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                           TILSKIPUN EVRÓPU INGSINS OG RÁ SINS 2004/10/EB                     2008/EES/14/21 

frá 11. febrúar 2004 

um samræmingu ákvæ a í lögum og stjórns slufyrirmælum um beitingu meginreglna var andi 
gó ar starfsvenjur vi  rannsóknir og sannprófun á beitingu eirra vegna prófana á í efnum 
 (kerfisbundin útgáfa) (*) 

 

EVRÓPU INGI  OG RÁ  EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. gr., 

me  hli sjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

me  hli sjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (1), 

í samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (3), 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Umtalsver ar breytingar hafa veri  ger ar á tilskipun 
rá sins 87/18/EBE frá 18. desember 1986 um 
samhæfingu ákvæ a í lögum og stjórns slufyrirmælum 
um beitingu meginreglna var andi gó ar starfsvenjur vi  
rannsóknir og sannprófun á beitingu eirra vegna 
prófana á efnum (1). Til glöggvunar og hagræ ingar ber 

ví a  kerfisbinda tilskipunina. 

2) Í tilskipun rá sins 67/548/EBE frá 27. júní 1967 um 
samræmingu ákvæ a í lögum og stjórns slufyrirmælum 
um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna (2) er 

ess krafist a  prófanir séu ger ar á í efnum til a  hægt 
sé a  ákvar a hugsanlega hættu sem mönnum og 
umhverfi stafar af eim. 

3) egar prófa á virku efnin í varnarefnum skal a  gert í 
samræmi vi  tilskipun 67/548/EBE. 

4) Í tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 2001/82/EB frá 
6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um d ralyf (3) og 
tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 2001/83/EB frá 
6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um lyf sem ætlu  
eru mönnum (4) er mælt fyrir um a  óklínískar prófanir á 
lyfjavörum skuli framkvæma í samræmi vi  meginreglur 
um gó ar starfsvenjur vi  rannsóknir sem í gildi eru 
innan Bandalagsins fyrir í efni en einnig er ger  krafa 
um slíkt samræmi í annarri löggjöf Bandalagsins. 

_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 50, 20.2.2004, bls. 44. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 34/2005 frá  
11. mars 2005 um breytingu á II. vi auka (Tæknilegar regluger ir, 
sta lar, prófanir og vottun) vi  EES-samninginn, sjá EES-vi bæti vi  
Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 38, 28.7.2005, bls. 16. 

(1) Stjtí . ESB C 85, 8.4.2003, bls. 138. 
(2) Stjtí . EB 196, 16.8.1967, bls. 1. Tilskipuninni var sí ast breytt me  

regluger  (EB) nr. 807/2003 (Stjtí . ESB L 122, 16.5.2003, bls. 36). 
(3) Stjtí . EB L 311, 28.11.2001, bls. 1. 
(4) Stjtí . EB L 311, 28. 11. 2001, bls. 67. Tilskipuninni var breytt me  

tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/63/EB (Stjtí . EB L 159, 
27.6.2003, bls. 46). 

5) Mælt er fyrir um a fer irnar, sem nota skal vi  essar 
prófanir, í V. vi auka vi  tilskipun 67/548/EBE. 

6) Nau synlegt er a  fylgja meginreglum var andi gó ar 
starfsvenjur vi  rannsóknir egar prófanirnar, sem mælt 
er fyrir um í tilskipun 67/548/EBE, eru framkvæmdar til 
a  tryggja a  ni urstö urnar séu samanbur arhæfar og 
mjög vanda ar. 

7) Ekki má sóa fé, sem vari  er til prófana, me  ví a  
urfa a  endurtaka prófanir vegna mismunandi 

starfsvenja vi  rannsóknir í mismunandi a ildarríkjum. 

8) Rá  Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) tók 
ákvör un 12. maí 1981 um gagnkvæma vi urkenningu á 
gögnum um mat á í efnum. Hún gaf út tilmæli 26. júlí 
1983 um gagnkvæma vi urkenningu á a  fari  sé eftir 
gó um starfsvenjum vi  rannsóknir. Meginreglunum um 
gó ar starfsvenjur vi  rannsóknir var breytt me  
ákvör un rá s Efnahags- og framfarastofnunarinnar 
(C(97) 186 (lokaútgáfunni)). 

