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                          TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2003/94/EB                  2006/EES/30/40 

frá 8. október 2003 

þar sem mælt er fyrir um meginreglur og viðmiðunarreglur um góða framleiðsluhætti að 
því er varðar lyf og rannsóknarlyf sem ætluð eru m (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 um bandalagsreglur um 
lyf sem ætluð eru mönnum (1), eins og henni var síðast 
breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/63 
/EB (2), einkum 47. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Öll lyf sem ætluð eru mönnum, sem eru framleidd í 
Bandalaginu eða flutt þangað inn, þ.m.t. lyf til útflutn-
ings, skulu framleidd í samræmi við meginreglur og 
miðunarreglur um góða framleiðsluhætti. 

2) Þessar meginreglur og viðmiðunarreglur eru settar 
fram í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 91/356 
/EBE frá 13. júní 1991 þar sem mælt er fyrir um 
meginreglur og viðmiðunarreglur um góða fram-
leiðsluhætti lyfja sem ætluð eru mönnum (3). 

3) Samkvæmt 3. mgr. 13. gr. tilskipunar Evrópuþingsins 
og ráðsins 2001/20/EB frá 4. apríl 2001 um samræm-
ingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkj-
anna um góðar klínískar starfsvenjur við framkvæmd 
klínískra prófana á lyfjum sem ætluð eru mönnum (4) 
skal semja nákvæmar viðmiðunarreglur um þá þætti 
sem taka þarf tillit til þegar rannsóknarlyf sem ætluð 
eru mönnum eru metin í því augnamiði að gefa 
tiltekna framleiðslueiningu frjálsa innan Bandalagsins 
og skal það gert samkvæmt viðmiðunarreglum um 
góða framleiðsluhætti. 

4) Nauðsynlegt er því að rýmka og aðlaga ákvæði 
tilskipunar 91/356/EBE þannig að þau taki til góðra 
framleiðsluhátta við gerð rannsóknarlyfja. 

5) Þar eð aðlaga þarf flest ákvæði tilskipunar 91/356 
/EBE skal önnur tilskipun koma í hennar stað til 
glöggvunar. 

6) Nauðsynlegt er, til að tryggja samræmi við megin-
reglur og viðmiðunarreglur um góða framleiðsluhætti, 
að setja ítarleg ákvæði um skoðun lögbærra yfirvalda 
og tilteknar skyldur framleiðanda. 

________________  

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 262, 14.10.2003, bls. 22. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 23/2004 frá 19. 
mars 2004 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 22, 29.4.2004, bls. 10. 

 (1) Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, bls. 67. 
(2) Stjtíð. EB L 159, 27.6.2003, bls. 46. 
(3) Stjtíð. EB L 193, 17.7.1991, bls. 30. 
(4) Stjtíð. EB L 121, 1.5.2001, bls. 34. 

7) Allir framleiðendur skulu koma á skilvirkri gæða-
stjórnun á framleiðslu sinni og það útheimtir að sett 
verði á fót gæðatryggingarkerfi fyrir lyf. 

8) Meginreglur og viðmiðunarreglur um góða fram-
leiðsluhætti skulu varða gæðastjórnun, starfsfólk, 
athafnasvæði og búnað, skjöl, framleiðslu, gæða-
eftirlit, verksamninga, kvartanir og innköllun lyfja af 
markaðinum og innra eftirlit framleiðanda. 

9) Til að vernda þá sem taka þátt í klínískum rann-
sóknum og tryggja að hægt sé að rekja rannsóknarlyf 
verða sérákvæði um merkingu þessara lyfja að vera 
fyrir hendi. 

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um lyf sem 
ætluð eru mönnum sem kveðið er á um í 121. gr. 
tilskipunar 2001/83/EB. 

 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

 

1. gr. 

