εξασφαλÝζει την ενηµερωση του
καταλÞγου αυτου.
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2. Για τον ορισµÞ των οργανισµων, τα κρÀτη µελη εφαρµÞζουν τα κριτηρια του παραρτηµατοσ IX. Οι οργανισµοÝ,
που πληρουν τα κριτηρια που ορÝζονται στα εθνικÀ πρÞτυπα τα οποÝα µεταφερουν τα σχετικÀ εναρµονισµενα πρÞτυπα, τεκµαÝρεται Þτι ανταποκρÝνονται στα σχετικÀ κριτηρια.

2. Η σηµανση πιστÞτητασ CE, Þπωσ εµφαÝνεται στο
παρÀρτηµα X, πρεπει να τοποθετεÝται, εφÞσον αυτÞ εÝναι
εφικτÞ και σκÞπιµο, κατÀ τρÞπο ευδιÀκριτο, ευανÀγνωστο
και ανεξÝτηλο στο βοηθηµα και στισ οδηγÝεσ χρησεωσ. Η
σηµανση πιστÞτητασ CE πρεπει επÝσησ να εµφαÝνεται στισ
συσκευασÝεσ πωλησεωσ. Η σηµανση CE πρεπει να
συνοδευεται απÞ τον αριθµÞ αναγνωρισησ του κοινοποιηµενου οργανισµου που εÝναι υπευθυνοσ για την εφαρµογη
των διαδικασιων των παραρτηµÀτων III, IV, VI και VII.

3. Τα κρÀτη µελη επιτηρουν συνεχωσ τουσ κοινοποιηµενουσ οργανισµουσ για να εξασφαλÝσουν Þτι τηρουν τα κριτηρια του παραρτηµατοσ IX. Îνα κρÀτοσ µελοσ που εχει
κοινοποιησει οργανισµÞ αποσυρει η περιορÝζει την κοινοποÝηση αυτη Þταν διαπιστωνει Þτι ο οργανισµÞσ αυτÞσ δεν
πληροÝ πλεον τα κριτηρια που αναφερονται στο παρÀρτηµα IX. Το κρÀτοσ µελοσ αυτÞ ενηµερωνει αµεσωσ τα Àλλα
κρÀτη µελη και την Επιτροπη για κÀθε απÞσυρση η κÀθε
περιορισµÞ τησ κοινοποÝησησ του οργανισµου αυτου.

3. Απαγορευεται η επÝθεση σηµÀτων η εγγραφων οι οποÝεσ ενδεχεται να παραπλανησουν τρÝτουσ Þσον αφορÀ την
εννοια η τη γραφικη παρÀσταση τησ σηµανσησ CE. Στο
βοηθηµα, τη συσκευασÝα η το φυλλÀδιο οδηγιων που
συνοδευει το προϊÞν, µπορεÝ να επιτÝθεται οποιοδηποτε
Àλλο σηµα, υπÞ την προυMπÞθεση Þτι δεν καθÝσταται εξ
αιτÝασ αυτου λιγÞτερο ευδιÀκριτη και ευανÀγνωστη η
σηµανση CE.

Τα κρÀτη µελη δεν υποχρεουνται να ορÝζουν κοινοποιηµενο οργανισµÞ.

4. Ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ και ο κατασκευαστησ, η
ο εντολοδÞχοσ του, καθορÝζουν, µε κοινη συµφωνÝα, την
προθεσµÝα για την ολοκληρωση των εργασιων εκτÝµησησ
και επαληθευσησ που αναφερονται στα παραρτηµατα III
εωσ VII.

Íρθρο 17
ΑδικαιολÞγητη τοποθετηση τησ σηµανσησ CE

5. Ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ ενηµερωνει τουσ Àλλουσ
κοινοποιηµενουσ οργανισµουσ και τισ αρµÞδιεσ αρχεσ για
Þλα τα πιστοποιητικÀ που αναστελλονται η αφαιρουνται
καθωσ και, εφÞσον ζητηθεÝ, για τα χορηγουµενα η τα
απορριπτÞµενα πιστοποιητικÀ. ΕπÝσησ, ο κοινοποιηµενοσ
οργανισµÞσ παρεχει, εφÞσον ζητηθεÝ, Þλεσ τισ κατÀλληλεσ
συµπληρωµατικεσ πληροφορÝεσ.

1. Με την επιφυλαξη του Àρθρου 8:

6. Ùταν ενασ κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ διαπιστωνει Þτι
οι σχετικεσ απαιτησεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ δεν τηρηθηκαν η δεν τηρουνται πλεον απÞ τον κατασκευαστη η Þταν
ενα πιστοποιητικÞ δεν επρεπε να εÝχε εκδοθεÝ, αναστελλει
η αποσυρει, λαµβÀνοντασ υπÞψη την αρχη τησ αναλογικÞτητασ, το εκδοθεν πιστοποιητικÞ η επιβÀλλει περιορισµουσ
σε αυτÞ, εκτÞσ εÀν ο κατασκευαστησ εφαρµÞζει, για την
τηρηση των απαιτησεων αυτων, κατÀλληλα διορθωτικÀ
µετρα. Στην περÝπτωση αναστολησ η απÞσυρσησ του πιστοποιητικου η τησ επιβολησ περιορισµων σε αυτÞ η σε περιπτωσεισ που ενδεχεται να απαιτεÝται παρεµβαση τησ αρµÞδιασ αρχησ, ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ ενηµερωνει σχετικÀ τισ αρµÞδιεσ αρχεσ του. Το ενδιαφερÞµενο κρÀτοσ
µελοσ ενηµερωνει τα Àλλα κρÀτη µελη και την Επιτροπη.

β) εÀν η παρÀβαση συνεχÝζεται, το κρÀτοσ µελοσ λαµβÀνει
Þλα τα ενδεδειγµενα µετρα για τον περιορισµÞ η την
απαγÞρευση τησ διÀθεσησ του συγκεκριµενου προϊÞντοσ στο εµπÞριο η για να εξασφαλιστεÝ η απÞσυρση
του απÞ το εµπÞριο, µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 8.

7. ΕφÞσον ζητηθεÝ, ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ παρεχει
Þλεσ τισ σχετικεσ πληροφορÝεσ και εγγραφα, συµπεριλαµβανοµενων των εγγρÀφων προυMπολογισµου, που επιτρεπουν
στα κρÀτη µελη να ελεγχουν την τηρηση των απαιτησεων
του παραρτηµατοσ IX.
Íρθρο 16
Σηµανση CE
1. Ùταν διατÝθενται στο εµπÞριο, τα βοηθηµατα, πλην
εκεÝνων που προορÝζονται για την αξιολÞγηση των επιδÞσεων, τα οποÝα θεωρεÝται Þτι πληρουν τισ βασικεσ απαιτησεισ που αναφερονται στο Àρθρο 3, πρεπει να φερουν τη
σηµανση πιστÞτητασ CE.

α) στισ περιπτωσεισ κατÀ τισ οποÝεσ ενα κρÀτοσ µελοσ
διαπιστωνει Þτι η σηµανση CE εχει τοποθετηθεÝ αδικαιολογητωσ, ο κατασκευαστησ η ο εντολοδÞχοσ του υποχρεουται να τερµατÝσει την παρÀβαση υπÞ τουσ Þρουσ
που επιβÀλλει το κρÀτοσ µελοσ¯

2. Οι διατÀξεισ που αναφερονται στην παρÀγραφο 1
εφαρµÞζονται και στην περÝπτωση που η σηµανση CE εχει
τοποθετηθεÝ συµφωνα µε τισ διαδικασÝεσ τησ παρουσασ
οδηγÝασ, αλλÀ αδικαιολογητωσ, σε προϊÞντα που δεν
καλυπτονται απÞ την παρουσα οδηγÝα.

Íρθρο 18
Αρνητικεσ η περιοριστικεσ αποφÀσεισ
1. ΚÀθε απÞφαση που λαµβÀνεται κατ’ εφαρµογην τησ
παρουσασ οδηγÝασ:
α) για την Àρνηση η τον περιορισµÞ τησ διÀθεσησ στο
εµπÞριο η τη διÀθεση η εναρξη χρησεωσ βοηθηµατοσ
η
β) για την απÞσυρση βοηθηµÀτων απÞ το εµπÞριο,
αιτιολογεÝται επακριβωσ. Η σχετικη απÞφαση κοινοποιεÝται, αµελλητÝ, στον ενδιαφερÞµενο, µε ταυτÞχρονη ενδειξη
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των ενδÝκων µεσων που εχει στη διÀθεση του συµφωνα µε
την ισχυουσα εθνικη νοµοθεσÝα του οικεÝου κρÀτουσ µελουσ, καθωσ και των προθεσµιων στισ οποÝεσ υπÞκειται η
Àσκηση των εν λÞγω ενδÝκων µεσων.

απÞ το ανθρωπινο σωµα, συµπεριλαµβανοµενησ τησ αιµοδοσÝασ και ιστοδοσÝασ, µε αποκλειστικÞ η κυριο σκοπÞ την παροχη πληροφοριων:

2. Σε περÝπτωση αποφÀσεωσ που αναφερεται στην παρÀγραφο 1, ο κατασκευαστησ η ο εντολοδÞχοσ του πρεπει να
εχει τη δυνατÞτητα να γνωστοποιησει προηγουµενωσ τισ
απÞψεισ του, εκτÞσ εÀν µια τετοια διαβουλευση δεν εÝναι
δυνατη λÞγω του επεÝγοντοσ χαρακτηρα του µετρου που
πρεπει να ληφθεÝ, ιδÝωσ για επιτακτικουσ λÞγουσ δηµÞσιασ
υγεÝασ.

— σχετικÀ µε φυσιολογικη η παθολογικη
κατÀσταση η

Íρθρο 19
ΑπÞρρητο
Με την επιφυλαξη των υφιστÀµενων εθνικων διατÀξεων
και πρακτικων Þσον αφορÀ το ιατρικÞ απÞρρητο, τα κρÀτη
µελη µεριµνουν ωστε Þλα τα αφορωµενα µερη που συµµετεχουν στην εφαρµογη τησ παρουσασ οδηγÝασ να τηρουν
το απÞρρητο κÀθε πληροφορÝασ που περιερχεται εισ γνωση
τουσ κατÀ την εκτελεση των καθηκÞντων τουσ. Η διÀταξη
αυτη δεν θÝγει την υποχρεωση των κρατων µελων και των
κοινοποιηµενων οργανισµων για αµοιβαÝα ενηµερωση και
κοινοποÝηση των προειδοποιησεων, ουτε την υποχρεωση
που υπεχουν οι ενδιαφερÞµενοι να παρεχουν πληροφορÝεσ
βÀσει του ποινικου δικαÝου.
Íρθρο 20
ΣυνεργασÝα µεταξυ των κρατων µελων
Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα κατÀλληλα µετρα για να
εξασφαλÝζουν Þτι οι αρµÞδιεσ αρχεσ που εÝναι υπευθυνεσ
για την εφαρµογη τησ παρουσασ οδηγÝασ συνεργÀζονται
και διαβιβÀζουν αµοιβαÝα τισ πληροφορÝεσ που εÝναι αναγκαÝεσ για να εξασφαλÝζεται η συµµÞρφωση προσ την
παρουσα οδηγÝα.
Íρθρο 21
Τροποποιησεισ οδηγιων
1. Στην οδηγÝα 98/37/ΕΚ, Àρθρο 1 παρÀγραφοσ 3, η δευτερη περÝπτωση «— οι µηχανεσ για ιατρικη χρηση που
χρησιµοποιουνται σε Àµεση επαφη µε τον ασθενη» αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουδο κεÝµενο:
«— τα ιατροτεχνολογικÀ βοηθηµατα,».
2. Η οδηγÝα 93/42/ΕΟΚ τροποποιεÝται ωσ εξησ:
α) Στο Àρθρο 1 παρÀγραφοσ 2:
— το στοιχεÝο γ) αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο
κεÝµενο:
«γ) “ιατροτεχνολογικÞ βοηθηµα που χρησιµοποιεÝται στη διÀγνωση in vitro”: κÀθε ιατροτεχνολογικÞ βοηθηµα που αποτελεÝ αντιδραστηριο,
αντιδρÞν προϊÞν, υλικÞ βαθµονÞµησησ, υλικÞ
ελεγχου, διαγνωστικÞ συνολο (kit), Þργανο,
συσκευη, εξοπλισµÞ η συστηµα, χρησιµοποιεÝται µÞνο η σε συνδυασµÞ, και προορÝζεται απÞ
τον κατασκευαστη να χρησιµοποιεÝται in vitro
κατÀ την εξεταση δειγµÀτων που προερχονται