9) D ravernd krefst ess a  fjöldi tilrauna, sem ger ar eru á 
d rum, sé takmarka ur. Gagnkvæm vi urkenning á 
ni urstö um prófana, sem fengnar eru me  stö lu um 
og vi urkenndum a fer um, er nau synlegt skilyr i fyrir 
fækkun tilrauna á essu svi i. 

10) Nau synlegt er a  setja fram a fer  sem leyfir hra a 
a lögun á meginreglum um gó ar starfsvenjur vi  
rannsóknir. 

11) essi tilskipun skal ekki hafa áhrif á skyldur 
a ildarríkjanna var andi fresti til a  löglei a 
tilskipanirnar sem eru tilgreindar í B-hluta II. vi auka. 

SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

1. gr. 

1. A ildarríkin skulu gera allar nau synlegar rá stafanir til a  
tryggja a  rannsóknarstofur, sem framkvæma prófanir á 
í efnum í samræmi vi  tilskipun 67/548/EBE, fylgi 
meginreglum um gó ar starfsvenjur vi  rannsóknir sem mælt 
er fyrir um í I. vi auka vi  essa tilskipun. 
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2. Ef gert er rá  fyrir ví í ö rum ákvæ um Bandalagsins a  
meginreglum um gó ar starfsvenjur vi  rannsóknir sé beitt 
vegna prófana á í efnum til a  meta öryggi manna og/e a 
umhverfisins skal 1. mgr. einnig gilda. 

2. gr. 

egar ni urstö ur eru lag ar fram ber rannsóknarstofum, sem 
um getur í 1. gr., a  sta festa a  prófanirnar hafi veri  
framkvæmdar í samræmi vi  meginreglur um gó ar 
starfsvenjur vi  rannsóknir sem um getur í eirri grein. 

3. gr. 

1. A ildarríkin skulu gera nau synlegar rá stafanir til a  
sannprófa a  meginreglum um gó ar starfsvenjur vi  
rannsóknir sé fylgt. essar rá stafanir skulu einkum taka til 
eftirlits og sannprófana á rannsóknum í samræmi vi  tilmæli 
Efnahags- og framfarastofnunarinnar OECD á essu svi i. 

2. A ildarríkin skulu láta framkvæmdastjórninni í té nöfn 
yfirvalda, sem eru ábyrg fyrir sannprófun á a  meginreglum 
um gó ar starfsvenjur vi  rannsóknir sé fylgt, eins og um getur 
í 1. mgr. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna a  hinum 
a ildarríkjunum. 

4. gr. 

Meginreglur um gó ar starfsvenjur vi  rannsóknir, sem um 
getur í 1. gr., eru a laga ar í samræmi vi  málsme fer  á sem 
mælt er fyrir um í 29. gr. tilskipunar 67/548/EBE. 

5. gr. 

1. ar sem ákvæ i Bandalagsins krefjast beitingu 
meginreglna um gó ar starfsvenjur vi  rannsóknir, eftir a  

essi tilskipun um prófanir á í efnum tekur gildi, mega 
a ildarríki ekki, me  tilvísun í meginreglur um gó ar 
starfsvenjur vi  rannsóknir, banna, takmarka e a hindra 
setningu í efna á marka  ef meginreglur, sem fari  var eftir á 
vi komandi rannsóknarstofu, eru í samræmi vi  ær sem um 
getur í 1. gr. 

2. Ef a ildarríki s nir fram á, me  nákvæmum rökstu ningi, 
a  beiting meginreglnanna um gó ar starfsvenjur vi  
rannsóknir og sannprófun á beitingu eirra, egar unni  var vi  
prófanir á í efnum, hafi leitt í ljós a  mönnum og  

umhverfinu stafar hætta af tilteknu í efni, enda ótt í efni  
hafi veri  rannsaka  í samræmi vi  kröfur essarar tilskipunar, 
er a ildarríkinu heimilt a  banna marka ssetningu essa efnis 
til brá abirg a á yfirrá asvæ i sínu e a setja sérstök skilyr i 
fyrir marka ssetningunni. ví ber a  tilkynna a  
framkvæmdastjórninni og hinum a ildarríkjunum án tafar og 
tilgreina ástæ ur fyrir ákvör un sinni. 

Framkvæmdastjórnin skal hafa samrá  vi  hluta eigandi 
a ildarríki innan sex vikna, skila eftir a  áliti sínu án tafar og 
gera vi eigandi rá stafanir. 