Gildissvið 

Með þessari tilskipun eru settar meginreglur og viðmið-
unarreglur um góða framleiðsluhætti við gerð lyfja sem 
ætluð eru mönnum og aðeins er leyfilegt að framleiða að 
fengnu leyfinu sem um getur í 40. gr. tilskipunar 2001/83 
/EB og við gerð rannsóknarlyfja sem ætluð eru mönnum og 
aðeins er leyfilegt að framleiða að fengnu leyfinu sem um 
getur í 13. gr. tilskipunar 2001/20/EB. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

1. „lyf“: lyf eins og þau eru skilgreind í 2. mgr. 1. gr. 
tilskipunar 2001/83/EB, 

2. „rannsóknarlyf“: rannsóknarlyf eins og þau eru 
skilgreind í d-lið 2. gr. tilskipunar 2001/20/EB, 

3. „framleiðandi“: einstaklingur sem stundar starfsemi þar 
sem krafist er leyfisins sem um getur í 1. og 3. mgr. 
40. gr. tilskipunar 2001/83/EB eða leyfisins sem um 
getur í 1. mgr. 13. gr. tilskipunar 2001/20/EB, 
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4. „menntaður og hæfur einstaklingur“: einstaklingur sem 

um getur í 48. gr. tilskipunar 2001/83/EB eða 2. mgr. 
13. gr. tilskipunar 2001/20/EB, 

 

5. „gæðatrygging lyfja“: samanlagðar allar ráðstafanir sem 
gerðar eru til að tryggja að gæði lyfjanna eða rann-
sóknarlyfjanna séu þau sem fyrirhuguð notkun þeirra 
útheimtir, 

 

6. „góðir framleiðsluhættir“: sá hluti gæðatryggingarinnar 
sem snýr að því að tryggja að lyfin séu ávallt framleidd 
og prófuð í samræmi við viðeigandi gæðastaðla miðað 
við fyrirhugaða notkun, 

 

7. „blindun“: að leyna af yfirlögðu ráði auðkenni 
rannsóknarlyfs samkvæmt fyrirmælum ábyrgðaraðila, 

 

8. „afblindun“: að tilgreina auðkenni „blindaðs“ lyfs. 

 

3. gr. 

 

Skoðun 

 

1. Með ítrekaðri skoðun, sem um getur í 1. mgr. 111. gr. 
tilskipunar 2001/83/EB, og skoðun, sem um getur í 1. mgr. 
15. gr. tilskipunar 2001/20/EB, skulu aðildarríkin sjá til 
þess að framleiðendur virði þær meginreglur og við-
miðunarreglur um góða framleiðsluhætti sem mælt er fyrir 
um í þessari tilskipun. Aðildarríkin skulu einnig taka tillit til 
samantektar, sem framkvæmdastjórnin gefur út, á aðferðum 
sem beitt er í Bandalaginu við skoðun og það að skiptast á 
upplýsingum. 

 

2. Við túlkun á meginreglum og viðmiðunarreglum um 
góða framleiðsluhætti skulu framleiðendur og lögbær 
yfirvöld taka tillit til ítarlegra viðmiðunarreglna, sem um 
getur í annarri málsgrein 47. gr. tilskipunar 2001/83/EB, 
sem framkvæmdastjórnin birtir í „Leiðbeiningum um góða 
framleiðsluhætti við gerð lyfja og rannsóknarlyfja“. 

 

4. gr. 

 

Góðum framleiðsluháttum fylgt 

 

1. Framleiðandi skal sjá til þess að allar framleiðslu-
aðgerðir séu bæði í samræmi við góða framleiðsluhætti og 
framleiðsluleyfið. Ákvæði þetta gildir einnig um lyf sem 
ætluð eru til útflutnings. 

 

2. Þegar um er að ræða lyf og rannsóknarlyf sem flutt eru 
inn frá þriðju löndum skal innflytjandi tryggja að lyfin hafi 
verið framleidd í samræmi við staðla sem eru a.m.k. 
jafngildir þeim stöðlum um góða framleiðsluhætti sem mælt 
er fyrir um í Bandalaginu. 

Enn fremur skal innflytjandi lyfja sjá til þess að framleið-
endur lyfjanna hafi tilskilið leyfi fyrir framleiðslunni. 
Innflytjandi rannsóknarlyfja skal sjá til þess að lögbærum 
yfirvöldum hafi verið tilkynnt um framleiðendur rann-
sóknarlyfjanna, sem hafa viðurkennt þá í þessu tilliti. 