— σχετικÀ µε συγγενεÝσ ανωµαλÝεσ η
— που επιτρεπουν τον προσδιορισµÞ τησ
ασφÀλειασ και τησ συµβατÞτητασ µε δυνητικουσ αποδεκτεσ η
— που επιτρεπουν την παρακολουθηση θεραπευτικων µετρων.
Οι υποδοχεÝσ δειγµÀτων θεωρουνται ωσ ιατροτεχνολογικÀ βοηθηµατα χρησιµοποιουµενα για
διÀγνωση in vitro. Ωσ “υποδοχεÝσ δειγµÀτων”
νοουνται τα βοηθηµατα, µε κενÞ αεροσ η Þχι,
τα οποÝα προορÝζονται ειδικÀ απÞ τουσ κατασκευαστεσ τουσ για την Àµεση υποδοχη δειγµÀτων προερχοµενων απÞ το ανθρωπινο σωµα
και τη διατηρηση τουσ µε σκοπÞ τη διαγνωστικη εξεταση in vitro.
Τα προϊÞντα για γενικη εργαστηριακη χρηση
δεν αποτελουν ιατροτεχνολογικÀ διαγνωστικÀ
βοηθηµατα in vitro, εκτÞσ εÀν αυτÀ, λÞγω των
χαρακτηριστικων τουσ, προορÝζονται ειδικÀ
απÞ τον κατασκευαστη τουσ για διαγνωστικη
εξεταση in vitro.»
— το στοιχεÝο θ) αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο
κεÝµενο:
«θ) “εναρξη χρησεωσ”: το στÀδιο κατÀ το οποÝο το
βοηθηµα καθÝσταται διαθεσιµο στον τελικÞ
καταναλωτη, Þντασ ετοιµο να χρησιµοποιηθεÝ
στην κοινοτικη αγορÀ για πρωτη φορÀ συµφωνα µε τον προορισµÞ του.»
— προστÝθεται το ακÞλουθο στοιχεÝο:
«ι) “εντολοδÞχοσ”: το εγκατεστηµενο στην ΚοινÞτητα φυσικÞ η νοµικÞ πρÞσωπο, το οποÝο,
αφου οριστεÝ ρητÀ απÞ τον κατασκευαστη,
ενεργεÝ εξ ονÞµατοσ του κατασκευαστη και
τον υποκαθιστÀ, εναντι των αρχων και των
υπηρεσιων στην ΚοινÞτητα, Þσον αφορÀ τισ
υποχρεωσεισ του τελευταÝου που απορρεουν
απÞ την παρουσα οδηγÝα.»
β) Το Àρθρο 2 αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«Íρθρο 2
∆ιÀθεση στο εµπÞριο και εναρξη χρησεωσ
Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν Þλα τα αναγκαÝα µετρα για
να εξασφαλÝσουν Þτι η διÀθεση στο εµπÞριο η/και η
ενÀρξη χρησεωσ των βοηθηµÀτων να πραγµατοποιεÝται
µÞνον εφÞσον αυτÀ συµµορφωνονται προσ τισ απαιτησεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ, Þταν εχουν παρασχεθεÝ
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δεÞντωσ και τοποθετουνται, συντηρουνται και χρησιµοποιουνται καταλληλωσ, συµφωνα µε τον προορισµÞ
τουσ.»
γ) Στο Àρθρο 14 παρÀγραφοσ 1 προστÝθεται το ακÞλουθο
εδÀφιο:
«Για Þλα τα ιατροτεχνολογικÀ βοηθηµατα των κατηγοριων IIβ και III, τα κρÀτη µελη µπορουν να απαιτουν
να ενηµερωνονται για Þλα τα στοιχεÝα που επιτρεπουν
την αναγνωριση των βοηθηµÀτων αυτων καθωσ και για
την ετικετα και τισ οδηγÝεσ χρησησ, Þταν τα βοηθηµατα
αυτÀ αρχÝζουν να χρησιµοποιουνται στο εδαφÞσ
τουσ.»
δ) ΠαρεµβÀλλονται τα ακÞλουθα Àρθρα:
«Íρθρο 14α
Ευρωπαϊκη τρÀπεζα δεδοµενων
1. Τα κανονιστικÀ στοιχεÝα συµφωνα µε την παρουσα
οδηγÝα αποθηκευονται σε µια ευρωπαϊκη τρÀπεζα
δεδοµενων στην οποÝα εχουν πρÞσβαση οι αρµÞδιεσ
αρχεσ και η οποÝα τουσ επιτρεπει να εκπληρουν τα
καθηκοντα που τουσ απονεµονται απÞ την παρουσα
οδηγÝα εχοντασ γνωση του θεµατοσ.
Η βÀση δεδοµενων περιεχει τισ ακÞλουθεσ πληροφορÝεσ:
α) στοιχεÝα σχετικÀ µε την καταχωριση των κατασκευαστων και των βοηθηµÀτων σε µητρωα συµφωνα µε
το Àρθρο 14¯
β) στοιχεÝα σχετικÀ µε τα πιστοποιητικÀ που εκδÝδονται, τροποποιουνται, συµπληρωνονται, αναστελλονται, αφαιρουνται η δεν χορηγουνται συµφωνα µε
τισ διαδικασÝεσ των παραρτηµατων II εωσ VII¯
γ) στοιχεÝα τα οποÝα λαµβÀνονται κατÀ τη διαδικασÝα
επαγρυπνησησ του Àρθρου 10.
2. Τα στοιχεÝα διαβιβÀζονται σε τυποποιηµενη µορφη.
3. Οι λεπτοµερειεσ εφαρµογησ του παρÞντοσ Àρθρου
θεσπÝζονται µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 7 παρÀγραφοσ 2.
«Íρθρο 14β
ΕιδικÀ µετρα υγειονοµικησ επιτηρησησ
Ùταν ενα κρÀτοσ µελοσ κρÝνει Þτι, Þσον αφορÀ ενα
συγκεκριµενο προϊÞν η οµÀδα προϊÞντων, για να προστατευθεÝ η υγεÝα και η ασφÀλεια η/και να εξασφαλιστεÝ η τηρηση των επιταγων δηµÞσιασ υγεÝασ, συµφωνα
µε το Àρθρο 36 τησ συνθηκησ, η διÀθεση τουσ πρεπει
να απαγορευθεÝ, να περιοριστεÝ η να εξαρτηθεÝ απÞ
συγκεκριµενουσ Þρουσ, µπορεÝ να λαµβÀνει Þλα τα
αναγκαÝα και αιτιολογηµενα µεταβατικÀ µετρα. Ενηµερωνει στην περÝπτωση αυτη την Επιτροπη και τα Àλλα
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κρÀτη µελη, αναφεροντασ τουσ λÞγουσ τησ απÞφασησ
του. Η Επιτροπη συµβουλευεται τα ενδιαφερÞµενα
µερη και τα κρÀτη µελη σε Þλεσ τισ περιπτωσεισ που
τουτο εÝναι δυνατÞν και, αν αυτÀ τα εθνικÀ µετρα εÝναι
αιτιολογηµενα, θεσπÝζει τα απαιτουµενα κοινοτικÀ µετρα µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 7 παρÀγραφοσ 2.»
ε) Στο Àρθρο 16 προστÝθενται οι ακÞλουθεσ παρÀγραφοι:
«5. Ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ ενηµερωνει τουσ Àλλουσ κοινοποιηµενουσ οργανισµουσ και τισ αρµÞδιεσ
αρχεσ για Þλα τα πιστοποιητικÀ που αναστελλονται η
αφαιρουνται καθωσ και, εφÞσον ζητηθεÝ, για τα χορηγουµενα η τα απορριπτÞµενα πιστοποιητικÀ. ΕπÝσησ, ο
κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ παρεχει, εφÞσον ζητηθεÝ,
Þλεσ τισ πρÞσθετεσ κατÀλληλεσ πληροφορÝεσ.
6. Ùταν ενασ κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ διαπιστωνει
Þτι οι σχετικεσ απαιτησεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ δεν
τηρηθηκαν η δεν τηρουνται πλεον απÞ τον κατασκευαστη η Þταν δεν θα επρεπε να εÝχε χορηγηθεÝ πιστοποιητικÞ, αναστελλει η αφαιρεÝ το χορηγηθεν πιστοποιητικÞ, λαµβÀνοντασ υπÞψη την αρχη τησ αναλογικÞτητασ,
η θετει περιορισµουσ, εκτÞσ εÀν ο κατασκευαστησ
εφαρµÞζει κατÀλληλα θεραπευτικÀ µετρα, προκειµενου
να τηρηθουν οι απαιτησεισ αυτεσ. Σε περÝπτωση αναστολησ η αφαÝρεσησ πιστοποιητικου η οιουδηποτε
περιορισµου η εÀν αποδειχθεÝ απαραÝτητη η παρεµβαση των αρµÞδιων αρχων, ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ
ενηµερωνει σχετικÀ τισ αρµÞδιεσ αρχεσ. Το αφορωµενο
κρÀτοσ µελοσ ενηµερωνει τα Àλλα κρÀτη µελη και την
Επιτροπη.
7. ΕφÞσον ζητηθεÝ, ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ
παρεχει Þλεσ τισ σχετικεσ πληροφορÝεσ και εγγραφα,
συµπεριλαµβανοµενων των εγγρÀφων προυMπολογισµου, που επιτρεπουν στα κρÀτη µελη να ελεγχουν την
τηρηση των απαιτησεων του παραρτηµατοσ XI.»
στ) Στο Àρθρο 18 προστÝθεται το ακÞλουθο εδÀφιο:
«Οι διατÀξεισ αυτεσ εφαρµÞζονται και στην περÝπτωση
που η σηµανση CE εχει τοποθετηθεÝ συµφωνα µε τισ
διαδικασÝεσ τησ παρουσασ οδηγÝασ, αλλÀ αδικαιολογητωσ, σε προϊÞντα που δεν καλυπτονται απÞ την παρουσα οδηγÝα.»
ζ) Στο Àρθρο 22 παρÀγραφοσ 4, το πρωτο εδÀφιο αντικαθÝσταται απÞ το ακÞλουθο κεÝµενο:
«4. Τα κρÀτη µελη δεχονται:
— τη διÀθεση στο εµπÞριο, επÝ πενταετÝα µετÀ την
εκδοση τησ παρουσασ οδηγÝασ, βοηθηµÀτων τα
οποÝα συµµορφουνται προσ τουσ κανÞνεσ που Ýσχυαν στο εδαφÞσ τουσ στισ 31 ∆εκεµβρÝου 1994
και
— την εναρξη χρησεωσ των εν λÞγω βοηθηµÀτων µεχρι τισ 30 ΙουνÝου 2001 το αργÞτερο.»
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η) Το σηµεÝο 6.2 του παραρτηµατοσ II, το σηµεÝο 7.1 του
παραρτηµατοσ III, το σηµεÝο 5.2 του παραρτηµατοσ V
και το σηµεÝο 5.2 του παραρτηµατοσ VI διαγρÀφονται.
θ) Στο παρÀρτηµα XI, σηµεÝο 3, µετÀ τη δευτερη πρÞταση, προστÝθεται η ακÞλουθη πρÞταση:
«ΑυτÞ σηµαÝνει Þτι ο οργανισµÞσ διαθετει επαρκεσ
επιστηµονικÞ προσωπικÞ µε την κατÀλληλη πεÝρα και
τισ κατÀλληλεσ γνωσεισ για την αξιολÞγηση τησ ιατρικησ λειτουργικÞτητασ και των επιδÞσεων των βοηθηµÀτων που του εχουν κοινοποιηθεÝ, σε σχεση µε τισ
απαιτησεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ, ιδÝωσ δε µε τισ απαιτησεισ του παραρτηµατοσ I.»
Íρθρο 22
Εφαρµογη, µεταβατικεσ διατÀξεισ
1. Τα κρÀτη µελη θεσπÝζουν και δηµοσιευουν τισ νοµοθετικεσ, κανονιστικεσ και διοικητικεσ διατÀξεισ που απαιτουνται για να συµµορφωθουν µε την παρουσα οδηγÝα στισ 7
∆εκεµβρÝου 1999 το αργÞτερο. Ενηµερωνουν αµεσωσ την
Επιτροπη σχετικÀ.
Τα κρÀτη µελη εφαρµÞζουν τισ διατÀξεισ αυτεσ απÞ τισ
7 ΙουνÝου 2000.
Οι διατÀξεισ αυτεσ, Þταν θεσπÝζονται απÞ τα κρÀτη µελη,
αναφερονται στην παρουσα οδηγÝα η συνοδευονται απÞ
παρÞµοια αναφορÀ κατÀ την επÝσηµη δηµοσÝευση τουσ. Οι
λεπτοµερεÝσ διατÀξεισ για την αναφορÀ αυτη καθορÝζονται
απÞ τα κρÀτη µελη.
2. Τα κρÀτη µελη ανακοινωνουν στην Επιτροπη το κεÝµενο των ουσιωδων διατÀξεων εσωτερικου δικαÝου που θεσπÝζουν στον τοµεα που καλυπτεται απÞ την παρουσα
οδηγÝα.
3. Η επιτροπη που αναφερεται στο Àρθρο 7 µπορεÝ να
αναλÀβει τα καθηκοντÀ τησ απÞ την εναρξη ισχυοσ τησ
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παρουσασ οδηγÝασ. Τα κρÀτη µελη µπορουν να λÀβουν τα
µετρα που αναφερονται στο Àρθρο 15 απÞ την εναρξη
ισχυοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ.
4. Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα κατÀλληλα µετρα για να
εξασφαλισθεÝ Þτι οι κοινοποιηµενοι οργανισµοÝ που εÝναι
επιφορτισµενοι, δυνÀµει του Àρθρου 9, µε την αξιολÞγηση
τησ πιστÞτητασ, λαµβÀνουν υπÞψη κÀθε πληροφορÝα που
αφορÀ τα χαρακτηριστικÀ και τισ επιδÞσεισ των βοηθηµÀτων, συµπεριλαµβανοµενων ιδÝωσ των αποτελεσµÀτων των
σχετικων δοκιµασιων και ελεγχων που διεξÀγονται ηδη
βÀσει των προυMπαρχουσων εθνικων νοµοθετικων, κανονιστικων η διοικητικων διατÀξεων των σχετικων µε τα εν
λÞγω βοηθηµατα.
5. ΕπÝ πεντε ετη µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ
οδηγÝασ, τα κρÀτη µελη δεχονται τη διÀθεση στο εµπÞριο
βοηθηµÀτων τα οποÝα ανταποκρÝνονται προσ τουσ κανÞνεσ
που ισχυουν στο εδαφÞσ τουσ κατÀ την ηµεροµηνÝα ενÀρξεωσ ισχυοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ. ΚατÀ τη διÀρκεια µιασ
επιπλεον διετουσ περιÞδου, επιτρεπεται η εναρξη χρησησ
των προαναφερÞµενων βοηθηµÀτων.
Íρθρο 23
Η παρουσα οδηγÝα αρχÝζει να ισχυει απÞ την ηµερα τησ
δηµοσÝευσησ τησ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.
Íρθρο 24
Η παρουσα οδηγÝα απευθυνεται στα κρÀτη µελη.

Λουξεµβουργο, 27 ΟκτωβρÝου 1998.
Για το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο

Για το Συµβουλιο

Ο ΠρÞεδροσ

Ο ΠρÞεδροσ

J. M. GIL-ROBLES

E. HOSTASCH
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.

Τα βοηθηµατα πρεπει να σχεδιÀζονται και να κατασκευÀζονται κατÀ τρÞπον ωστε, χρησιµοποιουµενα υπÞ τισ συνθηκεσ και για τουσ σκοπουσ για τουσ οποÝουσ εχουν προβλεφθεÝ, να µην θετουν σε
κÝνδυνο, Àµεσα η εµµεσα, την κλινικη κατÀσταση η την ασφÀλεια των ασθενων, την ασφÀλεια η την
υγεÝα των χρηστων η, ενδεχοµενωσ, Àλλων προσωπων, η την ασφÀλεια των πραγµÀτων. Οι τυχÞν
κÝνδυνοι, οι οποÝοι ενδεχεται να συνδεονται µε τη χρηση τουσ, πρεπει να εÝναι αποδεκτοÝ Þταν
σταθµÝζονται εναντι των ωφελειων που παρεχονται στον ασθενη και να εÝναι συµβατοÝ µε υψηλÞ
επÝπεδο προστασÝασ τησ υγεÝασ και τησ ασφÀλειασ.

2.

Οι επιλογεσ του κατασκευαστη για το σχεδιασµÞ και την κατασκευη των βοηθηµÀτων πρεπει να
εÝναι συµβατεσ µε τισ αρχεσ τησ ασφÀλειασ, λαµβανοµενων υπÞψη των γενικωσ παραδεκτων
επιπεδων τησ τεχνολογÝασ.
Για την επιλογη των καταλληλÞτερων λυσεων, ο κατασκευαστησ οφεÝλει να εφαρµÞζει τισ ακÞλουθεσ αρχεσ, µε τη σειρÀ που αναγρÀφονται:
— κατÀ το δυνατÞν εξÀλειψη η περιορισµÞσ των κινδυνων (εγγενωσ ασφαλησ σχεδιασµÞσ και
κατασκευη),
— κατÀ περÝπτωση, ληψη των κατÀλληλων µετρων προστασÝασ Þσον αφορÀ τουσ κινδυνουσ που
δεν εÝναι δυνατÞν να εξαλειφθουν,
— ενηµερωση των χρηστων για τουσ κινδυνουσ που εξακολουθουν να υπÀρχουν εξαιτÝασ τησ
ανεπÀρκειασ των µετρων προστασÝασ που εχουν ληφθεÝ.

3.

Τα βοηθηµατα πρεπει να σχεδιÀζονται και να κατασκευÀζονται κατÀ τρÞπον ωστε να µπορουν να
χρησιµοποιουνται για τουσ σκοπουσ που αναφερονται στο Àρθρο 1 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο β), Þπωσ
προσδιορÝζονται απÞ τον κατασκευαστη, λαµβανοµενου υπÞψη του γενικωσ παραδεκτου επιπεδου
τησ τεχνολογÝασ. ΕιδικÞτερα, πρεπει, κατÀ περÝπτωση, να επιτυγχÀνουν τισ προβλεπÞµενεσ επιδÞσεισ
τουσ Þσον αφορÀ την αναλυτικη ευαισθησÝα, τη διαγνωστικη ευαισθησÝα, την αναλυτικη εξειδÝκευση, τη διαγνωστικη εξειδÝκευση, την ακρÝβεια, την επαναληψιµÞτητα, την αναπαραγωγιµÞτητα,
συµπεριλαµβανοµενου του ελεγχου των οικεÝων αλληλεπιδρÀσεων, και τα Þρια ανιχνευσεωσ που
δηλωνονται απÞ τον κατασκευαστη.
Η προελευση των τιµων των υλικων βαθµονÞµησησ η/και υλικων ελεγχου πρεπει να εξασφαλÝζεται
µεσω των υφιστÀµενων διαδικασιων µετρησεωσ αναφορÀσ η/και διαθεσιµων υλικων αναφορÀσ
µεγαλυτερησ εγκυρÞτητασ.

4.

Τα χαρακτηριστικÀ και οι επιδÞσεισ που αναφερονται στα σηµεÝα 1 και 3 δεν πρεπει να
αλλοιωνονται σε βαθµÞ που να τÝθεται σε κÝνδυνο η υγεÝα η η ασφÀλεια του ασθενουσ η του χρηστη
και, ενδεχοµενωσ, Àλλων προσωπων, κατÀ τη διÀρκεια ζωησ του βοηθηµατοσ, Þπωσ αυτη δηλωνεται
απÞ τον κατασκευαστη, Þταν το βοηθηµα υφÝσταται τισ αντιξοÞτητεσ που µπορεÝ να υποστεÝ υπÞ
κανονικεσ συνθηκεσ χρησεωσ. ΕλλεÝψει αναφορÀσ του χρÞνου ζωησ, οι Þροι αυτοÝ ισχυουν για το
λογικÀ αναµενÞµενο χρÞνο ζωησ εντÞσ τετοιου βοηθηµατοσ, δεδοµενου του προορισµου και τησ
προβλεπÞµενησ χρησεωσ του.

5.

Τα βοηθηµατα πρεπει να σχεδιÀζονται, να κατασκευÀζονται και να συσκευÀζονται κατÀ τρÞπον
ωστε τα χαρακτηριστικÀ και οι επιδÞσεισ κατÀ την προβλεπÞµενη χρηση τουσ να µην αλλοιωνονται
κατÀ την αποθηκευση και µεταφορÀ (θερµοκρασÝα, υγρασÝα, κ.λπ.), λαµβανοµενων υπÞψη των
οδηγιων και πληροφοριων που παρεχονται απÞ τον κατασκευαστη.

Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1.

Φυσικεσ και χηµικεσ ιδιÞτητεσ

1.1.

Τα βοηθηµατα πρεπει να σχεδιÀζονται και να κατασκευÀζονται κατÀ τρÞπον ωστε να επιτυγχÀνονται τα χαρακτηριστικÀ και οι επιδÞσεισ που αναφερονται στο µεροσ Α «Γενικεσ απαιτησεισ». Πρεπει
να δÝνεται ιδιαÝτερη προσοχη στην πιθανÞτητα µειωσεωσ των αναλυτικων επιδÞσεων λÞγω ασυµβα-
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τÞτητασ µεταξυ των χρησιµοποιουµενων υλικων και των δειγµÀτων (Þπωσ οι βιολογικοÝ ιστοÝ, τα
κυτταρα, τα σωµατικÀ υγρÀ και οι µικροοργανισµοÝ) που προορÝζονται να ελθουν σε επαφη µε το
βοηθηµα, λαµβανοµενου υπÞψη του προορισµου του.

1.2.

Τα βοηθηµατα πρεπει να σχεδιÀζονται, να κατασκευÀζονται και να συσκευÀζονται κατÀ τρÞπον
ωστε να περιορÝζονται κατÀ το δυνατÞν οι κÝνδυνοι που δηµιουργουν οι διαρροεσ προϊÞντων, οι
προσµεÝξεισ και τα κατÀλοιπα για τα Àτοµα που συµµετεχουν στη µεταφορÀ, αποθηκευση και
χρηση των βοηθηµÀτων, λαµβανοµενου υπÞψη του προβλεπÞµενου προορισµου των προϊÞντων.

2.

Λοιµωξεισ και µικροβιολογικεσ µολυνσεισ

2.1.

Τα βοηθηµατα και οι µεθοδοι παραγωγησ τουσ πρεπει να σχεδιÀζονται κατÀ τρÞπον ωστε να
εξαλεÝφεται η να περιορÝζεται στο ελÀχιστο ο κÝνδυνοσ µολυνσεωσ του χρηστη η Àλλων προσωπων.
Ο σχεδιασµÞσ πρεπει να επιτρεπει τον ευκολο χειρισµÞ και, στισ περιπτωσεισ που αυτÞ εÝναι
αναγκαÝο, να περιορÝζει στο ελÀχιστο τη µÞλυνση και τισ διαρροεσ απÞ το βοηθηµα κατÀ τη χρηση
και, στην περÝπτωση των υποδοχεων δειγµÀτων, τον κÝνδυνο µολυνσεωσ των δειγµÀτων. Οι µεθοδοι
παραγωγησ πρεπει να εÝναι κατÀλληλεσ για την επÝτευξη των σκοπων αυτων.

2.2.

Στισ περιπτωσεισ κατÀ τισ οποÝεσ το βοηθηµα περιεχει βιολογικεσ ουσÝεσ, οι κÝνδυνοι βιοµολυνσεωσ
πρεπει να περιορÝζονται στο ελÀχιστο µε την επιλογη των ενδεδειγµενων δωρητων και των
κατÀλληλων ουσιων, καθωσ και µε τη χρηση κατÀλληλων και επικυρωµενων διαδικασιων αδρανοποÝησησ, διατηρησησ, δοκιµασÝασ και ελεγχου.

2.3.

Τα βοηθηµατα που φερουν τη σηµανση «ΣΤΕΙΡΟ» η αυτÀ που εχουν ειδικÀ µικροβιολογικÀ
χαρακτηριστικÀ, πρεπει να σχεδιÀζονται, να κατασκευÀζονται και να συσκευÀζονται σε κατÀλληλη
συσκευασÝα, συµφωνα µε ενδεδειγµενεσ διαδικασÝεσ που εξασφαλÝζουν τη διατηρηση τουσ στην
κατÀλληλη µικροβιολογικη κατÀσταση που αναφερεται στην ετικετα Þταν διατÝθενται στο εµπÞριο,
υπÞ τισ συνθηκεσ αποθηκευσησ και µεταφορÀσ που ορÝζονται απÞ τον κατασκευαστη, µεχρισ Þτου
καταστραφεÝ η ανοιχθεÝ η προστατευτικη συσκευασÝα.