Ef framkvæmdastjórnin er eirrar sko unar a  breyta urfi 
tilskipun essari til samræmis vi  tækniframfarir skal 
anna hvort framkvæmdastjórnin e a rá i  gera a  í samræmi 
vi  á málsme fer  sem kve i  er á um í 4. gr. Ef a  er gert 
getur a ildarríki , sem sam ykkti verndarrá stafanirnar, haldi  

eim ar til breytingarnar hafa ö last gildi. 

6. gr. 

Tilskipun 87/18/EBE er hér me  felld úr gildi me  fyrirvara 
um skuldbindingar a ildarríkjanna var andi fresti til a  
löglei a tilskipanirnar sem eru tilgreindar í B-hluta II. vi auka. 

Líta ber á tilvísanir í ni urfelldu tilskipunina sem tilvísanir í 
essa tilskipun og skulu ær lesnar me  hli sjón af 

samsvörunartöflunni í III. vi auka. 

7. gr. 

Tilskipun essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist 
í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

8. gr. 

Tilskipun essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 11. febrúar 2004. 

Fyrir hönd Evrópu ingsins, Fyrir hönd rá sins, 

P. COX M. McDOWELL 

forseti. forseti. 
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I. VI AUKI 

MEGINREGLUR EFNAHAGS- OG FRAMFARASTOFNUNARINNAR UM GÓ AR STARFSVENJUR VI  
RANNSÓKNIR 

EFNISYFIRLIT 

 

I. ÁTTUR 

INNGANGUR 

Fo rm á l i  

1. Gildissvi  

2. Skilgreining hugtaka 

2.1. Gó ar starfsvenjur vi  rannsóknir 

2.2. Hugtök er var a skipulagningu prófunarstö var 

2.3. Hugtök er var a óklínískar rannsóknir á öryggi var andi heilbrig i og umhverfi 

2.4. Hugtök er var a prófunarvi fangi  

II. ÁTTUR 

MEGINREGLUR UM GÓ AR STARFSVENJUR VI  RANNSÓKNIR 

1. Skipulag og starfsfólk prófunarstö var 

1.1. Ábyrg arsvi  stjórnar prófunarstö var 

1.2. Ábyrg arsvi  rannsóknarstjóra 

1.3. Ábyrg arsvi  rannsóknaráfangastjóra 

1.4. Ábyrg arsvi  rannsóknarstarfsfólks 

2. Gæ atryggingaráætlun 

2.1. Almennt 

2.2. Ábyrg arsvi  starfsfólks sem annast gæ atryggingu 

3. A sta a 
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3.2. A sta a fyrir prófunarkerfi 
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3.4. Gagnageymsla 

3.5. Förgun úrgangs 
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7. Sta la ar verklagsreglur 

8. Framkvæmd rannsóknar 

8.1. Rannsóknaráætlun 

8.2. Inntak rannsóknaráætlunar 

8.3. Framkvæmd rannsóknar 

9. Sk rslugjöf um ni urstö ur rannsóknar 
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10. Geymsla og var veisla skráa og efnis 
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I. ÁTTUR 

INNGANGUR 

 

Fo rm á l i  

Stjórnvöld og atvinnulífi  láta sig var a gæ i óklínískra rannsókna á öryggi var andi heilbrig i og umhverfi sem áhættumat 
er byggt á. A ildarlönd Efnahags- og framfarastofnunarinnar hafa ví fastsett vi mi anir um framkvæmd essara rannsókna. 

Til a  koma í veg fyrir mismunandi fyrirkomulag, sem gæti hindra  al jó avi skipti me  í efni, hafa a ildarlönd Efnahags- 
og framfarastofnunarinnar unni  a  al jó legri samræmingu prófunara fer a og gó ra starfsvenja vi  rannsóknir. 
Al jó legur sérfræ ingahópur, sem komi  var á fót samkvæmt sérstakri áætlun um eftirlit me  í efnum, samdi „meginreglur 
Efnahags- og framfarastofnunarinnar um gó ar starfsvenjur vi  rannsóknir“ á árunum 1979 og 1980 og bygg i ær á 
vi teknum stjórnunara fer um, vísindalegum vinnubrög um og reynslu mismunandi innlendra sem al jó legra stofnana. 
Rá  Efnahags- og framfarastofnunarinnar sam ykkti essar meginreglur um gó ar starfsvenjur vi  rannsóknir ári  1981 sem 
vi auka vi  ákvör un rá sins um gagnkvæma vi urkenningu á gögnum um mat á í efnum (C(81) 30 (lokaútgáfa)). 