5. gr. 

Samræmi við markaðsleyfi 

1. Framleiðandi skal sjá til þess að allar framleiðslu-
aðgerðir vegna lyfja, sem háð eru markaðsleyfi, fari fram í 
samræmi við þær upplýsingar sem veittar eru í umsókninni 
um markaðsleyfi sem lögbæru yfirvöldin hafa samþykkt. 

Þegar um er að ræða rannsóknarlyf skal framleiðandinn sjá 
til þess að allar framleiðsluaðgerðir fari fram í samræmi við 
þær upplýsingar sem ábyrgðaraðilinn veitir skv. 2. mgr. 
9. gr. tilskipunar 2001/20/EB og sem lögbæru yfirvöldin 
hafa samþykkt. 

2. Framleiðendur skulu endurskoða framleiðsluaðferðir 
sínar með reglulegu millibili í ljósi framfara á sviði tækni 
og vísinda og þróunar rannsóknarlyfja. 

Þegar nauðsynlegt er að breyta skjölum er varða markaðs-
leyfið eða umsókn, sem um getur í 2. mgr. 9. gr. tilskipunar 
2001/20/EB, verður að leggja beiðni um breytingu fyrir 
lögbæru yfirvöldin. 

6. gr. 

Gæðatryggingarkerfi 

Framleiðandi skal koma á fót og starfrækja skilvirkt gæða-
tryggingarkerfi fyrir lyf með beinni þátttöku stjórnenda og 
starfsmanna í viðkomandi deildum. 

7. gr. 

Starfsfólk 

1. Framleiðandi skal hafa nógu marga hæfa starfsmenn 
með viðeigandi menntun og hæfi í þjónustu sinni á öllum 
framleiðslustöðum til að ná markmiðinu að því er varðar 
gæðatryggingu lyfja. 

2. Fastsetja skal með starfslýsingum skyldur stjórnenda og 
yfirmanna sem eiga að sjá til þess að góðir framleiðslu-
hættir séu teknir upp og stundaðir, þ.m.t. skyldur sérmennt-
aðra starfsmanna. Innbyrðis tengsl þeirra og staða skal 
skilgreind í skipuriti. Skipurit og starfslýsingar skulu sam-
þykktar í samræmi við innanhússreglur framleiðanda. 

3. Starfsmennirnir, sem um getur í 2. mgr., skulu fá 
nægilegt valdsvið til að þeir geti gegnt skyldustörfum sínum 
á réttan hátt. 
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4. Starfsmennirnir skulu fá þjálfun í upphafi og njóta 
símenntunar, og ber að sannprófa gildi hennar, sem tekur 
m.a. til kenninga um hugtökin gæðatryggingu og góða 
framleiðsluhætti og hagnýtrar notkunar þeirra, og, eftir því 
sem við á, sérkrafna um framleiðslu rannsóknarlyfja. 

 

5. Gera skal og fylgja áætlunum um hollustuhætti sem 
lagaðar eru að þeirri starfsemi sem fram fer. Þessar áætlanir 
taka m.a. til reglna um heilsu, hreinlæti og klæðnað 
starfsmanna. 

 

8. gr. 

 

Athafnasvæði og búnaður 

 

1. Athafnasvæði og framleiðslubúnað skal staðsetja, 
hanna, smíða, breyta og halda við þannig að henti til fyrir-
hugaðrar starfsemi. 

 

2. Athafnasvæði og búnað skal innrétta, hanna og nota á 
þann hátt að sem minnst hætta sé á mistökum og hægt sé að 
þrífa vandlega og sinna viðhaldi til að komast hjá mengun, 
víxlmengun og yfirleitt öllum skaðlegum áhrifum á gæði 
lyfsins.  

 

3. Athafnasvæði og búnaður til framleiðsluaðgerða, sem 
hafa afgerandi áhrif á gæði lyfsins, verða að standast 
viðeigandi kröfur um gæði og fullgildingu. 

 

9. gr. 