2.4.

Τα βοηθηµατα που φερουν τη σηµανση «ΣΤΕΙΡΟ» η αυτÀ που εχουν ειδικÀ µικροβιολογικÀ
χαρακτηριστικÀ, πρεπει να εχουν υποβληθεÝ σε επεξεργασÝα µε κατÀλληλη και επικυρωµενη
µεθοδο.

2.5.

Τα συστηµατα συσκευασÝασ των βοηθηµÀτων, πλην αυτων που αναφερονται στο σηµεÝο 2.3, πρεπει
να µπορουν να διατηρουν το προϊÞν χωρÝσ υποβÀθµιση του επιπεδου καθαριÞτητασ που ορÝζει ο
κατασκευαστησ και, σε περÝπτωση που τα προϊÞντα πρεπει να αποστειρωνονται πριν απÞ τη χρηση,
να περιορÝζουν, κατÀ το δυνατÞν, τον κÝνδυνο µικροβιακησ µÞλυνσησ.
Ùταν οι επιδÞσεισ του βοηθηµατοσ ενδεχεται να αλλοιωθουν απÞ µια µικροβιολογικη µÞλυνση, θα
πρεπει να λαµβÀνονται µετρα για τον περιορισµÞ τησ µÞλυνσησ αυτησ στο µετρο του δυνατου κατÀ
την επιλογη και το χειρισµÞ των πρωτων υλων, κατÀ την παραγωγη, την αποθηκευση και
διανοµη.

2.6.

Τα βοηθηµατα που πρÞκειται να αποστειρωθουν πρεπει να κατασκευÀζονται υπÞ τισ κατÀλληλα
ελεγχÞµενεσ συνθηκεσ (π.χ. ελεγχοσ του περιβÀλλοντοσ).

2.7.

Τα συστηµατα συσκευασÝασ που προορÝζονται για τα µη αποστειρωµενα βοηθηµατα πρεπει να εÝναι
σε θεση να διατηρουν το προϊÞν Àθικτο απÞ Àποψη προβλεπÞµενησ καθαρÞτητασ και, εφÞσον
πρÞκειται να αποστειρωθουν πριν απÞ τη χρηση τουσ, να µειωνουν στο ελÀχιστο τον κÝνδυνο
µικροβιακησ µÞλυνσησ. Το συστηµα συσκευασÝασ πρεπει να εÝναι κατÀλληλο, λαµβÀνοντασ υπÞψη
τη µεθοδο αποστεÝρωσησ που υποδεικνυει ο κατασκευαστησ.

3.

Κατασκευαστικεσ και περιβαλλοντικεσ ιδιÞτητεσ

3.1.

ΕÀν το βοηθηµα προορÝζεται να χρησιµοποιεÝται σε συνδυασµÞ µε Àλλα βοηθηµατα η εξοπλισµÞ, ο
συνδυασµÞσ, στο συνολÞ του, συµπεριλαµβανοµενων των συστηµÀτων συνδεσεωσ, πρεπει να εÝναι
ασφαλησ και να µην υποβαθµÝζει τισ προβλεπÞµενεσ επιδÞσεισ του βοηθηµατοσ. Οι Þποιοι περιορισµοÝ στη χρηση τουσ πρεπει να αναφερονται στην επισηµανση η/και στισ οδηγÝεσ χρησεωσ.

3.2.

Τα βοηθηµατα πρεπει να σχεδιÀζονται και να κατασκευÀζονται κατÀ τρÞπον ωστε να περιορÝζονται στο ελÀχιστο οι κÝνδυνοι που συνδεονται µε τη χρησιµοποÝηση τουσ σε συνδυασµÞ µε τα υλικÀ,
ουσÝεσ και αερια µε τα οποÝα ενδεχεται να ελθουν σε επαφη κατÀ την κανονικη τουσ χρησιµοποÝηση.
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Τα βοηθηµατα πρεπει να σχεδιÀζονται και να κατασκευÀζονται κατÀ τρÞπον ωστε να εξαλεÝφονται
η να περιορÝζονται κατÀ το δυνατÞν:
— οι κÝνδυνοι τραυµατισµου, λÞγω των φυσικων χαρακτηριστικων τουσ (ιδÝωσ του γινοµενου
Þγκου-πιεσεωσ, των διαστÀσεων και, ενδεχοµενωσ, των εργονοµικων χαρακτηριστικων),
— οι κÝνδυνοι που συνδεονται µε τισ λογικÀ προβλεψιµεσ εξωτερικεσ επιδρÀσεισ, Þπωσ τα µαγνητικÀ πεδÝα, οι εξωτερικεσ ηλεκτρικεσ επιδρÀσεισ, οι ηλεκτροστατικεσ εκκενωσεισ, η πÝεση, η
υγρασÝα, η θερµοκρασÝα η οι διακυµÀνσεισ τησ πιεσεωσ η τησ επιταχυνσεωσ, η η µη ηθεληµενη
διεÝσδυση ουσιων στο βοηθηµα.
Τα βοηθηµατα πρεπει να σχεδιÀζονται και να κατασκευÀζονται κατÀ τρÞπον ωστε να παρεχεται
επαρκησ εγγενησ προστασÝα απÞ τισ ηλεκτροµαγνητικεσ οχλησεισ, που θα τουσ επιτρεπει να
λειτουργουν συµφωνα µε τον προορισµÞ τουσ.

3.4.

Τα βοηθηµατα πρεπει να σχεδιÀζονται και να κατασκευÀζονται κατÀ τρÞπον ωστε να περιορÝζονται κατÀ το δυνατÞν οι κÝνδυνοι πυρκαγιÀσ η εκρηξεωσ κατÀ την κανονικη χρηση τουσ και Þταν
παρουσιαστεÝ η πρωτη βλÀβη. ΙδιαÝτερη προσοχη πρεπει να δÝνεται σε βοηθηµατα των οποÝων ο
προορισµÞσ περιλαµβÀνει την εκθεση η τη χρησιµοποÝηση σε συνδυασµÞ µε ευφλεκτεσ ουσÝεσ η
ουσÝεσ οι οποÝεσ µπορουν να προκαλεσουν καυση.

3.5.

Τα βοηθηµατα πρεπει να σχεδιÀζονται και να κατασκευÀζονται κατÀ τρÞπον ωστε να διευκολυνεται η διαχεÝριση τησ ασφαλουσ διÀθεσησ των αποβλητων.

3.6.

Η κλÝµακα µετρησεωσ, παρακολουθησεωσ η ενδεÝξεωσ (συµπεριλαµβανοµενων των χρωµατικων
µεταβολων και Àλλων οπτικων δεικτων) πρεπει να σχεδιÀζεται και να κατασκευÀζεται συµφωνα µε
τισ εργονοµικεσ αρχεσ, λαµβανοµενου υπÞψη του προορισµου του βοηθηµατοσ.

4.

Βοηθηµατα που εÝναι Þργανα η συσκευεσ µε µετρητικη λειτουργÝα

4.1.

Τα βοηθηµατα που εÝναι Þργανα η συσκευεσ µε πρωταρχικη αναλυτικη µετρητικη λειτουργÝα πρεπει
να σχεδιÀζονται και να κατασκευÀζονται κατÀ τρÞπον ωστε να παρεχουν ικανοποιητικη σταθερÞτητα και ακρÝβεια µετρησεωσ εντÞσ κατÀλληλων ορÝων ακριβεÝασ, λαµβανοµενου υπÞψη του
προορισµου του βοηθηµατοσ και των διαθεσιµων και κατÀλληλων διαδικασιων και υλικων µετρησεωσ αναφορÀσ. Τα Þρια ακριβεÝασ πρεπει να προσδιορÝζονται απÞ τον κατασκευαστη.

4.2.

Ùταν οι τιµεσ εκφρÀζονται αριθµητικÀ, πρεπει να εκφρÀζονται σε ανεγνωρισµενεσ µονÀδεσ
συµφωνα µε τισ διατÀξεισ τησ οδηγÝασ 80/181/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 20ησ ∆εκεµβρÝου 1979, περÝ
προσεγγÝσεωσ των νοµοθεσιων των κρατων µελων των αναφεροµενων στισ µονÀδεσ µετρησεωσ (1).

5.

ΠροστασÝα απÞ τισ ακτινοβολÝεσ

5.1.

Τα βοηθηµατα πρεπει να σχεδιÀζονται, να κατασκευÀζονται και να συσκευÀζονται κατÀ τρÞπον
ωστε να ελαχιστοποιεÝται η εκθεση των χρηστων και Àλλων ατÞµων στισ εκπεµπÞµενεσ ακτινοβολÝεσ.

5.2.

Στην περÝπτωση που τα βοηθηµατα προορÝζονται να εκπεµπουν δυνÀµει επικÝνδυνεσ, ορατεσ η/και
αÞρατεσ ακτινοβολÝεσ, πρεπει, Þσο εÝναι δυνατÞ, να εÝναι:
— σχεδιασµενα και κατασκευασµενα κατÀ τρÞπον ωστε τα χαρακτηριστικÀ και η ποσÞτητα των
εκπεµποµενων ακτινοβολιων να εÝναι δυνατÞ να ελεγχονται η/και να ρυθµÝζονται,
— να εÝναι εφοδιασµενα µε ενδεικτικεσ οθÞνεσ η/και ακουστικÀ σηµατα προειδοποÝησησ για τισ
εκποµπεσ αντινοβολÝασ.

5.3.

Οι οδηγÝεσ χρησεωσ των βοηθηµÀτων που εκπεµπουν ακτινοβολÝεσ πρεπει να περιεχουν λεπτοµερη
στοιχεÝα Þσον αφορÀ τη φυση τησ εκπεµπÞµενησ ακτινοβολÝασ, τουσ τρÞπουσ προστασÝασ του
χρηστη και τουσ τρÞπουσ αποφυγησ λανθασµενων χειρισµων, καθωσ και τουσ τρÞπουσ εξÀλειψησ
των κινδυνων που συνεπÀγεται η εγκατÀσταση τουσ.

6.

Απαιτησεισ για τα ιατροτεχνολογικÀ βοηθηµατα τα συνδεÞµενα η εξοπλισµενα µε πηγη ενεργειασ

6.1.

Τα βοηθηµατα που περιλαµβÀνουν ηλεκτρονικÀ προγραµµατιζÞµενα συστηµατα, συµπεριλαµβανοµενων των λογισµικων, πρεπει να σχεδιÀζονται κατÀ τρÞπον ωστε να εξασφαλÝζονται η επαναληψιµÞτητα, η αξιοπιστÝα και οι επιδÞσεισ των συστηµÀτων αυτων, συµφωνα µε την προβλεπÞµενη
χρηση τουσ.

(1) ΕΕ L 39 τησ 15.2.1980, σ. 40¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 89/617/ΕΟΚ (ΕΕ L 357 τησ 7.12.1989,
σ. 28).
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6.2.

Τα βοηθηµατα πρεπει να σχεδιÀζονται και να κατασκευÀζονται κατÀ τρÞπον ωστε να ελαχιστοποιουνται οι κÝνδυνοι δηµιουργÝασ ηλεκτροµαγνητικων παρεµβολων, οι οποÝεσ θα µπορουσαν να
παραβλÀψουν τη λειτουργÝα Àλλων βοηθηµÀτων η εξοπλισµου στο συνηθεσ περιβÀλλον τουσ.

6.3.

Τα βοηθηµατα πρεπει να σχεδιÀζονται και να κατασκευÀζονται κατÀ τρÞπον ωστε να αποφευγεται,
κατÀ το δυνατÞν, ο κÝνδυνοσ τυχαÝων ηλεκτρικων εκκενωσεων κατÀ την κανονικη τουσ χρηση και
Þταν παρουσιαστεÝ η πρωτη βλÀβη, εφÞσον τα βοηθηµατα αυτÀ εχουν εγκατασταθεÝ και συντηρηθεÝ
ορθωσ.

6.4.

ΠροτασÝα απÞ µηχανικουσ και θερµικουσ κινδυνουσ

6.4.1. Τα βοηθηµατα πρεπει να σχεδιÀζονται και να κατασκευÀζονται κατÀ τρÞπον ωστε να προστατευεται ο χρηστησ απÞ τουσ µηχανικουσ κινδυνουσ. Τα βοηθηµατα πρεπει να εÝναι επαρκωσ σταθερÀ
υπÞ τισ προβλεπÞµενεσ συνθηκεσ λειτουργÝασ, πρεπει δε να µπορουν να ανθÝστανται σε καταπονησεισ που εÝναι συνυφασµενεσ µε το προβλεπÞµενο περιβÀλλον χρησησ τουσ και να διατηρουν την
ανθεκτικÞτητα αυτη καθ’ Þλη την αναµενÞµενη διÀρκεια ζωησ των βοηθηµÀτων, µε την επιφυλαξη
των τυχÞν απαιτησεων επιθεωρησησ και συντηρησησ που προβλεπονται απÞ τον κατασκευαστη.
Ùταν υπÀρχουν κÝνδυνοι λÞγω τησ παρουσÝασ κινουµενων εξαρτηµÀτων, λÞγω διÀλυσησ η απÞσπασησ, η λÞγω διαρροησ ουσιων, πρεπει να περιλαµβÀνονται κατÀλληλα προστατευτικÀ µεσα.
Τα τυχÞν προτατευτικÀ µεσα που περιλαµβÀνονται στο βοηθηµα για να παρεχεται προστασÝα, ιδÝωσ
απÞ κινουµενα εξαρτηµατα, πρεπει να εÝναι ασφαλωσ στερεωµενα και δεν πρεπει να εµποδÝζουν την
οµαλη λειτουργÝα του βοηθηµατοσ, η να περιορÝζουν τη συνηθη συντηρηση του βοηθηµατοσ Þπωσ
προβλεπεται απÞ τον κατασκευαστη.
6.4.2. Τα βοηθηµατα πρεπει να σχεδιÀζονται και να κατασκευÀζονται κατÀ τρÞπον ωστε να περιορÝζονται στο ελÀχιστο δυνατÞν οι κÝνδυνοι απÞ κραδασµουσ που δηµιουργουνται απÞ τα εν λÞγω
βοηθηµατα, λαµβανοµενησ υπÞψη τησ τεχνικησ προÞδου και των διαθεσιµων τρÞπων περιορισµου
των κραδασµων, ιδÝωσ στην πηγη, εκτÞσ εÀν οι κραδασµοÝ αποτελουν χαρακτηριστικÞ των
προβλεποµενων επιδÞσεων.
6.4.3. Τα βοηθηµατα πρεπει να σχεδιÀζονται και κατασκευÀζονται κατÀ τρÞπον ωστε να περιορÝζονται
στο ελÀχιστο δυνατÞν οι κÝνδυνοι απÞ εκπεµπÞµενουσ θορυβουσ, λαµβανοµενησ υπÞψη τησ τεχνικησ
προÞδου και των διαθεσιµων τρÞπων περιορισµου του θορυβου, ιδÝωσ στην πηγη, εκτÞσ εÀν ο
εκπεµπÞµενοσ θÞρυβοσ αποτελεÝ χαρακτηριστικÞ των προβλεπÞµενων επιδÞσεων.
6.4.4. Τα τερµατικÀ και οι συνδεσεισ σε πηγεσ ηλεκτρικησ ενεργειασ, στο δÝκτυο αερÝου η υδατοσ και
πεπιεσµενου αερα που χειρÝζεται ο χρηστησ πρεπει να σχεδιÀζονται και να κατασκευÀζονται κατÀ
τρÞπον ωστε να ελαχιστοποιουνται οι ενδεχÞµενοι κÝνδυνοι.
6.4.5. Τα µερη των βοηθηµÀτων στα οποÝα υπÀρχει πρÞσβαση (εξαιρουµενων των µερων η σηµεÝων που
προορÝζονται για την παροχη θερµÞτητασ η που προορÝζονται να φθÀσουν σε ορισµενεσ θερµοκρασÝεσ) καθωσ και το περιβÀλλον τουσ, δεν πρεπει να φθÀνουν σε δυνητικÀ επικÝνδυνεσ θερµοκρασÝεσ
υπÞ κανονικεσ συνθηκεσ χρησεωσ.
7.

Απαιτησεισ για τα αυτοδιαγνωστικÀ βοηθηµατα
Τα αυτοδιαγνωστικÀ βοηθηµατα πρεπει να σχεδιÀζονται και να κατασκευÀζονται κατÀ τρÞπον
ωστε να εχουν επιδÞσεισ ανÀλογεσ µε τον προορισµÞ τουσ, λαµβÀνοντασ υπÞψη τη δεξιÞτητα και τισ
δυνατÞτητεσ χειρισµου εκ µερουσ των χρηστων, καθωσ και τισ επιδρÀσεισ απÞ µεταβολεσ που µπορεÝ
λογικÀ να αναµενονται στην τεχνικη των χρηστων και στο περιβÀλλον. Οι πληροφορÝεσ και οι
οδηγÝεσ που παρεχονται απÞ τον κατασκευαστη πρεπει να εÝναι ευκολα κατανοητεσ και να
εφαρµÞζονται ευκολα απÞ το χρηστη.

7.1.

Τα αυτοδιαγνωστικÀ βοηθηµατα πρεπει να σχεδιÀζονται και να κατασκευÀζονται κατÀ τρÞπον
ωστε:
— να εξασφαλÝζεται Þτι η χρηση του αυτοδιαγνωστικου βοηθηµατοσ απÞ τον σκοπουµενο µη
ειδηµονα χρηστη εÝναι απλη σε Þλεσ τισ φÀσεισ τησ διαδικασÝασ και
— να περιορÝζεται κατÀ το δυνατÞν ο κÝνδυνοσ σφαλµÀτων του χρηστη κατÀ το χειρισµÞ του
αυτοδιαγνωστικου βοηθηµατοσ και την ερµηνεÝα των αποτελεσµÀτων.

7.2.

Τα αυτοδιαγνωστικÀ βοηθηµατα πρεπει, Þπου αυτÞ εÝναι ευλÞγωσ εφικτÞ, να εµπεριεχουν µεθοδο
ελεγχου του χρηστη, δηλαδη διαδικασÝα µε την οποÝα ο χρηστησ δυναται να ελεγξει Þτι, κατÀ τη
στιγµη τησ χρησεωσ, το προϊÞν θα λειτουργησει κατÀ τα προβλεπÞµενα.