N jum sérfræ ingahópi var komi  á fót 1995 og 1996 til a  endursko a og uppfæra meginreglurnar. etta skjal er 
sameiginleg ni ursta a hópsins. a  fellir úr gildi upprunalegu meginreglurnar sem voru sam ykktar 1981 og kemur í sta  

eirra. 

Markmi i  me  meginreglunum um gó ar starfsvenjur vi  rannsóknir er a  stu la a  auknum gæ um prófunargagna. 
Sambærileg gæ i prófunargagna eru undirsta a gagnkvæmrar vi urkenningar landa á gögnum. Ef einstök lönd geta treyst 
prófunargögnum frá ö rum löndum má komast hjá endurtekningu prófana og spara annig tíma og fjármuni. Me  essum 
meginreglum má vinna gegn myndun tæknilegra vi skiptahindrana og vernda betur heilbrig i manna og umhverfi. 

1. Gildissvi  

Meginreglunum um gó ar starfsvenjur vi  óklínískar rannsóknir á öryggi var andi heilbrig i og umhverfi skal beitt 
á prófunarvi föng sem eru í lyfjavörum, varnarefnum, snyrtivörum, d ralyfjum, aukefnum í matvælum og fó ri og 
i nefnum. essi prófunarvi föng eru oft tilbúin efni en geta veri  af náttúrulegum e a líffræ ilegum uppruna og 
jafnvel lifandi lífverur í sumum tilvikum. Tilgangurinn me  ví a  prófa essi prófunarvi föng er a  afla gagna um 
eiginleika eirra og/e a öryggi me  tilliti til heilbrig is manna og/e a umhverfisins. 

Meginreglurnar um gó ar starfsvenjur vi  rannsóknir taka til óklínískra rannsókna á öryggi var andi heilbrig i og 
umhverfi og fara fram á rannsóknarstofum, í gró urhúsum og á vettvangi. 

Ef ekki er kve i  sérstaklega á um undantekningar í lögum vi komandi a ildarríkis gilda essar meginreglur um 
gó ar starfsvenjur vi  allar óklínískar rannsóknir á öryggi var andi heilbrig i og umhverfi sem krafist er samkvæmt 
lögum sem forsendu fyrir skráningu e a leyfisveitingu fyrir lyfjum, varnarefnum, aukefnum í matvælum og fó ri, 
snyrtivörum, d ralyfjum og svipu um vörum, og fyrir sam ykkt reglna um i nefni. 

2. Skilgreining hugtaka 

2.1. Gó ar starfsvenjur vi  rannsóknir 

„Gó ar starfsvenjur vi  rannsóknir“: gæ akerfi sem var ar skipulagsferli  og skilyr in fyrir áætlun, framkvæmd, 
eftirliti, skráningu, gagnageymslu og sk rslugjöf a  ví er var ar óklínískar rannsóknir á öryggi var andi heilbrig i 
og umhverfi. 

2.2. Hugtök er var a skipulagningu prófunarstö var 

1. „Prófunarstö “: menn, húsnæ i og rekstrareining e a -einingar sem arf til a  gera óklínískar rannsóknir á 
öryggi var andi heilbrig i og umhverfi. egar um fjölsetrarannsóknir er a  ræ a, ar sem rannsóknir fara fram á 
fleiri en einum sta , tekur prófunarstö  til seturs rannsóknarstjóra og einstakra prófunarsetra sem hvert fyrir sig 
e a sameiginlega teljast prófunarstö var. 
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2. „Prófunarsetur“: sá sta ur e a sta ir ar sem einn e a fleiri áfangar rannsóknarinnar fara fram. 

3. „Stjórn prófunarstö var“: sá e a eir sem hafa völd og bera formlega ábyrg  á skipulagningu og starfsemi 
prófunarstö var samkvæmt essum meginreglum um gó ar starfsvenjur vi  rannsóknir. 

4. „Stjórn prófunarseturs“ (ef hún hefur veri  skipu ): sá e a eir sem eiga a  sjá til ess a  eir áfangar 
rannsóknarinnar, sem hann e a eir eru ábyrgur fyrir, fari fram samkvæmt essum meginreglum um gó ar 
starfsvenjur vi  rannsóknir. 