 

Skjalahald 

 

1. Framleiðandi verður að hafa og halda við skjalakerfi 
sem byggist á gæðalýsingum, framleiðsluaðferðum, leið-
beiningum um vinnslu og pökkun ásamt reglum og skrám 
um mismunandi framleiðsluferli í fyrirtækinu. Skjöl skulu 
vera skýr, villulaus og með nýjustu upplýsingum. Fyrirfram 
ákveðnar reglur um almennar framleiðsluaðgerðir og -skil-
yrði skulu vera tiltækar ásamt sérstökum skjölum um 
framleiðslu hverrar lotu. Þessi skjöl eiga að gera það kleift 
að rekja framleiðslusögu hverrar lotu og breytingar sem 
hafa átt sér stað við þróun rannsóknarlyfsins. 

 

Geyma skal framleiðslulotuskjölin í a.m.k. ár eftir fyrning-
ardag lotnanna sem þau fjalla um eða í a.m.k. fimm ár eftir 
vottunina sem um getur í 3. mgr. 51. gr. tilskipunar 2001/83/EB, 
eftir því hvort tímabilið er lengra. 

 

Þegar um rannsóknarlyf er að ræða skal geyma framleiðslu-
lotuskjölin í a.m.k. fimm ár eftir að síðustu klínísku rann-
sókn, þar sem lotan var notuð, er lokið eða formlega hætt. 
Ábyrgðaraðilinn eða handhafi markaðsleyfis, ef hann er 
ekki sá sami, ber ábyrgð á því að skrám sé haldið 

við, eins og krafist er í tengslum við markaðsleyfi í 
samræmi við I. viðauka við tilskipun 2001/83/EB, sé þess 
krafist í tengslum við síðara markaðsleyfi. 

 

2. Þegar notuð eru rafeinda-, ljósmynda- eða önnur gagna-
vinnslukerfi í stað skrifaðra skjala skal framleiðandi gilda 
kerfin með því að sýna fram á að gögnum verði haldið til 
haga á viðeigandi hátt á væntanlegu geymslutímabili. Það 
verður að vera fljótlegt að gera gögn, sem geymd eru í 
þessum kerfum, tiltæk í læsilegri mynd og þau skulu lögð 
fyrir lögbær yfirvöld óski yfirvöldin þess. Verja verður 
gögn, sem geymd eru í rafeindakerfum, með aðferðum á 
borð við fjölföldun eða öryggisafritun og flutning í annað 
geymslukerfi, gegn því að glatast eða skemmast og 
skoðunarskrám verður að halda við. 

 

10. gr. 

 

Framleiðsla 

 

1. Allar framleiðsluaðgerðir skulu vera í samræmi við 
fyrirfram gefin fyrirmæli og reglur og góða framleiðslu-
hætti. Hentug og fullnægjandi hjálpargögn skulu vera tiltæk 
við eftirlit með framleiðsluferlinu. Öll frávik í framleiðslu 
og alla framleiðslugalla ber að skrá og rannsaka mjög vel. 

 

2. Gera skal tæknilegar ráðstafanir og skipulagsráðstafanir 
til að koma í veg fyrir að víxlmengun og ruglingur eigi sér 
stað. Þegar um er að ræða rannsóknarlyf skal gefa sérstakan 
gaum að meðhöndlun lyfjanna við og eftir „blindun“. 

 

3. Fullgilda skal öll ný framleiðsluferli lyfs eða veiga-
miklar breytingar á framleiðsluferli þess. Mikilvæga áfanga 
í framleiðsluferlinu skal fullgilda reglulega á ný. 

 

4. Að því er varðar rannsóknarlyf skal fullgilda 
framleiðsluferlið í heild sinni að svo miklu leyti sem við á 
og taka þá tillit til þess á hvaða þróunarstigi lyfið er. 
Fullgilda skal a.m.k. mikilvæga áfanga í framleiðsluferlinu. 
Allir áfangar í hönnun og þróun framleiðsluferlis skulu 
skráðir ítarlega. 

 

11. gr. 

 

Gæðaeftirlit 

 

1. Framleiðandi skal koma á fót og halda við gæða-
eftirlitskerfi undir stjórn starfsmanns sem hefur nauðsynlega 
menntun og hæfi og er óháður framleiðslunni. 