8.

ΠληροφορÝεσ που παρεχονται απÞ τον κατασκευαστη

8.1.

ΚÀθε βοηθηµα πρεπει να συνοδευεται απÞ τισ πληροφορÝεσ που απαιτουνται για την ασφαλη και
ορθη χρηση του, λαµβανοµενων υπÞψη τησ εκπαιδευσεωσ και των γνωσεων των ενδεχÞµενων
χρηστων, καθωσ και απÞ στοιχεÝα αναγνωρισησ του κατασκευαστη.
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Στισ πληροφορÝεσ αυτεσ περιλαµβÀνονται και τα στοιχεÝα που αναγρÀφονται στην επισηµανση και
στισ οδηγÝεσ χρησεωσ.
Ùπου αυτÞ εÝναι εφικτÞ και ενδεδειγµενο, οι πληροφορÝεσ που απαιτουνται για την ασφαλη και
ορθη χρηση του βοηθηµατοσ πρεπει να αναγρÀφονται στο Ýδιο το βοηθηµα η, Þπου αυτÞ
ενδεÝκνυται, στη συσκευασÝα πωλησεωσ. ΕÀν δεν εÝναι δυνατη η πληρησ επισηµανση του κÀθε
προϊÞντοσ, οι πληροφορÝεσ πρεπει να αναγρÀφονται στη συσκευασÝα η/και στισ οδηγÝεσ χρησεωσ
που συνοδευουν ενα η περισσÞτερα βοηθηµατα.
Οι οδηγÝεσ χρησεωσ πρεπει να συνοδευουν κÀθε βοηθηµα η να περιεχονται στη συσκευασÝα ενÞσ η
περισσοτερων βοηθηµÀτων.
Σε δεÞντωσ αιτιολογηµενεσ και εξαιρετικεσ περιπτωσεισ, δεν απαιτουνται οι ωσ Àνω οδηγÝεσ χρησεωσ
για βοηθηµα το οποÝο µπορεÝ να χρησιµοποιηθεÝ καταλληλωσ και µε ασφÀλεια χωρÝσ αυτεσ.
Η απÞφαση περÝ µεταφρÀσεωσ των οδηγιων χρησεωσ και
γλωσσεσ τησ Ευρωπαϊκησ Îνωσησ επαφÝεται στα κρÀτη
αυτοδιαγνωστικÀ βοηθηµατα, οι οδηγÝεσ χρησεωσ και η
στην/στισ επÝσηµη(-εσ) γλωσσα(-εσ) του κρÀτουσ µελουσ
βοηθηµα παραδÝδεται στον τελικÞ χρηστη.

τησ επισηµανσησ σε µÝα η περισσÞτερεσ
µελη, υπÞ την προυMπÞθεση Þτι, για τα
επισηµανση περιλαµβÀνουν µετÀφραση
εντÞσ του οποÝου το αυτοδιαγνωστικÞ

8.2.

Ùπου αυτÞ ενδεÝκνυται, οι πληροφορÝεσ αυτεσ πρεπει να παρεχονται υπÞ µορφη συµβÞλων. ΚÀθε
συµβολο και χρωµα αναγνωρισησ που χρησιµοποιεÝται πρεπει να συµµορφουται µε τα εναρµονισµενα πρÞτυπα. Σε περιοχεσ Þπου δεν υπÀρχουν πρÞτυπα, τα χρησιµοποιουµενα συµβολα και χρωµατα
πρεπει να περιγρÀφονται στα εντυπα που συνοδευουν το βοηθηµα.

8.3.

Στην περÝπτωση βοηθηµÀτων που περιεχουν ουσÝα η παρασκευασµα που µπορουν να θεωρηθουν
επικÝνδυνα, λÞγω τησ φυσησ και τησ ποσÞτητασ των συστατικων τουσ και τησ µορφησ υπÞ την οποÝα
παρουσιÀζονται, εφαρµÞζονται οι απαιτησεισ τησ οδηγÝασ 67/548/ΕΟΚ (1) και τησ οδηγÝασ 88/
379/ΕΟΚ (2) για την επÝθεση των ενδεδειγµενων συµβÞλων κινδυνου και επισηµανσησ. ΕÀν δεν
υπÀρχει αρκετÞσ χωροσ για να τοποθετηθουν Þλεσ οι απαιτουµενεσ πληροφορÝεσ στο Ýδιο το
βοηθηµα η την ετικετα του, στην ετικετα πρεπει να τοποθετουνται τα σχετικÀ συµβολα κινδυνου,
ενω οι Àλλεσ πληροφορÝεσ που απαιτουνται απÞ τισ εν λÞγω οδηγÝεσ πρεπει να αναγρÀφονται στισ
οδηγÝεσ χρησεωσ.
ΕφαρµÞζονται οι διατÀξεισ των προαναφερÞµενων οδηγιων σχετικÀ µε το δελτÝο δεδοµενων
ασφαλεÝασ, εκτÞσ εÀν Þλεσ οι σχετικεσ πληροφορÝεσ παρεχονται ηδη καταλληλωσ µεσω των οδηγιων
χρησεωσ.

8.4.

Η επισηµανση πρεπει να περιλαµβÀνει τα ακÞλουθα στοιχεÝα, ενδεχοµενωσ υπÞ µορφη συµβÞλων:
α) την επωνυµÝα η την εµπορικη επωνυµÝα και τη διευθυνση του κατασκευαστη. Για τα βοηθηµατα
που εισÀγονται στην ΚοινÞτητα µε σκοπÞ τη διανοµη τουσ στην ΚοινÞτητα, η επισηµανση, η
εξωτερικη συσκευασÝα η οι οδηγÝεσ χρησεωσ πρεπει να περιεχουν επιπλεον την επωνυµÝα και τη
διευθυνση του εντολοδÞχου του κατασκευαστη¯
β) τα στοιχεÝα που εÝναι απολυτωσ αναγκαÝα προκειµενου ο χρηστησ να εÝναι σε θεση να
αναγνωρÝζει επακριβωσ το βοηθηµα και το περιεχÞµενο τησ συσκευασÝασ¯
γ) κατÀ περÝπτωση, την ενδειξη «ΣΤΕΙΡΟ» η Àλλη ενδειξη µε την οποÝα επισηµαÝνεται η ειδικη
µικροβιολογικη κατÀσταση η η κατÀσταση απÞ πλευρÀσ καθαριÞτητασ¯
δ) τον κωδικÞ τησ παρτÝδασ, µετÀ απÞ τη λεξη «ΠΑΡΤΙ∆Α», η τον αυξοντα αριθµÞ¯
ε) εÀν απαιτεÝται, την ηµεροµηνÝα µεχρι την οποÝα το βοηθηµα η µεροσ αυτου µπορεÝ να
χρησιµοποιηθεÝ ασφαλωσ, χωρÝσ υποβÀθµιση των επιδÞσεων, εκφραζÞµενη κατÀ σειρÀ σε ετοσ,
µηνα και, εÀν απαιτεÝται, ηµερα¯
στ) στισ περιπτωσεισ βοηθηµÀτων για αξιολÞγηση των επιδÞσεων, την ενδειξη «µÞνον για την
αξιολÞγηση των επιδÞσεων»¯
ζ) κατÀ περÝπτωση, ενδειξη µε την οποÝα επισηµαÝνεται Þτι πρÞκειται για βοηθηµα που χρησιµοποιεÝται in vitro¯
η) τισ ειδικεσ συνθηκεσ αποθηκευσησ η/και χειρισµου¯
θ) κατÀ περÝπτωση, τισ ειδικεσ οδηγÝεσ χρησεωσ¯

(1) ΟδηγÝα 67/548/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 2ασ ΙουνÝου 1967, περÝ προσεγγÝσεωσ των νοµοθετικων, κανονιστικων και
διοικητικων διατÀξεων που αφορουν την ταξινÞµηση, συσκευασÝα και επισηµανση των επικινδυνων ουσιων (ΕΕ 196 τησ
16.8.1967, σ. 1)¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 97/69/ΕΚ τησ Επιτροπησ (ΕΕ L 343 τησ 13.12.1997,
σ. 19).
2
( ) ΟδηγÝα 88/379/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 7ησ ΙουνÝου 1988, για την προσεγγιση των νοµοθετικων, κανονιστικων και
διοικητικων διατÀξεων των κρατων µελων που αφορουν την ταξινÞµηση, τη συσκευασÝα και την επισηµανση των
επικÝνδυνων παρασκευασµÀτων (ΕΕ L 187 τησ 16.7.1988, σ. 14)¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε τελευταÝα απÞ την οδηγÝα
96/65/ΕΚ τησ Επιτροπησ (ΕΕ L 265 τησ 18.10.1996, σ. 15).
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ι) τισ ενδεδειγµενεσ προειδοποιησεισ η/και προφυλÀξεισ που πρεπει να ληφθουν¯
ια) εÀν το βοηθηµα προορÝζεται για αυτοδιÀγνωση, η πληροφορÝα αυτη πρεπει να δηλωνεται µε
σαφηνεια.

8.5.

ΕÀν ο προορισµÞσ του βοηθηµατοσ δεν εÝναι προφανησ για το χρηστη, ο κατασκευαστησ οφεÝλει να
τον αναφερει σαφωσ στισ οδηγÝεσ χρησεωσ και, κατÀ περÝπτωση, στην ετικετα.

8.6.

ΕÀν εÝναι ευλÞγωσ εφικτÞ, τα βοηθηµατα και τα χωριστÀ εξαρτηµατα πρεπει να αναγνωρÝζονται,
κατÀ περÝπτωση ωσ παρτÝδεσ, ουτωσ ωστε να εÝναι δυνατÞν να λαµβÀνονται τα ενδεδειγµενα µετρα
για τον εντοπισµÞ των δυνητικων κινδυνων απÞ τα βοηθηµατα και τα αποσπÀσιµα εξαρτηµατÀ
τουσ.

8.7.

ΚατÀ περÝπτωση, οι οδηγÝεσ χρησεωσ πρεπει να περιεχουν τα ακÞλουθα στοιχεÝα:
α) τα λεπτοµρη στοιχεÝα που αναφερονται στο σηµεÝο 8.4, πλην των στοιχεÝων των στοιχεÝων δ) και
ε)¯
β) τη συνθεση του αντιδρωντοσ προϊÞντοσ µαζÝ µε τη φυση και την ποσÞτητα η τη συγκεντρωση
του η των δραστικων συστατικων του αντιδραστηρÝου η του διαγνωστικου συνÞλου (kit) καθωσ
και, κατÀ περÝπτωση, µνεÝα Þτι το βοηθηµα περιεχει Àλλα συστατικÀ που ενδεχεται να
επηρεÀζουν τη µετρηση¯
γ) τισ συνθηκεσ αποθηκευσησ και το χρÞνο διατηρησησ µετÀ την πρωτη αποσφρÀγιση τησ
πρωτοταγουσ συσκευασÝασ, καθωσ και τισ συνθηκεσ αποθηκευσησ και σταθερÞτητασ των
αντιδραστηρÝων εργασÝασ¯
δ) τισ επιδÞσεισ που αναφερονται στο σηµεÝο 3 του µερουσ Α¯
ε) ενδειξη του τυχÞν απαιτουµενου ειδικου εξοπλισµου, καθωσ και τισ αναγκαÝεσ πληροφορÝεσ για
την αναγνωριση του ειδικου αυτου εξοπλισµου προκειµενου να χρησιµοποιεÝται ορθωσ¯
στ) τον τυπο του δεÝγµατοσ που πρεπει να χρησιµοποιεÝται, τισ τυχÞν ειδικεσ συνθηκεσ συλλογησ,
προεπεξεργασÝασ και, κατÀ περÝπτωση, τισ συνθηκεσ αποθηκευσησ και οδηγÝεσ για την προετοιµασÝα του ασθενουσ¯
ζ) λεπτοµερη περιγραφη τησ ακολουθητεασ διαδικασÝασ για τη χρηση του βοηθηµατοσ¯
η) τη διαδικασÝα µετρησεωσ που πρεπει να ακολουθεÝται µε το βοηθηµα, συµπεριλαµβανοµενων,
κατÀ περÝπτωση:
— τησ αρχησ τησ µεθÞδου,
— των ειδικων αναλυτικων χαρακτηριστικων επιδÞσεωσ (π.χ. ευαισθησÝα, εξειδÝκευση, ακρÝβεια, επαναληψιµÞτητα, αναπαραγωγιµÞτητα, Þρια ανÝχνευσησ και φÀσµα µετρησεων,
συµπεριλαµβανοµενων των πληροφοριων που απαιτουνται για τον ελεγχο των γνωστων
σχετικων παρεµβολων), των περιορισµων τησ µεθÞδου και των πληροφοριων Þσον αφορÀ τη
χρησιµοποÝηση, εκ µερουσ του χρηστη, των διαδικασιων µετρησεωσ και υλικων αναφορÀσ,
— των πληροφοριων Þσον αφορÀ κÀθε επιπλεον διαδικασÝα η χειρισµÞ που απαιτεÝται πριν
απÞ τη χρησιµοποÝηση του βοηθηµατοσ (π.χ. ανασυσταση, επωαση, αραÝωση, ελεγχοσ
οργÀνων κ.λπ.)¯
— ενδεÝξεων για το κατÀ πÞσον απαιτεÝται ειδικη εκπαÝδευση¯
θ) τη µαθηµατικη µεθοδο µε την οποÝα υπολογÝζονται τα αναλυτικÀ αποτελεσµατα¯
ι) τα µετρα που πρεπει να λαµβÀνονται σε περÝπτωση αλλαγων στισ αναλυτικεσ επιδÞσεισ του
βοηθηµατοσ¯
ια) τισ κατÀλληλεσ για τουσ χρηστεσ πληροφορÝεσ Þσον αφορÀ:
— τον εσωτερικÞ ελεγχο ποιÞτητασ, συµπεριλαµβανοµενων των διαδικασιων επικυρωσησ,
— το ιστορικÞ βαθµονÞµησησ του βοηθηµατοσ¯
ιβ) τα µεσοδιαστηµατα αναφορÀσ για τισ προσδιοριζÞµενεσ ποσÞτητεσ, συµπεριλαµβανοµενησ µιασ
περιγραφησ του πληθυσµου αναφορÀσ που πρεπει να λαµβÀνεται υπÞψη¯

L 331/21

L 331/22

EL

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων
ιγ) εÀν το βοηθηµα πρεπει να χρησιµοποιεÝται σε συνδυασµÞ η να εγκαθÝσταται η να συνδεεται µε
Àλλα ιατροτεχνολογικÀ βοηθηµατα η εξοπλισµÞ προκειµενου να λειτουργησει συµφωνα µε τον
προορισµÞ του, επαρκη στοιχεÝα για τα χαρακτηριστικÀ του ωστε να εÝναι δυνατη η επιλογη των
ενδεδειγµενων βοηθηµÀτων η εξοπλισµου που πρεπει να χρησιµοποιουνται προκειµενου να
επιτυγχÀνεται ασφαλησ και κατÀλληλοσ συνδυασµÞσ¯
ιδ) Þλεσ τισ πληροφορÝεσ που απαιτουνται για τον ελεγχο τησ ορθησ εγκατÀστασησ του βοηθηµατοσ
και τησ ορθησ και ασφαλουσ λειτουργÝασ του, καθωσ και λεπτοµερη στοιχεÝα για τη φυση και τη
συχνÞτητα τησ συντηρησησ και τησ βαθµονÞµησησ που απαιτουνται για να εξασφαλÝζεται
συνεχωσ η ορθη και ασφαλησ λειτουργÝα του βοηθηµατοσ¯ πληροφορÝεσ για την ασφαλη διÀθεση
των αποβλητων¯
ιε) πληροφορÝεσ σχετικÀ µε κÀθε πρÞσθετη επεξεργασÝα η χειρισµÞ που απαιτεÝται προτου χρησιµοποιηθεÝ το βοηθηµα (π.χ. αποστεÝρωση, τελικη συναρµολÞγηση κ.λπ.)¯
ιστ)τισ απαραÝτητεσ οδηγÝεσ για το ενδεχÞµενο φθορÀσ τησ προστατευτικησ συσκευασÝασ και,
ενδεχοµενωσ, στοιχεÝα για τισ κατÀλληλεσ µεθÞδουσ επαναποστεÝρωσησ η απολυµανσησ¯
ιζ) εÀν το βοηθηµα µπορεÝ να επαναχρησιµοποιηθεÝ, πληροφορÝεσ για τισ ενδεδειγµενεσ διαδικασÝεσ
που επιτρεπουν την επαναχρησιµοποÝηση του, συµπεριλαµβανοµενων του καθαρισµου, τησ
απολυµανσησ, τησ συσκευασÝασ και τησ επαναποστεÝρωσησ η απολυµανσησ, καθωσ και τουσ
τυχÞν περιορισµουσ Þσον αφορÀ το δυνατÞ αριθµÞ των επαναχρησιµοποιησεων¯
ιη) τισ προφυλÀξεισ που πρεπει να λαµβÀνονται Þσον αφορÀ την εκθεση, υπÞ ευλÞγωσ προβλεπÞµενεσ περιβαλλοντικεσ συνθηκεσ, σε µαγνητικÀ πεδÝα, εξωτερικεσ ηλεκτρικεσ επιδρÀσεισ, ηλεκτροστατικεσ εκκενωσεισ, την πÝεση η τισ αλλαγεσ πιεσεωσ, την επιτÀχυνση, τισ θερµικεσ πηγεσ
εναυσεωσ κ.λπ.¯
ιθ) τισ προφυλÀξεισ που πρεπει να λαµβÀνονται για τουσ τυχÞν ειδικουσ και ασυνηθεισ κινδυνουσ
που σχετÝζονται µε τη χρησιµοποÝηση η την εξÀλειψη των βοηθηµÀτων, συµπεριλαµβανοµενων
των ειδικων µετρων προστασÝασ¯ εÀν το βοηθηµα περιεχει ουσÝεσ ανθρωπινησ η ζωικησ
προελευσησ, πρεπει να εφιστÀται η προσοχη των χρηστων στη δυνητικη µολυσµατικη φυση
τουσ¯
κ) προδιαγραφεσ για τα αυτοδιαγνωστικÀ βοηθηµατα:
— τα αποτελεσµατα πρεπει να εκφρÀζονται και να παρουσιÀζονται κατÀ τρÞπον ωστε να εÝναι
ευκÞλωσ κατανοητÀ απÞ τουσ µη ειδηµονεσ¯ οι πληροφορÝεσ πρεπει να συνοδευονται απÞ
συµβουλεσ προσ τον χρηστη Þσον αφορÀ τα ληπτεα µετρα (σε περÝπτωση θετικων, αρνητικων η αµφÝβολων αποτελεσµÀτων) και να αναφερουν την πιθανÞτητα ψευδων θετικων η
ψευδων αρνητικων αποτελεσµÀτων,
— ορισµενα στοιχεÝα εÝναι δυνατÞν να παραλεÝπονται, εφÞσον οι υπÞλοιπεσ πληροφορÝεσ που
παρεχει ο κατασκευαστησ επιτρεπουν στο χρηστη να χρησιµοποιεÝ ορθωσ το βοηθηµα και να
κατανοεÝ το η τα λαµβανÞµενα αποτελεσµατα,
— οι παρεχÞµενεσ πληροφορÝεσ πρεπει να περιλαµβÀνουν δηλωση Þτι ο χρηστησ δεν πρεπει να
λαµβÀνει σηµαντικεσ ιατρικεσ αποφÀσεισ χωρÝσ να συµβουλευθεÝ προηγουµενωσ το θερÀποντα ιατρÞ του,
— στισ πληροφορÝεσ πρεπει επÝσησ να διευκρινÝζεται Þτι, εÀν ενα αυτοδιαγνωστικÞ βοηθηµα
χρησιµοποιεÝται για την παρακολουθηση υπÀρχουσασ ασθενειασ, ο ασθενησ δεν πρεπει να
αναπροσαρµÞζει την αγωγη αυτη εÀν δεν εχει εκπαιδευθεÝ κατÀλληλα¯
κα) την ηµεροµηνÝα δηµοσÝευσησ η τησ πλεον πρÞσφατησ αναθεωρησησ των οδηγιων χρησεωσ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 2 ΚΑΙ 3
ΚατÀλογοσ Α
— Αντιδραστηρια και αντιδρωντα προϊÞντα, συµπεριλαµβανοµενου του συναφουσ υλικου βαθµονÞµησησ και
ελεγχου, για τον προσδιορισµÞ των εξησ οµÀδων αÝµατοσ: συστηµα AB0, Rhesus (C, c, D, E, e),
anti-Kell.
— Αντιδραστηρια και αντιδρωντα προϊÞντα, συµπεριλαµβανοµενου του συναφουσ υλικου βαθµονÞµησησ και
ελεγχου, για την ανÝχνευση, την επιβεβαÝωση και τον ποσοτικÞ προσδιορισµÞ σε δεÝγµατα απÞ το
ανθρωπινο σωµα τησ µÞλυνσησ απÞ τουσ ιουσ HIV (HIV 1 και 2), HTLV I και II, τουσ ιουσ τησ ηπατÝτιδασ
B, C και D.
ΚατÀλογοσ Β
— Αντιδραστηρια και αντιδρωντα προϊÞντα, συµπεριλαµβανοµενου του συναφουσ υλικου βαθµονÞµησησ και
ελεγχου, για τον προσδιορισµÞ των ακÞλουθων οµÀδων αÝµατοσ: anti-Duffy και anti-Kidd.
— Αντιδραστηρια και αντιδρωντα προϊÞντα, συµπεριλαµβανοµενου του συναφουσ υλικου βαθµονÞµησησ και
ελεγχου, για τον προσδιορισµÞ µη φυσιολογικων αντιερυθροκυτταρικων αντισωµÀτων.
— Αντιδραστηρια και αντιδρωντα προϊÞντα, συµπεριλαµβανοµενου του συναφουσ υλικου βαθµονÞµησησ και
ελεγχου, για την ανÝχνευση και τον ποσοτικÞ προσδιορισµÞ σε δεÝγµατα απÞ το ανθρωπινο σωµα των
ακÞλουθων συγγενων µÞλυνσεων: ερυθρÀ, τοξοπλÀσµωση.
— Αντιδραστηρια και αντιδρωντα προϊÞντα, συµπεριλαµβανοµενου του συναφουσ υλικου βαθµονÞµησησ και
ελεγχου, για τη διÀγνωση τησ ακÞλουθησ κληρονοµικησ ασθενειασ: φαινυλοκετονουρÝα.
— Αντιδραστηρια και αντιδρωντα προϊÞντα, συµπεριλαµβανοµενου του συναφουσ υλικου βαθµονÞµησησ και
ελεγχου, για τον προσδιορισµÞ των ακÞλουθων µολυνσεων του ανθρωπου: κυτοµεγαλοϊÞσ, Chlamydia.
— Αντιδραστηρια και αντιδρωντα προϊÞντα, συµπεριλαµβανοµενου του συναφουσ υλικου βαθµονÞµησησ και
ελεγχου, για τον προσδιορισµÞ των ακÞλουθων οµÀδων ιστων HLA: DR, A, B.
— Αντιδραστηρια και αντιδρωντα προϊÞντα, συµπεριλαµβανοµενου του συναφουσ υλικου βαθµονÞµησησ και
ελεγχου, για τον προσδιορισµÞ του ακÞλουθου δεÝκτη Þγκων: PSA.
— Αντιδραστηρια και αντιδρωντα προϊÞντα, συµπεριλαµβανοµενου του συναφουσ υλικου βαθµονÞµησησ και
ελεγχου καθωσ και του λογισµικου, που προορÝζονται ειδικÀ για την αξιολÞγηση του κινδυνου για
τρισωµÝα 21.
— Το ακÞλουθο αυτοδιαγνωστικÞ βοηθηµα, συµπεριλαµβανοµενου του συναφουσ υλικου βαθµονÞµησησ και
ελεγχου: διαγνωστικÞ προϊÞν για τη µετρηση τησ γλυκÞζησ του αÝµατοσ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

∆ΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ CE
1.

Η δηλωση πιστÞτητασ CE εÝναι η διαδικασÝα µε την οποÝα ο κατασκευαστησ η ο εντολοδÞχοσ του, που
πληροÝ τισ υποχρεωσεισ που του επιβÀλλονται απÞ τα σηµεÝα 2 εωσ 5 και, στην περÝπτωση των
αυτοδιαγνωστικων βοηθηµÀτων, τισ υποχρεωσεισ που του επιβÀλλονται απÞ το σηµεÝο 6, διαβεβαιωνει
και δηλωνει Þτι τα συγκεκριµενα βοηθηµατα ανταποκρÝνονται στισ διατÀξεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ που
εφαρµÞζονται σε αυτÀ. Ο κατασκευαστησ οφεÝλει να επιθετει τη σηµανση CE συµφωνα µε το Àρθρο
16.

2.

Ο κατασκευαστησ καταρτÝζει τον τεχνικÞ φÀκελο που περιγρÀφεται στο σηµεÝο 3 και εξασφαλÝζει Þτι η
διαδικασÝα κατασκευησ ακολουθεÝ τισ αρχεσ τησ διασφÀλισησ τησ ποιÞτητασ Þπωσ εκτÝθενται στο σηµεÝο
4.

3.

Ο τεχνικÞσ φÀκελοσ πρεπει να επιτρεπει την εκτÝµηση τησ συµµÞρφωσησ του προϊÞντοσ προσ τισ
απαιτησεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ. Πρεπει δε ιδÝωσ να περιλαµβÀνει:
— γενικη περιγραφη του προϊÞντοσ, συµπεριλαµβανοµενων των τυχÞν προβλεπÞµενων παραλλαγων,
— το φÀκελο του συστηµατοσ ποιÞτητασ,
— πληροφορÝεσ για το σχεδιασµÞ, συµπεριλαµβανοµενου του προσδιορισµου των χαρακτηριστικων των
βασικων υλικων, των χαρακτηριστικων και των περιορισµων των επιδÞσεων των βοηθηµÀτων, των
µεθÞδων κατασκευησ και, σε περÝπτωση οργÀνων, τα σχεδια, τα διαγρÀµµατα των µερων, υποσυνÞλων, κυκλωµÀτων κ.λπ.,
— στην περÝπτωση βοηθηµÀτων που περιεχουν ιστουσ ανθρωπινησ προελευσησ η ουσÝεσ που προερχονται απÞ τουσ ιστουσ αυτουσ, πληροφορÝεσ για την προελευση και τισ συνθηκεσ συλλογησ των υλικων
αυτων,
— τισ περιγραφεσ και εξηγησεισ που εÝναι αναγκαÝεσ για την κατανÞηση των προαναφερÞµενων
χαρακτηριστικων, σχεδÝων και διαγραµµÀτων καθωσ και τησ χρησιµοποÝησησ του προϊÞντοσ,
— τα αποτελεσµατα τησ ανÀλυσησ κινδυνου, καθωσ και ανÀλογα µε την περÝπτωση, κατÀλογο των
προτυπων που αναφερονται στο Àρθρο 5, και τα οποÝα εφαρµÞζονται εν Þλω η εν µερει, και
περιγραφεσ των µεθÞδων που εφαρµÞζονται για να τηρηθουν οι βασικεσ απαιτησεισ τησ οδηγÝασ,
εφÞσον τα πρÞτυπα που αναφερονται στο Àρθρο 5 δεν εχουν εφαρµοσθεÝ πληρωσ,
— στην περÝπτωση στεÝρων προϊÞντων η προϊÞντων µε ειδικη µικροβιολογικη κατÀσταση η κατÀσταση
καθαριÞτητασ, περιγραφη των χρησιµοποιουµενων διαδικασιων,
— τα αποτελεσµατα των σχεδιαστικων υπολογισµων και των διενεργουµενων επιθεωρησεων κ.λπ.,
— σε περÝπτωση που το βοηθηµα πρεπει να συνδυÀζεται µε Àλλο η Àλλα βοηθηµατα προκειµενου να
λειτουργησει συµφωνα µε τον προορισµÞ του, πρεπει να αποδεικνυεται Þτι ανταποκρÝνεται προσ τισ
βασικεσ απαιτησεισ Þταν συνδυÀζεται µε το η τα βοηθηµατα αυτÀ που εχουν τα χαρακτηριστικÀ που
ορÝζονται απÞ τον κατασκευαστη,
— τισ εκθεσεισ των δοκιµασιων,
— τα κατÀλληλα δεδοµενα για την αξιολÞγηση των επιδÞσεων, τα οποÝα να αποδεικνυουν τισ κατÀ τον
κατασκευαστη επιδÞσεισ και τα οποÝα να στηρÝζονται σε ενα συστηµα µετρησεων αναφορÀσ (εφÞσον
υπÀρχει), µε πληροφορÝεσ σχετικÀ µε τισ µεθÞδουσ αναφορÀσ, τα υλικÀ αναφορÀσ, τισ γνωστεσ τιµεσ
αναφορÀσ, την ακρÝβεια και τισ χρησιµοποιουµενεσ µονÀδεσ µετρησησ¯ τα δεδοµενα αυτÀ πρεπει να
προερχονται απÞ µελετεσ που διεξÀγονται σε κλινικÞ η Àλλο κατÀλληλο περιβÀλλον η απÞ κατÀλληλα βιβλιογραφικÀ στοιχεÝα,
— τισ ετικετεσ και τισ οδηγÝεσ χρησεωσ,
— τα αποτελεσµατα των µελετων σταθερÞτητασ.

4.

Ο κατασκευαστησ λαµβÀνει τα αναγκαÝα µετρα προκειµενου να εξασφαλÝσει Þτι η διαδικασÝα παραγωγησ ακολουθεÝ τισ αρχεσ τησ διασφÀλισησ τησ ποιÞτητασ που ισχυουν για τα παραγÞµενα προϊÞντα.
Το συστηµα πρεπει να περιλαµβÀνει:
— την οργανωτικη δοµη και τισ αρµοδιÞτητεσ,
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— τισ διαδικασÝεσ κατασκευησ και τον συστηµατικÞ ποιοτικÞ ελεγχο τησ παραγωγησ,
— τα µεσα παρακολουθησησ των επιδÞσεων του συστηµατοσ ποιÞτητασ.
5.

Ο κατασκευαστησ θεσπÝζει και ενηµερωνει συστηµατικη διαδικασÝα για την επισκÞπηση των στοιχεÝων
που αποκτωνται απÞ τα βοηθηµατα µετÀ την παραγωγη τουσ και για την εφαρµογη των κατÀλληλων
µεσων για τη ληψη των τυχÞν αναγκαÝων διορθωτικων µετρων, ανÀλογα µε τη φυση του προϊÞντοσ και
τουσ κινδυνουσ που συνδεονται µε αυτÞ. ΓνωστοποιεÝ δε στισ αρµÞδιεσ αρχεσ τα ακÞλουθα περιστατικÀ,
αµεσωσ µÞλισ αυτÀ περιελθουν εισ γνωσιν του:
i) κÀθε δυσλειτουργÝα, βλÀβη η υποβÀθµιση των χαρακτηριστικων η/και των επιδÞσεων βοηθηµατοσ,

καθωσ και κÀθε ανεπÀρκεια στην επισηµανση η τισ οδηγÝεσ χρησεωσ η οποÝα, Àµεσα η εµµεσα,
ενδεχεται να οδηγησει η να εχει οδηγησει στο θÀνατο ασθενουσ η χρηστη η Àλλων ατÞµων η σε
σοβαρη υποβÀθµιση τησ υγεÝασ τουσ¯

ii) κÀθε τεχνικησ η ιατρικησ φυσεωσ στοιχεÝο που συνδεεται µε τα χαρακτηριστικÀ η τισ επιδÞσεισ
βοηθηµατοσ, για τουσ λÞγουσ που αναφερονται στο ανωτερω σηµεÝο i), το οποÝο οδηγεÝ στη

συστηµατικη ανÀκληση, εκ µερουσ του κατασκευαστη, βοηθηµÀτων του Ýδιου τυπου.

6.

Προκειµενου περÝ αυτοδιαγνωστικων βοηθηµÀτων, ο κατασκευαστησ υποβÀλλει σε κοινοποιηµενο
οργανισµÞ αÝτηση για την εξεταση του σχεδÝου.

6.1.

Η αÝτηση πρεπει να επιτρεπει την κατανÞηση του σχεδÝου του βοηθηµατοσ και την αξιολÞγηση τησ
συµµÞρφωσησ του βοηθηµατοσ προσ τισ σχετικεσ µε τον σχεδιασµÞ απαιτησεισ τησ οδηγÝασ. Η αÝτηση
πρεπει να περιλαµβÀνει:
— εκθεσεισ δοκιµασιων, συµπεριλαµβανοµενων, ανÀλογα µε την περÝπτωση, των αποτελεσµÀτων µελετων που διεξÀγονται µε µη ειδηµονεσ,
— στοιχεÝα τα οποÝα καταδεικνυουν την ευχρηστÝα του βοηθηµατοσ σε σχεση µε τον προορισµÞ του ωσ
αυτοδιαγνωστικου βοηθηµατοσ,
— τισ πληροφορÝεσ που παρεχονται µε το βοηθηµα στην ετικετα και στισ οδηγÝεσ χρησεωσ του.

6.2.

Ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ εξετÀζει την αÝτηση και, εφÞσον το σχεδιο ανταποκρÝνεται προσ τισ
σχετικεσ διατÀξεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ, χορηγεÝ στον αιτουντα πιστοποιητικÞ ελεγχου CE του σχεδÝου.
Ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ δικαιουται να απαιτεÝ τη διεξαγωγη περαιτερω δοκιµασιων η την υποβολη
αποδεικτικων στοιχεÝων που θα επιτρεψουν την εκτÝµηση τησ συµµÞρφωσησ προσ τισ σχετικεσ µε το
σχεδιασµÞ απαιτησεισ τησ οδηγÝασ. Το πιστοποιητικÞ περιεχει τα συµπερÀσµατα τησ εξετασησ, τουσ
Þρουσ ισχυοσ του, τα στοιχεÝα που απαιτουνται για την αναγνωριση του εγκεκριµενου σχεδÝου και,
ανÀλογα µε την περÝπτωση, περιγραφη του προορισµου του προϊÞντοσ.

6.3.

Ο αιτων ενηµερωνει τον κοινοποιηµενο οργανισµÞ που εξεδωσε το πιστοποιητικÞ ελεγχου CE του
σχεδÝου για κÀθε σηµαντικη αλλαγη του εγκεκριµενου σχεδÝου. Για τισ τυχÞν µεταβολεσ του εγκεκριµενου σχεδÝου πρεπει να χορηγεÝται περαιτερω εγκριση απÞ τον κοινοποιηµενο οργανισµÞ που εξεδωσε το
πιστοποιητικÞ ελεγχου CE του σχεδÝου, εÀν οι µεταβολεσ αυτεσ µπορουν να επηρεÀσουν την συµµÞρφωση προσ τισ βασικεσ απαιτησεισ τησ οδηγÝασ η τουσ προβλεπÞµενουσ Þρουσ χρησεωσ του προϊÞντοσ. Η
πρÞσθετη αυτη εγκριση εχει τη µορφη συµπληρωµατοσ του πιστοποιητικου ελεγχου CE του σχεδÝου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

∆ΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ CE
(ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)
1.

Ο κατασκευαστησ πρεπει να εξασφαλÝζει την εφαρµογη του συστηµατοσ ποιÞτητασ που εγκρÝνεται για το
σχεδιασµÞ, την κατασκευη και την τελικη επιθεωρηση των συγκεκριµενων βοηθηµÀτων, Þπωσ αναφερεται στο σηµεÝο 3, και υπÞκειται σε ελεγχο, Þπωσ ορÝζεται στο σηµεÝο 3.3, καθωσ και στην επιτηρηση,
Þπωσ ορÝζεται στο σηµεÝο 5. Επιπλεον, για τα βοηθηµατα που αναφερονται στο παρÀρτηµα II κατÀλογοσ
Α, ο κατασκευαστησ οφεÝλει να ακολουθεÝ τισ διαδικασÝεσ που ορÝζονται στα σηµεÝα 4 και 6.

2.

Η δηλωση πιστÞτητασ εÝναι η διαδικασÝα µε την οποÝα ο κατασκευαστησ, ο οποÝοσ πληροÝ τισ
υποχρεωσεισ που προβλεπει το σηµεÝο 1, εξασφαλÝζει και δηλωνει Þτι τα συγκεκριµενα βοηθηµατα
ανταποκρÝνονται στισ διατÀξεισ τησ οδηγÝασ που εφαρµÞζονται γι’αυτÀ.
Ο κατασκευαστησ επιθετει τη σηµανση CE συµφωνα µε το Àρθρο 16 και συντÀσσει δηλωση πιστÞτητασ
σχετικÀ µε τα συγγκεκριµενα βοηθηµατα.