 

Þessi starfsmaður skal hafa eða hafa aðgang að einni eða 
fleiri rannsóknarstofum fyrir gæðaeftirlit með nægilegu 
starfsfólki og búnaði fyrir nauðsynlegar rannsóknir og 
prófanir á hráefnum og umbúðaefnum og prófanir á 
milliefnum og fullunnum lyfjum. 
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2. Þegar um er að ræða lyf, þ.m.t. þau sem flutt eru inn frá 
þriðju löndum, er heimilt að leita til verktakarannsóknar-
stofa fáist til þess leyfi í samræmi við 12. gr. þessarar 
tilskipunar og b-lið 20. gr. tilskipunar 2001/83/EB. 

Þegar um er að ræða rannsóknarlyf skal ábyrgðaraðilinn sjá 
til þess að verktakarannsóknarstofan fari eftir því sem 
stendur í beiðninni, sem um getur í 2. mgr. 9. gr. tilskipunar 
2001/20/EB, sem lögbæru yfirvöldin hafa samþykkt. Þegar 
lyf eru flutt inn frá þriðju löndum er ekki skylt að láta 
efnagreina þau. 

3. Við lokaeftirlit með fullunnum lyfjum áður en þau eru 
sett í sölu eða dreifingu eða notuð í klínískri rannsókn skal 
gæðaeftirlitskerfið, auk niðurstaðna úr efnagreiningum, taka 
mið af veigamiklum upplýsingum, t.d. um framleiðslu-
aðstæður, niðurstöður úr eftirliti með framleiðsluferlinu, 
rannsóknir á framleiðsluskjölum og samræmi lyfjanna við 
gæðalýsingar, þ.m.t. neytendaumbúðir. 

4. Geyma skal sýni úr hverri lotu fullunninna lyfja í a.m.k. 
eitt ár eftir fyrningardagsetningu. 

Þegar um rannsóknarlyf er að ræða skal geyma nógu mörg 
sýni úr hverri lotu fullunninna lyfja í lausu og einnig úr 
helstu hlutum umbúða, sem eru utan um hverja lotu full-
unninna lyfja, í a.m.k. tvö ár eftir að síðustu klínísku 
rannsókn, þar sem lotan var notuð, er lokið eða formlega 
hætt, eftir því hvort tímabilið er lengra. 

 Geyma skal sýni úr hráefnum sem eru notuð í 
framleiðsluferlinu, öðrum en leysiefnum, lofttegundum og 
vatni, í a.m.k. kosti tvö ár eftir að lyfið fer í umferð, nema 
krafist sé lengri tíma samkvæmt lögum framleiðsluríkisins. 
Heimilt er að stytta þetta tímabil ef geymsluþol lyfjanna, 
sem tilgreint er í viðeigandi gæðalýsingum, er minna. Öll 
þessi sýni skulu tiltæk lögbærum yfirvöldum. 

Heimilt er að setja önnur skilyrði í samráði við lögbær yfir-
völd þegar um er að ræða sýnatöku og geymslu hráefna og 
tiltekin lyf þar sem hver eining er framleidd fyrir sig eða í 
litlu magni eða þegar sérstök vandamál geta komið upp er 
varða geymslu. 

12. gr. 

Verksamningar 

1. Allar framleiðsluaðgerðir, eða aðgerðir í tengslum við 
þær, samkvæmt verksamningi skulu háðar skriflegum 
samningi. 

2. Samningurinn skal kveða skýrt á um skyldur beggja 
samningsaðila, einkum þá skyldu verktaka að ástunda góða 
framleiðsluhætti og á hvaða hátt sérmenntaði starfsmaður-
inn, sem ber ábyrgð á vottun hverrar lotu, skuli rækja 
skyldustörf sín. 

3. Verktakinn má ekki ráða undirverktaka til verka sem 
verkkaupi hefur falið honum nema með skriflegri heimild 
verkkaupa. 