3.

Συστηµα ποιÞτητασ

3.1.

Ο κατασκευαστησ υποβÀλλει σε κοινοποιηθεντα οργανισµÞ αÝτηση για την αξιολÞγηση του συστηµατοσ
ποιÞτητασ που εφαρµÞζει.
Η αÝτηση πρεπει να περιλαµβÀνει:
— την επωνυµÝα και διευθυνση του κατασκευαστη καθωσ και κÀθε Àλλησ εγκατÀστασησ παραγωγησ
που καλυπτεται απÞ το συστηµα ποιÞτητασ,
— τισ κατÀλληλεσ πληροφορÝεσ για το βοηθηµα η την κατηγορÝα βοηθηµÀτων που καλυπτεται απÞ τη
διαδικασÝα,
— γραπτη δηλωση Þτι δεν εχει υποβληθεÝ ανÀλογη αÝτηση σε Àλλο κοινοποιηµενο οργανισµÞ για το Ýδιο
συστηµα ποιÞτητασ βοηθηµÀτων,
— το φÀκελο του συστηµατοσ ποιÞτητασ,
— δεσµευση του κατασκευαστη Þτι θα ανταποκριθεÝ στισ υποχρεωσεισ που απορρεουν απÞ το εγκεκριµενο συστηµα ποιÞτητασ,
— δεσµευση του κατασκευαστη για τη διατηρηση τησ καταλληλÞτητασ και τησ αποτελεσµατικÞτητασ
του εγκεκριµενου συστηµατοσ ποιÞτητασ,
— δεσµευση του κατασκευαστη για την υιοθετηση και την ενηµερωση συστηµατικησ διαδικασÝασ
επισκÞπησησ των στοιχεÝων που αποκτωνται απÞ τα βοηθηµατα µετÀ την παραγωγη τουσ και για την
εφαρµογη των κατÀλληλων µεσων για τη ληψη των αναγκαÝων διορθωτικων µετρων και για την
κοινοποÝηση, Þπωσ προβλεπεται στο παρÀρτηµα III σηµεÝο 5.

3.2.

Η εφαρµογη του συστηµατοσ ποιÞτητασ πρεπει να εξασφαλÝζει τη συµµÞρφωση των βοηθηµÀτων προσ
τισ διατÀξεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ που εφαρµÞζονται σ’ αυτÀ σε κÀθε στÀδιο, απÞ το σχεδιασµÞ µεχρι
την τελικη επιθεωρηση. Ùλα τα στοιχεÝα, απαιτησεισ και διατÀξεισ που εφαρµÞζει ο κατασκευαστησ για
το συστηµα ποιÞτητÀσ του πρεπει να τεκµηριωνονται συστηµατικÀ και τακτικÀ υπÞ µορφη γραπτων
κανÞνων και διαδικασιων, Þπωσ, π.χ., προγραµµÀτων, σχεδÝων, εγχειριδÝων και αρχεÝων ποιÞτητασ.
ΕιδικÞτερα, η σχετικη τεκµηρÝωση περιλαµβÀνει κατÀλληλη περιγραφη:
α) των ποιοτικων στÞχων του κατασκευαστη¯
β) τησ οργÀνωσησ τησ επιχεÝρησησ, και ειδικÞτερα:
— των οργανωτικων δοµων, των αρµοδιοτητων του διοικητικου προσωπικου και τησ ιεραρχικησ του
οργÀνωσησ Þσον αφορÀ την ποιÞτητα σχεδιασµου και κατασκευησ των βοηθηµÀτων,
— των µεθÞδων παρακολουθησησ τησ αποτελεσµατικησ λειτουργÝασ του συστηµατοσ ποιÞτητασ, και
ειδικÞτερα τησ ικανÞτητÀσ του να επιτυγχÀνει την επιδιωκÞµενη ποιÞτητα σχεδιασµου και
προϊÞντοσ, συµπεριλαµβανοµενου του ελεγχου των βοηθηµÀτων που δεν ανταποκρÝνονται προσ
τισ σχετικεσ προδιαγραφεσ¯
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γ) των διαδικασιων ελεγχου και επαληθευσησ του σχεδιασµου των βοηθηµÀτων, και ειδικÞτερα:
— γενικη περιγραφη του βοηθηµατοσ, συµπεριλαµβανοµενων των προβλεπÞµενων παραλλαγων,
— Þλων των εγγρÀφων που αναφερονται στο παρÀρτηµα III σηµεÝο 3 περιπτωσεισ 3 εωσ 13,
— για τα αυτοδιαγνωστικÀ βοηθηµατα, των πληροφοριων που αναφερονται στο παρÀρτηµα III
σηµεÝο 6.1,
— των τεχνικων που χρησιµοποιουνται για τον ελεγχο και την επαληθευση του σχεδιασµου καθωσ
και των διαδικασιων και των συστηµατικων µετρων που θα χρησιµοποιηθουν κατÀ το σχεδιασµÞ
των βοηθηµÀτων¯
δ) των τεχνικων επιθεωρησησ και διασφÀλισησ τησ ποιÞτητασ στο στÀδιο κατασκευησ, και ειδικÞτερα:
— των µεθÞδων και διαδικασιων που θα χρησιµοποιηθουν, ιδÝωσ Þσον αφορÀ την αποστεÝρωση,
— των διαδικασιων για την προµηθεια υλικων,
— των διαδικασιων αναγνωρισησ του προϊÞντοσ που καταρτÝζονται και ενηµερωνονται βÀσει
σχεδÝων, προδιαγραφων η Àλλων σχετικων εγγρÀφων σε κÀθε στÀδιο τησ παραγωγησ¯
ε) των ενδεδειγµενων δοκιµασιων και δοκιµων που εκτελουνται πριν, κατÀ και µετÀ την παραγωγη, τησ
συχνÞτητασ διεξαγωγησ τουσ και του χρησιµοποιουµενου εξοπλισµου δοκιµασÝασ¯ πρεπει να εξασφαλÝζεται η παρακολουθηση του ιστορικου τησ βαθµονÞµησησ.
Ο κατασκευαστησ διενεργεÝ τουσ απαιτουµενουσ ελεγχουσ και δοκιµεσ συµφωνα µε τισ πλεον πρÞσφατεσ
τεχνικεσ. Οι ελεγχοι και οι δοκιµεσ καλυπτουν την κατασκευαστικη διαδικασÝα, συµπεριλαµβανοµενων
των χαρακτηριστικων τησ πρωτησ υλησ, καθωσ και κÀθε κατασκευαζÞµενο βοηθηµα η παρτÝδα
κατασκευαζοµενων βοηθηµÀτων.
Ùταν εκτελεÝ δοκιµεσ των βοηθηµÀτων του καταλÞγου Α του παραρτηµατοσ II, ο κατασκευαστησ
λαµβÀνει υπÞψη τισ πλεον πρÞσφατεσ γνωσεισ, ιδÝωσ Þσον αφορÀ τη βιολογικη πολυπλοκÞτητα και
παραλλαξιµÞτητα των δειγµÀτων που υποβÀλλονται σε δοκιµη µε το συγκεκριµενο βοηθηµα in vitro
διÀγνωσησ.
3.3.

Ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ οφεÝλει να ελεγχει το συστηµα ποιÞτητασ προκειµενου να εξακριβωνει
κατÀ πÞσον ανταποκρÝνεται προσ τισ απαιτησεισ που αναφερονται στο σηµεÝο 3.2. Ο κοινοποιηµενοσ
οργανισµÞσ πρεπει να τεκµαÝρει Þτι τα συστηµατα ποιÞτητασ που εφαρµÞζουν τα σχετικÀ εναρµονισµενα
πρÞτυπα ανταποκρÝνονται προσ τισ απαιτησεισ αυτεσ.
Η οµÀδα που διεξÀγει την αξιολÞγηση πρεπει να διαθετει πεÝρα για την αξιολÞγηση τησ σχετικησ
τεχνολογÝασ. Η διαδικασÝα αξιολÞγησησ πρεπει να περιλαµβÀνει επιθεωρηση των εγκαταστÀσεων του
κατασκευαστη καθωσ και, σε δεÞντωσ αιτιολογηµενεσ περιπτωσεισ, των εγκαταστÀσεων των προµηθευτων του κατασκευαστη η/και των υπεργολÀβων, προσ επιθεωρηση των διαδικασιων παραγωγησ.
Η απÞφαση κοινοποιεÝται στον κατασκευαστη, πρεπει δε να περιλαµβÀνει τα πορÝσµατα τησ επιθεωρησησ και αιτιολογηµενη αξιολÞγηση.

3.4.

Ο κατασκευαστησ πρεπει να ενηµερωνει τον κοινοποιηµενο οργανισµÞ που ενεκρινε το συστηµα
ποιÞτητασ για κÀθε σχεδιαζÞµενη σηµαντικη µεταβολη στο συστηµα ποιÞτητασ η στο φÀσµα των
καλυπτÞµενων προϊÞντων.
Ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ πρεπει να αξιολογεÝ τισ προτεινÞµενεσ µεταβολεσ και να ελεγχει κατÀ
πÞσον, µετÀ τισ µεταβολεσ αυτεσ, το συστηµα ποιÞτητασ εξακολουθεÝ να ανταποκρÝνεται στισ απαιτησεισ
που αναφερονται στο σηµεÝο 3.2. Ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ πρεπει να κοινοποιεÝ στον κατασκευαστη την απÞφαση του, η οποÝα πρεπει να περιεχει τα πορÝσµατα τησ επιθεωρησησ και αιτιολογηµενη
αξιολÞγηση.

4.

Εξεταση του σχεδιασµου του προϊÞντοσ

4.1.

Για τα βοηθηµατα που αναφερονται στο παρÀρτηµα II κατÀλογοσ Α, περαν των υποχρεωσεων που
υπεχει δυνÀµει του σηµεÝου 3, ο κατασκευαστησ οφεÝλει να υποβÀλει στον κοινοποιηµενο οργανισµÞ
αÝτηση εξετασησ του φακελου σχεδιασµου που αφορÀ το βοηθηµα το οποÝο προτÝθεται να παρÀγει και
το οποÝο υπÀγεται στην κατηγορÝα που αναφερεται στο σηµεÝο 3.1.

4.2.

Η αÝτηση περιγρÀφει το σχεδιασµÞ, την κατασκευη και τισ επιδÞσεισ του εν λÞγω βοηθηµατοσ.
ΠεριλαµβÀνει τα αναγκαÝα εγγραφα που αναφερονται στο σηµεÝο 3.2 στοιχεÝο γ) και τα οποÝα
επιτρεπουν την εκτÝµηση τησ συµµÞρφωσησ του βοηθηµατοσ προσ τισ απαιτησεισ τησ οδηγÝασ.

4.3.

Ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ εξετÀζει την αÝτηση και, σε περÝπτωση κατÀ την οποÝα το βοηθηµα εÝναι
συµφωνο προσ τισ σχετικεσ διατÀξεισ τησ οδηγÝασ, χορηγεÝ στον αιτουντα πιστοποιητικÞ εξετασησ CE του
σχεδιασµου. Ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ µπορεÝ να απαιτησει να συνοδευεται η αÝτηση απÞ συµπληρωµατικεσ δοκιµεσ η αποδεÝξεισ, προκειµενου να εκτιµηθεÝ η συµµÞρφωση προσ τισ απαιτησεισ τησ
οδηγÝασ. Το πιστοποιητικÞ πρεπει να περιλαµβÀνει τα συµπερÀσµατα τησ εξετασησ, τουσ Þρουσ τησ
εγκυρÞτητÀσ τησ, τα στοιχεÝα που εÝναι αναγκαÝα για την αναγνωριση του εγκεκριµενου σχεδιασµου και,
ανÀλογα µε την περÝπτωση, περιγραφη του προορισµου του βοηθηµατοσ.
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4.4.

Οι τροποποιησεισ του εγκεκριµενου σχεδιασµου πρεπει να τυχουν συµπληρωµατικησ εγκρÝσεωσ απÞ τον
κοινοποιηµενο οργανισµÞ που χορηγησε το πιστοποιητικÞ εξετασησ CE του σχεδιασµου, Þταν οι
τροποποιησεισ αυτεσ ενδεχεται να θÝγουν τη συµµÞρωση προσ τισ βασικεσ απαιτησεισ τησ οδηγÝασ η προσ
τουσ προβλεπÞµενουσ Þρουσ χρησεωσ του βοηθηµατοσ. Ο αιτων πληροφορεÝ τον κοινοποιηµενο οργανισµÞ που χορηγησε το πιστοποιητικÞ εξετασησ CE του σχεδιασµου για κÀθε τροποποÝηση που επιφερει
στον εγκεκριµενο σχεδιασµÞ. Η συµπληρωµατικη αυτη εγκριση παρεχεται υπÞ µορφην προσθηκησ στο
πιστοποιητικÞ εξετασησ CE του σχεδιασµου.

4.5.

Ο κατασκευαστησ ενηµερωνει αµεσωσ τον κοινοποιηµενο οργανισµÞ εÀν εχει λÀβει πληροφορÝεσ για
µεταβολεσ του προσ δοκιµην παθογÞνου και των δεικτων λοÝµωξησ, ιδÝωσ λÞγω τησ βιολογικησ
πολυπλοκÞτητασ και παραλλαξιµÞτητασ. Εν προκειµενω, ο κατασκευαστησ αναφερει στον κοινοποιηµενο
οργανισµÞ εÀν οι µεταβολεσ αυτεσ εÝναι πιθανÞν να επηρεÀζουν τισ επιδÞσεισ του συγκεκριµενου
ιατροτεχνολογικου βοηθηµατοσ που χρησιµοποιεÝται για την in vitro διÀγνωση.

5.

Επιτηρηση

5.1.

ΣκοπÞσ τησ επιτηρησησ εÝναι να εξασφαλÝζεται Þτι ο κατασκευαστησ πληροÝ δεÞντωσ τισ υποχρεωσεισ
που επιβÀλλει το εγκεκριµενο συστηµα ποιÞτητασ.

5.2.

Ο κατασκευαστησ οφεÝλει να επιτρεπει στον κοινοποιηµενο οργανισµÞ τη διενεργεια Þλων των αναγκαÝων επιθεωρησεων και να του παρεχει Þλεσ τισ σχετικεσ πληροφορÝεσ, ειδικÞτερα δε:
— το φÀκελο του συστηµατοσ ποιÞτητασ,
— τα δεδοµενα που ορÝζονται στο µεροσ του συστηµατοσ ποιÞτητασ που αφορÀ το σχεδιασµÞ, Þπωσ τα
αποτελεσµατα αναλυσεων, υπολογισµων, δοκιµασιων κ.λπ.,
— τα δεδοµενα που ορÝζονται στο µεροσ του συστηµατοσ ποιÞτητασ που αφορÀ την παραγωγη, Þπωσ
τισ εκθεσεισ επιθεωρησεων και τα στοιχεÝα δοκιµασιων, τα στοιχεÝα βαθµονοµησεων, τισ εκθεσεισ
προσÞντων του αρµÞδιου προσωπικου κ.λπ.

5.3.

Ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ πρεπει να διεξÀγει τακτικÀ κατÀλληλεσ επιθεωρησεισ και αξιολογησεισ
προκειµενου να βεβαιωνεται Þτι ο κατασκευαστησ εφαρµÞζει το εγκεκριµενο συστηµα ποιÞτητασ και να
επιδÝδει στον κατασκευαστη εκθεση αξιολÞγησησ.

5.4.

Επιπλεον, ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ µπορεÝ να πραγµατοποιεÝ αιφνιδιαστικεσ επισκεψεισ στον
κατασκευαστη. ΚατÀ τισ επισκεψεισ αυτεσ, ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ µπορεÝ, Þποτε αυτÞ εÝναι
αναγκαÝο, να διεξÀγει η να ζητÀ τη διεξαγωγη δοκιµασιων προκειµενου να ελεγξει την ορθη λειτουργÝα
του συστηµατοσ ποιÞτητασ. Ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ πρεπει να επιδÝδει στον κατασκευαστη εκθεση
επιθεωρησησ και, αν διενεργηθηκε δοκιµασÝα, εκθεση δοκιµασÝασ.

6.

Επαληθευση των κατασκευασµενων προϊÞντων που αναφερονται στον κατÀλογο Α του παραρτηµατοσ
II

6.1.

Στην περÝπτωση των βοηθηµÀτων που αναφερονται στον κατÀλογο Α του παραρτηµατοσ II, ο κατασκευαστησ υποβÀλλει αµεσωσ στον κοινοποιηµενο οργανισµÞ, αµεσωσ µετÀ το τελοσ των ελεγχων και
δοκιµων, τισ σχετικεσ εκθεσεισ των δοκιµασιων που διενεργηθηκαν στα κατασκευασµενα βοηθηµατα η σε
κÀθε παρτÝδα κατασκευασµενων βοηθηµÀτων. ΕξÀλλου, ο κατασκευαστησ θετει στη διÀθεση του
κοινοποιηµενου οργανισµου δεÝγµατα των κατασκευασµενων βοηθηµÀτων η παρτÝδων κατασκευασµενων βοηθηµÀτων συµφωνα µε προσυµφωνηµενουσ Þρουσ και τρÞπουσ.

6.2.

Ο κατασκευαστησ µπορεÝ να διαθετει τα βοηθηµατα στην αγορÀ, εκτÞσ εÀν ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ του κοινοποιησει, εντÞσ τησ συµφωνηµενησ προθεσµÝασ η οποÝα δεν µπορεÝ να υπερβαÝνει τισ 30
ηµερεσ απÞ την παραλαβη των δειγµÀτων, οποιαδηποτε Àλλη απÞφαση, συµπεριλαµβανοµενου, ιδÝωσ
οποιουδηποτε Þρου για την ισχυ των χορηγηθεντων πιστοποιητικων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ CE
1.

Η εξεταση τυπου CE εÝναι το µεροσ τησ διαδικασÝασ µε το οποÝο ενασ κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ
βεβαιωνεται και πιστοποιεÝ Þτι ενα αντιπροσωπευτικÞ δεÝγµα τησ σχεδιαζÞµενησ παραγωγησ ανταποκρÝνεται προσ τισ σχετικεσ διατÀξεισ τησ οδηγÝασ.

2.

Η αÝτηση για εξεταση τυπου CE υποβÀλλεται σε εναν κοινοποιηµενο οργανισµÞ, απÞ τον κατασκευαστη
η απÞ τον εντολοδÞχο του.
Η αÝτηση περιλαµβÀνει:
— την επωνυµÝα και τη διευθυνση του κατασκευαστη και την επωνυµÝα και διευθυνση του εντολοδÞχου
του, εÀν η αÝτηση υποβÀλλεται απÞ τον εντολοδÞχο,
— την τεκµηρÝωση η οποÝα περιγρÀφεται στο σηµεÝο 3 και η οποÝα απαιτεÝται για την αξιολÞγηση τησ
συµµÞρφωσησ του αντιπροσωπευτικου δεÝγµατοσ τησ συγκεκριµενησ παραγωγησ, που στο εξησ
αναφερεται ωσ «τυποσ», προσ τισ απαιτησεισ τησ οδηγÝασ. Ο αιτων θετει στη διÀθεση του κοινοποιηµενου οργανισµου εναν «τυπο». Ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ µπορεÝ να ζητÀ και Àλλα δεÝγµατα,
εφÞσον αυτÞ κρÝνεται αναγκαÝο,
— γραπτη δηλωση Þτι δεν εχει υποβληθεÝ Àλλη αÝτηση για τον Ýδιο τυπο σε Àλλον κοινοποιηµενο
οργανισµÞ.

3.

Η τεκµηρÝωση πρεπει να επιτρεπει την κατανÞηση του σχεδÝου, τησ κατασκευησ και των επιδÞσεων του
βοηθηµατοσ. ΕιδικÞτερα, η τεκµηρÝωση πρεπει να περιλαµβÀνει τα ακÞλουθα στοιχεÝα:
— γενικη περιγραφη του τυπου, συµπεριλαµβανοµενων των τυχÞν προβλεπÞµενων παραλλαγων,
— Þλα τα εγγραφα που αναφερονται στο παρÀρτηµα III σηµεÝο 3 περπτωσεισ 3 εωσ 13,
— στην περÝπτωση αυτοδιαγνωστικων βοηθηµÀτων, τισ πληροφορÝεσ που αναφερονται στο παρÀρτηµα
III σηµεÝο 6.1.

4.

Ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ:

4.1.

εξετÀζει και αξιολογεÝ την τεκµηρÝωση και ελεγχει κατÀ πÞσον ο τυποσ εχει κατασκευαστεÝ συµφωνα µε
την τεκµηρÝωση αυτη¯ ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ καταγρÀφει επÝσησ τα εÝδη που εχουν σχεδιασθεÝ
συµφωνα µε τισ εφαρµοστεεσ διατÀξεισ των προτυπων που αναφερονται στο Àρθρο 5, καθωσ και τα εÝδη
που δεν εχουν σχεδιασθεÝ βÀσει των σχετικων διατÀξεων των προαναφερÞµενων προτυπων¯

4.2.

διεξÀγει η αναθετει τη διεξαγωγη των κατÀλληλων ελεγχων και δοκιµασιων που απαιτουνται για να
ελεγχεται κατÀ πÞσον οι λυσεισ που υιοθετεÝ ο κατασκευαστησ πληρουν τισ βασικεσ απαιτησεισ τησ
οδηγÝασ, εÀν δεν εφαρµÞζονται τα πρÞτυπα που αναφερονται στο Àρθρο 5¯ σε περÝπτωση που το
βοηθηµα συνδυÀζεται µε Àλλο βοηθηµα η βοηθηµατα για να λειτουργησει συµφωνα µε τον προορισµÞ
του, πρεπει να αποδεικνυεται Þτι ανταποκρÝνεται προσ τισ βασικεσ απαιτησεισ Þταν συνδυÀζεται µε κÀθε
Àλλο βοηθηµα που εχει τα χαρακτηριστικÀ που ορÝζει ο κατασκευαστησ¯

4.3.

διεξÀγει η αναθετει τη διεξαγωγη των κατÀλληλων ελεγχων και δοκιµασιων που απαιτουνται για να
ελεγχεται κατÀ πÞσον, σε περÝπτωση κατÀ την οποÝα ο κατασκευαστησ επελεξε να εφαρµÞσει τα σχετικÀ
πρÞτυπα, τα εν λÞγω πρÞτυπα εχουν Þντωσ εφαρµοσθεÝ¯

4.4.

συµφωνεÝ µε τον αιτουντα για τον τÞπο στον οποÝο θα διεξαχθουν οι αναγκαÝοι ελεγχοι και δοκιµασÝεσ.

5.

ΕÀν ο τυποσ ανταποκρÝνεται προσ τισ διατÀξεισ τησ οδηγÝασ, ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ χορηγεÝ στον
αιτουντα πιστοποιητικÞ εξετασησ τυπου CE, το οποÝο αναφερει την επωνυµÝα και τη διευθυνση του
κατασκευαστη, τα πορÝσµατα του ελεγχου, τουσ Þρουσ ισχυοσ του πιστοποιητικου και τα απαραÝτητα
στοιχεÝα για την αναγνωριση του εγκεκριµενου τυπου. Τα σχετικÀ εγγραφα τεκµηρÝωσησ επισυνÀπτονται
στο πιστοποιητικÞ, ενω ενα αντÝγραφο φυλÀσσεται απÞ τον κοινοποιηµενο οργανισµÞ.

6.

Ο κατασκευαστησ ενηµερωνει χωρÝσ καθυστερηση τον κοινοποιηµενο οργανισµÞ εÀν λÀβει πληροφορÝεσ
για µεταβολεσ του προσ διÀγνωση παθογÞνου και των προσ διÀγνωση δεικτων λοιµωξεων, ιδÝωσ λÞγω
τησ βιολογικησ πολυπλοκÞτητασ και παραλλαξιµÞτητασ. Εν προκειµενω, ο κατασκευαστησ ενηµερωνει
τον κοινοποιηµενο οργανισµÞ για το εÀν οι τυχÞν µεταβολεσ αυτεσ εÝναι πιθανÞν να επηρεÀζουν τη
λειτουργÝα του συγκεκριµενου βοηθηµατοσ που χρησιµοποιεÝται για διÀγνωση in vitro.
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6.1.

Για µεταβολεσ στο εγκεκριµενο βοηθηµα απαιτεÝται περαιτερω εγκριση του κοινοποιηµενου οργανισµου
που εξεδωσε το πιστοποιητικÞ εξετασησ τυπου CE, εÀν οι µεταβολεσ ενδεχεται να επηρεÀσουν τη
συµµÞρφωση του βοηθηµατοσ προσ τισ βασικεσ απαιτησεισ τησ οδηγÝασ η τουσ Þρουσ που καθορÝζονται
για τη χρηση του βοηθηµατοσ. Ο αιτων ενηµερωνει τον κοινοποιηµενο οργανισµÞ που εξεδωσε το
πιστοποιητικÞ εξετασησ τυπου CE για κÀθε τετοια µεταβολη του εγκεκριµενου βοηθηµατοσ. Η νεα αυτη
εγκριση χορηγεÝται ωσ συµπληρωµα του αρχικου πιστοποιητικου εξετασησ τυπου CE.

7.

∆ιοικητικεσ διατÀξεισ
ΑντÝγραφα των πιστοποιητικων εξετασησ τυπου CE η/και των συµπληρωµÀτων τουσ µπορουν να
χορηγουνται σε Àλλουσ κοινοποιηµενουσ οργανισµουσ. Τα παραρτηµατα των πιστοποιητικων πρεπει να
χορηγουνται στουσ Àλλουσ κοινοποιηµενουσ οργανισµουσ µετÀ απÞ αιτιολογηµενη αÝτηση, αφου ενηµερωθεÝ ο κατασκευαστησ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ CE
1.

Η επαληθευση CE εÝναι η διαδικασÝα µε την οποÝα ο κατασκευαστησ η ο εντολοδÞχοσ του εξασφαλÝζει
και δηλωνει Þτι τα προϊÞντα στα οποÝα εχει εφαρµοστεÝ η διαδικασÝα που αναφερεται στο σηµεÝο 4
ανταποκρÝνονται προσ τον τυπο που περιγρÀφεται στο πιστοποιητικÞ εξετασησ τυπου CE και προσ τισ
απαιτησεισ τησ οδηγÝασ που εφαρµÞζονται σ’ αυτÀ.

2.1.

Ο κατασκευαστησ πρεπει να λαµβÀνει Þλα τα µετρα που εÝναι αναγκαÝα για να εξασφαλÝσει Þτι µε τη
διαδικασÝα κατασκευησ παρÀγονται προϊÞντα τα οποÝα ανταποκρÝνονται στον τυπο που περιγρÀφεται
στο πιστοποιητικÞ εξετασησ τυπου CE και προσ τισ απαιτησεισ τησ οδηγÝασ που εφαρµÞζεται σ’ αυτÀ.
Πριν απÞ την εναρξη τησ παραγωγησ, ο κατασκευαστησ πρεπει να καταρτÝζει τα εγγραφα που
καθορÝζουν τη διαδικασÝα παραγωγησ, ειδικÞτερα δε Þσον αφορÀ την αποστεÝρωση και την καταλληλÞτητα των αρχικων υλικων, Þπου αυτÞ απαιτεÝται, και να καθορÝζει τισ αναγκαÝεσ διαδικασÝεσ δοκιµασιων, ανÀλογα µε το τρεχον επÝπεδο τησ τεχνογνωσÝασ. Πρεπει να εφαρµÞζονται Þλα τα συνηθη και
καθιερωµενα µετρα για να εξασφαλÝζεται η οµοιογενεια τησ παραγωγησ και η συµµÞρφωση των
προϊÞντων προσ τον τυπο που περιγρÀφεται στο πιστοποιητικÞ εξετασησ τυπου CE, καθωσ και προσ τισ
απαιτησεισ τησ οδηγÝασ που εφαρµÞζονται σ’ αυτÀ.

2.2.

Στο βαθµÞ που ορισµενεσ πτυχεσ των τελικων δοκιµασιων συµφωνα µε το σηµεÝο 6.3 δεν εÝναι
κατÀλληλεσ, ο κατασκευαστησ, µε την εγκριση του κοινοποιηµενου οργανισµου, θεσπÝζει αρµÞζουσεσ και
ικανοποιητικεσ µεθÞδουσ δοκιµων, παρακολουθησησ και ελεγχου τησ παραγωγησ. Για τισ προαναφερÞµενεσ εγκεκριµενεσ διαδικασÝεσ εφαρµÞζονται κατ’ αναλογÝαν οι διατÀξεισ του παραρτηµατοσ IV σηµεÝο
4.

3.

Ο κατασκευαστησ αναλαµβÀνει να θεσπÝσει και να ενηµερωνει συστηµατικη διαδικασÝα για την εξεταση
των στοιχεÝων που αποκτωνται απÞ τα βοηθηµατα µετÀ την παραγωγη τουσ, καθωσ και να εφαρµÞζει τα
κατÀλληλα µεσα για τη ληψη των τυχÞν αναγκαÝων διορθωτικων µετρων και για την κοινοποÝηση
συµφωνα µε το παρÀρτηµα III σηµεÝο 5.

4.

Ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ πραγµατοποιεÝ τισ κατÀλληλεσ εξετÀσεισ και δοκιµασÝεσ, λαµβÀνοντασ
υπÞψη το σηµεÝο 2.2 προκειµενου να ελεγχει τη συµµÞρφωση του προϊÞντοσ προσ τισ απαιτησεισ τησ
οδηγÝασ, εÝτε µεσω του ελεγχου και τησ δοκιµησ κÀθε προϊÞντοσ, Þπωσ προβλεπεται στο σηµεÝο 5, εÝτε
µεσω τησ στατιστικησ εξετασησ και δοκιµησ των προϊÞντων, Þπωσ προβλεπεται στο σηµεÝο 6, ανÀλογα µε
την επιλογη του κατασκευαστη. Ùταν διεξÀγει τη στατιστικη επαληθευση που περιγρÀφει το σηµεÝο 6, ο
κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ πρεπει να αποφασÝζει πÞτε θα εφαρµÞζει τισ στατιστικεσ µεθÞδουσ ελεγχου
Þλων των παρτÝδων η µÞνον ορισµενων εξ αυτων. Η απÞφαση αυτη πρεπει να λαµβÀνεται σε
συνεννÞηση µε τον κατασκευαστη.
Σε περÝπτωση που η διενεργεια στατιστικων εξετÀσεων και δοκιµασιων δεν εÝναι η ενδεδειγµενη, οι
εξετÀσεισ και οι δοκιµεσ µπορουν να διεξÀγονται τυχαÝα, εÀν η διαδικασÝα αυτη, σε συνδυασµÞ µε τα
µετρα που λαµβÀνονται συµφωνα µε το σηµεÝο 2.2, εξασφαλÝζει ισοδυναµο επÝπεδο συµµÞρφωσησ.

5.

Επαληθευση µεσω τησ εξετασησ και δοκιµησ κÀθε προϊÞντοσ

5.1.

Προκειµενου να επαληθευεται Þτι τα προϊÞντα ανταποκρÝνονται προσ τον τυπο που περιγρÀφεται στο
πιστοποιητικÞ εξετασησ τυπου CE, καθωσ και προσ τισ απαιτησεισ τησ οδηγÝασ που εφαρµÞζεται σ’ αυτÀ,
κÀθε προϊÞν εξετÀζεται µεµονωµενα και διενεργουνται οι κατÀλληλεσ δοκιµασÝεσ που ορÝζονται στο η τα
σχετικÀ πρÞτυπα που αναφερονται στο Àρθρο 5 η ισοδυναµεσ δοκιµασÝεσ.

5.2.

Ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ πρεπει να επιθετει η να αναθετει την επÝθεση του αναγνωριστικου
αριθµου του σε κÀθε εγκεκριµενο προϊÞν και πρεπει να συντÀσσει γραπτÞ πιστοποιητικÞ πιστÞτητασ
σχετικÀ µε τισ διεξαχθεÝσεσ δοκιµασÝεσ.

6.

Στατιστικη επαληθευση

6.1.

Ο κατασκευαστησ οφεÝλει να παρουσιÀζει τα προϊÞντα του υπÞ µορφη οµοιογενων παρτÝδων.

6.2.

ΑπÞ κÀθε παρτÝδα λαµβÀνονται ενα η περισσÞτερα τυχαÝα δεÝγµατα, ανÀλογα µε τισ ανÀγκεσ. Τα
προϊÞντα που συνιστουν το δεÝγµα εξετÀζονται και διεξÀγονται οι κατÀλληλεσ δοκιµασÝεσ που προβλεπονται στο η τα σχετικÀ πρÞτυπα που αναφερονται στο Àρθρο 5 η ισοδυναµεσ δοκιµασÝεσ, προκειµενου
να επαληθευθεÝ, ανÀλογα µε την περÝπτωση, Þτι τα προϊÞντα ανταποκρÝνονται προσ τον τυπο που
περιγρÀφεται στο πιστοποιητικÞ εξετασησ τυπου CE, καθωσ και προσ τισ απαιτησεισ τησ οδηγÝασ που
εφαρµÞζονται σ’ αυτÀ, προκειµενου να αποφασισθεÝ η αποδοχη η η απÞρριψη τησ παρτÝδασ.
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6.3.

Ο στατιστικÞσ ελεγχοσ των προϊÞντων πρεπει να στηρÝζεται σε χαρακτηριστικÀ η/και µεταβλητεσ,
γεγονÞσ που απαιτεÝ δειγµατοληπτικÀ συστηµατα µε λειτουργικÀ χαρακτηριστικÀ τα οποÝα εξασφαλÝζουν υψηλÞ επÝπεδο ασφÀλειασ και λειτουργÝασ ανÀλογα µε τισ πλεον πρÞσφατεσ γνωσεισ. Το δειγµατοληπτικÞ συστηµα θεσπÝζεται µε βÀση τα εναρµονισµενα πρÞτυπα που αναφερονται στο Àρθρο 5,
λαµβανοµενησ υπÞψη τησ ειδικησ φυσησ των συγκεκριµενων κατηγοριων προϊÞντων.

6.4.

ΕÀν η παρτÝδα γÝνει δεκτη, ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ επιθετει η αναθετει την επÝθεση του
αναγνωριστικου αριθµου του σε κÀθε προϊÞν και συντÀσσει γραπτÞ πιστοποιητικÞ πιστÞτητασ που
αναφερεται στισ διεξαχθεÝσεσ δοκιµεσ. Στο εµπÞριο µπορουν να διατÝθενται Þλα τα προϊÞντα τησ
παρτÝδασ, εκτÞσ απÞ τα προϊÞντα του δεÝγµατοσ τα οποÝα δεν ηταν συµβατÀ.
ΕÀν µια παρτÝδα απορριφθεÝ, ο αρµÞδιοσ κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ πρεπει να λαµβÀνει τα ενδεδειγµενα µετρα για να εµποδÝσει τη διÀθεση τησ στο εµπÞριο. Σε περÝπτωση συχνησ απÞρριψησ παρτÝδων, ο
κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ µπορεÝ να αναστεÝλει τη στατιστικη επαληθευση.
Ο κατασκευαστησ µπορεÝ, υπ’ ευθυνη του κοινοποιηµενου οργανισµου, να επιθετει τον αναγνωριστικÞ
αριθµÞ του κοινοποιηµενου οργανισµου κατÀ τη διαδικασÝα παραγωγησ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

∆ΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ CE
(∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
1.

Ο κατασκευαστησ πρεπει να εξασφαλÝζει την εφαρµογη του συστηµατοσ ποιÞτητασ που εχει εγκριθεÝ για
την παραγωγη των συγκεκριµενων βοηθηµÀτων και να διεξÀγει την τελικη επιθεωρηση, Þπωσ ορÝζεται
στο σηµεÝο 3, υπÞκειται δε στην επιτηρηση που αναφερεται στο σηµεÝο 4.

2.

Η δηλωση συµµÞρφωσησ αποτελεÝ το µεροσ τησ διαδικασÝασ κατÀ το οποÝο ο κατασκευαστησ που
ανταποκρÝνεται στισ υποχρεωσεισ που επιβÀλλει το σηµεÝο 1, εξασφαλÝζει και δηλωνει Þτι τα συγκεκριµενα προϊÞντα ανταποκρÝνονται προσ τον τυπο που περιγρÀφεται στο πιστοποιητικÞ εξετασησ τυπου CE
και προσ τισ διατÀξεισ τησ οδηγÝασ που εφαρµÞζονται σ’ αυτÀ.
Ο κατασκευαστησ πρεπει να επιθετει τη σηµανση CE συµφωνα µε το Àρθρο 16 και να συντÀσσει δηλωση
πιστÞτητασ για τα καλυπτÞµενα βοηθηµατα.

3.

Συστηµα ποιÞτητασ

3.1.