4. Verktaki skal fara að meginreglum og viðmiðunar-
reglum um góða framleiðsluhætti og skal sæta skoðun 
lögbærra yfirvalda samkvæmt 111. gr. tilskipunar 2001/83/EB 
og 15. gr. tilskipunar 2001/20/EB. 

13. gr. 

Kvartanir, innköllun lyfja og afblindun í neyðartilvikum 

1. Að því er varðar lyf skal framleiðandinn koma á kerfi til 
að skrá og kanna kvartanir ásamt skilvirku kerfi til að 
innkalla skjótt og fyrirvaralaust lyf í dreifingu. Fram-
leiðandi skal skrá og rannsaka allar kvartanir um galla. 
Framleiðandi skal tilkynna lögbærum yfirvöldum um alla 
galla sem gætu leitt til þess að innkalla þurfi lyf eða setja 
óeðlilegar hömlur á birgðir og, eftir því sem kostur gefst, 
tilgreina viðtökulönd. 

Jafnan skal innkalla lyf í samræmi við þær kröfur sem um 
getur í 123. gr. tilskipunar 2001/83/EB. 

2. Að því er varðar rannsóknarlyf skal framleiðandinn, í 
samstarfi við ábyrgðaraðilann, koma á kerfi til að skrá og 
kanna kvartanir ásamt skilvirku kerfi til að innkalla skjótt 
og fyrirvaralaust rannsóknarlyf í dreifingu. Framleiðandi 
skal skrá og rannsaka allar kvartanir um galla og tilkynna 
lögbærum yfirvöldum um alla galla sem gætu leitt til þess 
að innkalla þurfi lyf eða setja óeðlilegar hömlur á birgðir. 

Þegar um rannsóknarlyf er að ræða skal tilgreina öll 
rannsóknasetur og, eftir því sem kostur gefst, tilgreina 
viðtökulönd. 

Þegar um rannsóknarlyf er að ræða, sem markaðsleyfi er 
fyrir, skal framleiðandi rannsóknarlyfsins, í samstarfi við 
ábyrgðaraðilann, tilkynna handhafa markaðsleyfisins um 
galla sem tengist lyfi með markaðsleyfi. 

3. Ábyrgðaraðilinn skal taka upp aðferð til skjótrar 
afblindunar „blindaðra“ lyfja ef það er nauðsynlegt að því 
er varðar skjóta innköllun lyfja, eins og um getur í 2. mgr. 
Ábyrgðaraðilinn skal sjá til þess að með aðferðinni sé unnt 
að tilgreina auðkenni „blindaðs“ lyfs eftir því sem nauðsyn 
ber til. 

14. gr. 

Innra eftirlit 

Framleiðandi skal sjálfur annast innra eftirlit með jöfnu 
millibili, sem hluta af gæðatryggingarkerfinu, í því skyni að 
fylgjast með framkvæmd og ástundun hinna góðu fram-
leiðsluhátta og til að koma með nauðsynlegar tillögur um 
úrbætur. Halda skal skrár yfir innra eftirlit og allar frekari 
úrbætur. 
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15. gr. 
 

Merking 
 
Merkja skal rannsóknarlyf með þeim hætti sem tryggir 
vernd þess sem tekur þátt í tilrauninni, tryggir rekjanleika, 
gerir kleift að sanngreina lyfið og prófunina og auðveldar 
rétta notkun rannsóknarlyfsins. 

 
16. gr. 

 
Niðurfelling á tilskipun 91/356/EBE 

 
Tilskipun 91/356/EBE er felld úr gildi. 
 
Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir í 
þessa tilskipun. 

 
17. gr. 

 
Lögleiðing 

 
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar 
en 30. apríl 2004. Þau skulu þegar í stað senda fram-
kvæmdastjórninni texta þessara ákvæða og samsvörunar-
töflu milli viðkomandi ákvæða og þessarar tilskipunar. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari 
reglur um slíka tilvísun. 
 
2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi tekur til. 

 
18. gr. 

 
Gildistaka 

 
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 
19. gr. 

 
Viðtakendur 

 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 8. október 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Erkki LIIKANEN 

framkvæmdastjóri. 

 

 
 
 
 