Ο κατασκευαστησ πρεπει να υποβÀλλει σε κοινοποιηµενο οργανισµÞ αÝτηση αξιολÞγησησ του συστηµατοσ ποιÞτητÀσ του.
Η αÝτηση πρεπει να περιλαµβÀνει:
— Þλα τα εγγραφα και τισ υποχρεωσεισ που αναφερονται στο παρÀρτηµα IV σηµεÝο 3.1 και
— τον τεχνικÞ φÀκελο των εγκεκριµενων τυπων και αντÝγραφο των πιστοποιητικων εξετασησ τυπου
CE.

3.2.

Η εφαρµογη του συστηµατοσ ποιÞτητασ πρεπει να εξασφαλÝζει Þτι τα βοηθηµατα ανταποκρÝνονται προσ
τον τυπο που περιγρÀφεται στο πιστοποιητικÞ εξετασησ τυπου CE.
Ùλα τα στοιχεÝα, απαιτησεισ και διατÀξεισ που εφαρµÞζει ο κατασκευαστησ για το συστηµα ποιÞτητÀσ
του πρεπει να τεκµηριωνονται συστηµατικÀ και τακτικÀ, υπÞ µορφη γραπτων δηλωσεων πολιτικησ και
διαδικασιων. Η τεκµηρÝωση αυτη του συστηµατοσ ποιÞτητασ πρεπει να επιτρεπει την οµοιÞµορφη
ερµηνεÝα τησ πολιτικησ και των διαδικασιων ποιÞτητασ, Þπωσ π.χ. προγραµµÀτων, σχεδÝων, εγχειριδÝων
και αρχεÝων ποιÞτητασ.
ΕιδικÞτερα, η σχετικη τεκµηρÝωση πρεπει να περιλαµβÀνει κατÀλληλη περιγραφη:
α) των ποιοτικων στÞχων του κατασκευαστη¯
β) τησ οργÀνωσησ τησ επιχειρησεωσ, και ειδικÞτερα:
— των οργανωτικων δοµων, των αρµοδιοτητων του διοικητικου προσωπικου και τησ ιεραρχικησ
τουσ οργÀνωσησ Þσον αφορÀ την ποιÞτητα κατασκευησ των συγκεκριµενων βοηθηµÀτων,
— των µεθÞδων παρακολουθησησ τησ αποτελεσµατικησ λειτουργÝασ του συστηµατοσ ποιÞτητασ, και
ειδικÞτερα τησ ικανÞτητÀσ του να επιτυγχÀνει την επιδιωκÞµενη ποιÞτητα των προϊÞντων,
συµπεριλαµβανοµενου του ελεγχου των βοηθηµÀτων που δεν εÝναι συµβατÀ¯
γ) των τεχνικων επιθεωρησησ και εξασφÀλισησ τησ ποιÞτητασ στο στÀδιο παραγωγησ, και ειδικÞτερα:
— των µεθÞδων και διαδικασιων που θα χρησιµοποιηθουν, ιδÝωσ Þσον αφορÀ την αποστεÝρωση,
— των διαδικασιων που πρεπει να ακολουθουνται Þσον αφορÀ τισ αγορεσ,
— των διαδικασιων αναγνωρισησ του προϊÞντοσ που καταρτÝζονται και ενηµερωνονται βÀσει
σχεδÝων, εφαρµοστεων προδιαγραφων η Àλλων σχετικων εγγρÀφων σε κÀθε στÀδιο τησ παραγωγησ¯
δ) των ενδεδειγµενων δοκιµασιων και δοκιµων που εκτελουνται πριν, κατÀ και µετÀ την παραγωγη, τησ
συχνÞτητασ µε την οποÝα διενεργουνται και του χρησιµοποιουµενου εξοπλισµου δοκιµασÝασ¯ πρεπει
να εξασφαλÝζεται η παρακολουθηση του ιστορικου τησ βαθµονÞµησησ.

3.3.

Ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ οφεÝλει να ελεγχει το συστηµα ποιÞτητασ προκειµενου να εξακριβωνει
κατÀ πÞσον ανταποκρÝνεται προσ τισ απαιτησεισ που αναφερονται στο σηµεÝο 3.2. Ο κοινοποιηµενοσ
οργανισµÞσ πρεπει να τεκµαÝρει Þτι τα συστηµατα ποιÞτητασ που εφαρµÞζουν τα σχετικÀ εναρµονισµενα
πρÞτυπα ανταποκρÝνονται προσ τισ απαιτησεισ αυτεσ.
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Η οµÀδα που διεξÀγει την αξιολÞγηση πρεπει να διαθετει πεÝρα στην αξιολÞγηση τησ σχετικησ
τεχνολογÝασ. Η διαδικασÝα αξιολÞγησησ πρεπει να περιλαµβÀνει επιθεωρηση των εγκαταστÀσεων του
κατασκευαστη και, σε δεÞντωσ αιτιολογηµενεσ περιπτωσεισ, των εγκαταστÀσεων των προµηθευτων η/και
των υπεργολÀβων του κατασκευαστη, προσ επιθεωρηση των διαδικασιων παραγωγησ.
Η απÞφαση πρεπει να κοινοποιεÝται στον κατασκευαστη και να περιλαµβÀνει τα πορÝσµατα τησ
επιθεωρησησ και αιτιολογηµενη αξιολÞγηση.
3.4.

Ο κατασκευαστησ ενηµερωνει τον κοινοποιηµενο οργανισµÞ που ενεκρινε το συστηµα ποιÞτητασ για
κÀθε σχεδιαζÞµενη σηµαντικη µεταβολη στο συστηµα ποιÞτητασ.
Ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ πρεπει να αξιολογεÝ τισ προτεινÞµενεσ µεταβολεσ και να ελεγχει κατÀ
πÞσον, µετÀ τισ µεταβολεσ αυτεσ, το συστηµα ποιÞτητασ, εξακολουθεÝ να ανταποκρÝνεται προσ τισ
απαιτησεισ που αναφερονται στο σηµεÝο 3.2. Ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ πρεπει να κοινοποιεÝ στον
κατασκευαστη την απÞφαση του η οποÝα πρεπει να περιεχει τα πορÝσµατα τησ επιθεωρησησ και
αιτιολογηµενη αξιολÞγηση.

4.

Επιτηρηση
ΕφαρµÞζεται η διÀταξη του παραρτηµατοσ IV σηµεÝο 5.

5.

Îλεγχοσ των κατασκευαζÞµενων βοηθηµÀτων του καταλÞγου Α του παραρτηµατοσ II

5.1.

Για τα βοηθηµατα του καταλÞγου Α του παραρτηµατοσ II, ο κατασκευαστησ διαβιβÀζει στον κοινοποιηµενο οργανισµÞ, ευθυσ µÞλισ ολοκληρωθουν οι ελεγχοι και δοκιµεσ, τισ σχετικεσ εκθεσεισ για τισ δοκιµεσ
που διενεργηθηκαν στα κατασκευαζÞµενα βοηθηµατα η κÀθε παρτÝδα κατασκευαζοµενων βοηθηµÀτων.
Επιπλεον, ο κατασκευαστησ διαθετει στον κοινοποιηµενο οργανισµÞ δεÝγµατα κατασκευαζÞµενων
βοηθηµÀτων η παρτÝδων κατασκευαζÞµενων βοηθηµÀτων, συµφωνα µε προσυµφωνηµενουσ Þρουσ και
τρÞπουσ.

5.2.

Ο κατασκευαστησ µπορεÝ να διαθετει τα βοηθηµατα στην αγορÀ, εκτÞσ εÀν ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ ανακοινωσει στον κατασκευαστη, εντÞσ τησ συµφωνηµενησ προθεσµÝασ, η οποÝα Þµωσ δεν µπορεÝ
να υπερβαÝνει τισ 30 ηµερεσ απÞ την παραλαβη των δειγµÀτων, οποιαδηποτε Àλλη απÞφαση, συµπεριλαµβανοµενων, ιδÝωσ τυχÞν Þρων για την ισχυ των χορηγουµενων πιστοποιητικων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
∆ΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ
1. Ùσον αφορÀ τα βοηθηµατα που χρησιµοποιουνται για την αξιολÞγηση των επιδÞσεων, ο κατασκευαστησ η
ο εντολοδÞχοσ του συντÀσσει τη δηλωση που περιεχει τισ πληροφορÝεσ που ορÝζονται στο σηµεÝο 2 και
εξασφαλÝζει την τηρηση των σχετικων διατÀξεων τησ οδηγÝασ.
2. Η δηλωση περιλαµβÀνει τισ ακÞλουθεσ πληροφορÝεσ:
— τα δεδοµενα που επιτρεπουν την αναγνωριση του εν λÞγω βοηθηµατοσ,
— ενα σχεδιο αξιολÞγησησ που αναφερει, ιδÝωσ, το αντικεÝµενο, την επιστηµονικη, τεχνικη η ιατρικη
αιτιολÞγηση και την εκταση τησ αξιολÞγησησ, καθωσ και τον αριθµÞ βοηθηµÀτων που αφορÀ,
— τον κατÀλογο των εργαστηρÝων η Àλλων ιδρυµÀτων που συµµετεχουν στη µελετη αξιολÞγησησ των
επιδÞσεων,
— την ηµεροµηνÝα εναρξησ και την προβλεπÞµενη διÀρκεια των αξιολογησεων και, στην περÝπτωση των
αυτοδιαγνωστικων βοηθηµÀτων, τον τÞπο καθωσ και τον αριθµÞ των ατÞµων τα οποÝα δεν εÝναι
ειδηµονεσ,
— δηλωση η οποÝα να βεβαιωνει Þτι το συγκεκριµενο βοηθηµα ανταποκρÝνεται στισ απαιτησεισ τησ
οδηγÝασ, ανεξÀρτητα απÞ τισ πτυχεσ που καλυπτει η αξιολÞγηση και τισ πτυχεσ που περιλαµβÀνονται
ειδικωσ στη δηλωση, και Þτι εχουν ληφθεÝ Þλεσ οι προφυλÀξεισ για την προστασÝα τησ υγεÝασ και την
ασφÀλεια του ασθενουσ, του χρηστη η Àλλων ατÞµων.
3. Ο κατασκευαστησ αναλαµβÀνει επÝσησ να θετει στη διÀθεση των αρµÞδιων εθνικων αρχων την τεκµηρÝωση
που επιτρεπει την κατανÞηση του σχεδιασµου, τησ παραγωγησ και των επιδÞσεων του προϊÞντοσ,
συµπεριλαµβανοµενων των προσδοκωµενων επιδÞσεων, ωστε να καθÝσταται δυνατη η εκτÝµηση τησ
συµµÞρφωσησ µε τισ απαιτησεισ τησ οδηγÝασ. Η τεκµηρÝωση αυτη πρεπει να φυλÀσσεται για περÝοδο
τουλÀχιστον πεντε ετων απÞ το περασ τησ αξιολÞγησησ των επιδÞσεων.
Ο κατασκευαστησ λαµβÀνει Þλα τα απαιτουµενα µετρα κατÀ τη διαδικασÝα παραγωγησ ωστε να εξασφαλÝζεται Þτι τα κατασκευαζÞµενα προϊÞντα ανταποκρÝνονται στην τεκµηρÝωση που αναφερεται στο σηµεÝο
1.
4. Για τα βοηθηµατα που χρησιµοποιουνται για την αξιολÞγηση των επιδÞσεων, εφαρµÞζονται οι διατÀξεισ
του Àρθρου 10 παρÀγραφοι 1, 3 και 5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
1. Ο κοινοποιουµενοσ οργανισµÞσ, ο διευθυντησ του καθωσ και το προσωπικÞ αξιολÞγησησ και επαληθευσησ
δεν πρεπει να ταυτÝζονται µε το σχεδιαστη, τον κατασκευαστη, τον προµηθευτη, τον εγκαταστÀτη η το
χρηστη των βοηθηµÀτων που επιθεωρουν ουτε µε τον εντολοδÞχο κανενÞσ απÞ τα πρÞσωπα αυτÀ ουτε
επιτρεπεται να συµµετεχουν Àµεσα στο σχεδιασµÞ, την κατασκευη, την εµπορÝα η τη συντηρηση των
βοηθηµÀτων αυτων ουτε να εκπροσωπουν ωσ εντολοδÞχοι τα µερη που εµπλεκονται στισ δραστηριÞτητεσ
αυτεσ. Το γεγονÞσ αυτÞ δεν αποκλεÝει τη δυνατÞτητα ανταλλαγων τεχνικων πληροφοριων µεταξυ του
κατασκευαστη και του οργανισµου.
2. Ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ και το προσωπικÞ του διενεργουν την αξιολÞγηση και την επαληθευση σε
πνευµα υψιστησ επαγγελµατικησ ακεραιÞτητασ και µε τισ απαιτουµενεσ γνωσεισ στον τοµεα των ιατροτεχνολογικων βοηθηµÀτων, δεν πρεπει δε να υπÞκεινται σε πιεσεισ και ενθαρρυνσεισ, ιδÝωσ οικονοµικεσ, που
θα µπορουσαν να επηρεÀσουν την κρÝση τουσ η τα πορÝσµατα τησ επιθεωρησησ, ιδιαÝτερα απÞ Àτοµα η
οµÀδεσ ατÞµων που ενδιαφερονται για τα πορÝσµατα των επαληθευσεων.
Σε περÝπτωση που κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ αναθετει υπεργολαβικωσ συγκεκριµενα καθηκοντα συνδεÞµενα µε τη διερευνηση και τον ελεγχο πραγµατικων γεγονÞτων, πρεπει κατ’ αρχÀσ να εξασφαλÝζει Þτι ο
υπεργολÀβοσ ανταποκρÝνεται στισ διατÀξεισ τησ οδηγÝασ. Ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ τηρεÝ στη διÀθεση
των εθνικων αρχων τα σχετικÀ εγγραφα αξιολÞγησησ των προσÞντων του υπεργολÀβου και των εργασιων
που εξετελεσε ο τελευταÝοσ δυνÀµει τησ οδηγÝασ.
3. Ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ πρεπει να εÝναι σε θεση να διεκπεραιωσει Þλα τα καθηκοντα που
ανατÝθενται στον οργανισµÞ αυτÞ µε βÀση ενα απÞ τα παραρτηµατα III εωσ VII και για τα οποÝα εχει
κοινοποιηθεÝ, ανεξαρτητωσ του εÀν τα καθηκοντα αυτÀ διεκπεραιωνονται απÞ τον Ýδιο τον οργανισµÞ η
υπ’ ευθυνη του. Πρεπει, ειδικÞτερα, να διαθετει το προσωπικÞ και τα αναγκαÝα µεσα για την κατÀλληλη
εκτελεση των τεχνικων και διοικητικων καθηκÞντων που συνδεονται µε την πραγµατοποÝηση των αξιολογησεων και επαληθευσεων. ΑυτÞ σηµαÝνει Þτι ο οργανισµÞσ διαθετει επαρκεσ επιστηµονικÞ προσωπικÞ µε
την κατÀλληλη πεÝρα και τισ κατÀλληλεσ γνωσεισ για την αξιολÞγηση τησ βιολογικησ και τησ ιατρικησ
λειτουργικÞτητασ και των επιδÞσεων των βοηθηµÀτων που του εχουν κοινοποιηθεÝ, σε σχεση µε τισ
απαιτησεισ τησ οδηγÝασ, και ιδÝωσ µε τισ απαιτησεισ του παραρτηµατοσ I. Ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ
πρεπει επÝσησ να εχει πρÞσβαση στον απαραÝτητο για τισ απαιτουµενεσ επαληθευσεισ εξοπλισµÞ.
4. Ο κοινοποιηµενοσ οργανισµÞσ πρεπει να διαθετει:
— καλη επαγγελµατικη κατÀρτιση που να καλυπτει Þλεσ τισ εργασÝεσ αξιολÞγησησ και επαληθευσησ για τισ
οποÝεσ εχει ορισθεÝ,
— ικανοποιητικη γνωση των κανÞνων που διεπουν τισ επιθεωρησεισ που διενεργεÝ, καθωσ και επαρκη
πεÝρα τετοιων επιθεωρησεων,
— την απαιτουµενη ικανÞτητα για τη συνταξη πιστοποιητικων, αρχεÝων και εκθεσεων ωστε να αποδεικνυεται η διενεργεια των διενεργουµενων επιθεωρησεων.
5. Πρεπει να εξασφαλÝζεται η αµεροληψÝα του προσωπικου επιθεωρησησ. Οι αποδοχεσ κÀθε υπαλληλου δεν
πρεπει να εξαρτωνται απÞ τον αριθµÞ των διενεργουµενων επιθεωρησεων ουτε απÞ τα πορÝσµατα των
επιθεωρησεων αυτων.
6. Ο οργανισµÞσ οφεÝλει να ασφαλÝζεται για θεµατα αστικησ ευθυνησ, εκτÞσ εÀν η ευθυνη αυτη αναλαµβÀνεται απÞ το κρÀτοσ βÀσει τησ εσωτερικησ νοµοθεσÝασ η εÀν το Ýδιο το κρÀτοσ µελοσ διενεργεÝ απευθεÝασ τισ
επιθεωρησεισ.
7. Το προσωπικÞ του κοινοποιηµενου οργανισµου επιθεωρησεων πρεπει να τηρεÝ το επαγγελµατικÞ απÞρρητο
Þσον αφορÀ τισ πληροφορÝεσ που περιερχονται εισ γνωσιν του κατÀ την Àσκηση των καθηκÞντων του (η
υποχρεωση αυτη δεν ισχυει εναντι των αρµÞδιων διοικητικων αρχων του κρÀτουσ στο οποÝο ασκουνται οι
δραστηριÞτητεσ του) δυνÀµει τησ οδηγÝασ η οποιασδηποτε διÀταξησ εσωτερικου δικαÝου που τη θετει σε
εφαρµογη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ
ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ CE
Η σηµανση πιστÞτητασ CE συνÝσταται απÞ τα αρχικÀ «CE», µε την ακÞλουθη µορφη:

— Σε περÝπτωση σµÝκρυνσησ η µεγεθυνσησ, πρεπει να τηρουνται οι αναλογÝεσ του ανωτερω διαβαθµισµενου
σχεδÝου.
— Τα διÀφορα µερη τησ σηµανσησ CE πρεπει να εχουν ουσιαστικÀ το Ýδιο υψοσ, το οποÝο δεν πρεπει να εÝναι
µικρÞτερο των 5 mm. Η κατωτατη αυτη διÀσταση δεν εÝναι υποχρεωτικη προκειµενου για τα βοηθηµατα
µικρου µεγεθουσ.
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