5. „Bakhjarl“: a ili sem bi ur um, styrkir og/e a leggur fram óklíníska rannsókn á öryggi var andi heilbrig i og 
umhverfi. 

6. „Rannsóknarstjóri“: sá sem er ábyrgur fyrir heildarframkvæmd óklínískrar rannsóknar á öryggi var andi 
heilbrig i og umhverfi. 

7. „Rannsóknaráfangastjóri“: sá sem kemur fram fyrir hönd rannsóknarstjóra í fjölsetrarannsókn og ber skilgreinda 
ábyrg  á eim rannsóknaráfanga e a -áföngum sem honum hafa veri  faldir. Ekki er hægt a  fela ábyrg  
rannsóknarstjóra á heildarframkvæmd rannsóknarinnar í hendur eins e a fleiri rannsóknaráfangastjóra; etta 
tekur til sam ykkis rannsóknaráætlunar og breytinga á henni, sam ykkis lokask rslunnar og tryggingar fyrir ví 
a  öllum gildandi meginreglum um gó ar starfsvenjur vi  rannsóknir sé fylgt. 

8. „Gæ atryggingaráætlun“: skilgreint kerfi, .m.t. starfsfólk, sem er óhá  framkvæmd rannsóknar og hefur a  a  
markmi i a  tryggja a  stjórn prófunarstö var sé í samræmi vi  essar meginreglur um gó ar starfsvenjur vi  
rannsóknir. 

9. „Sta la ar verklagsreglur“: skjalfestar verklagsreglur ar sem l st er hvernig eigi a  framkvæma prófanir e a 
verk og sem ekki er venja a  l sa í smáatri um í rannsóknaráætlunum e a vi mi unarreglum fyrir prófanir. 

10. „Yfirlitsáætlun“: samantekt uppl singa sem er notu  til a  meta vinnuálag og rekja rannsóknir í prófunarstö . 

 

2.3. Hugtök er var a óklínískar rannsóknir á öryggi var andi heilbrig i og umhverfi 

1. „Óklínísk rannsókn á öryggi var andi heilbrig i og umhverfi“, hér á eftir einfaldlega nefnd „rannsókn“: tilraun 
e a rö  tilrauna ar sem prófunarvi fang er rannsaka  vi  rannsóknarstofuskilyr i e a í umhverfi sínu til a  
afla gagna um eiginleika ess og/e a öryggi me  a  fyrir augum a  leggja ni urstö urnar fyrir vi eigandi 
eftirlitsyfirvöld. 

2. „Skammtímarannsókn“: rannsókn sem tekur stuttan tíma og ar sem nota ar eru algengar, venjubundnar 
a fer ir. 

3. „Rannsóknaráætlun“: skjal ar sem markmi  rannsóknarinnar og tilhögun tilrauna eru skilgreind og skulu allar 
breytingar fær ar inn. 

4. „Breyting á rannsóknaráætlun“: rá ger  breyting á rannsóknaráætlun eftir upphafsdag rannsóknar. 

5. „Frávik frá rannsóknaráætlun“: órá ger  breyting á rannsóknaráætlun eftir upphafsdag rannsóknar. 

6. „Prófunarkerfi“: hvers konar líffræ ilegt, efnafræ ilegt e a e lisfræ ilegt kerfi, e a blanda slíkra kerfa, sem er 
nota  í rannsókn. 

7. „Óunnin gögn“: allar upprunalegar skrár og skjöl, e a sta fest afrit af eim, sem eru árangur af upprunalegum 
rannsóknarathugunum og -starfsemi. Óunnin gögn geta einnig teki  til ljósmynda, örfilma, afrita á 
örmyndaspjöldum, tölvutækra mi la, talrita ra athugasemda, skrá ra gagna úr sjálfvirkum tækjum e a ö rum 
gagnavörslumi li sem vi urkennt er a  geti geymt uppl singar á öruggan hátt í tiltekinn tíma eins og tilgreint er 
í 10. li  hér á eftir. 
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8. „S ni“: hvers kyns efni sem teki  er úr prófunarkerfi til rannsóknar, efnagreiningar e a geymslu. 

9. „Upphafsdagur tilrauna“: dagurinn egar fyrstu gagna er afla  sérstaklega fyrir tiltekna rannsókn. 

10. „Lokadagur tilrauna“: dagurinn egar sí ustu gagna er afla  sérstaklega fyrir tiltekna rannsókn. 

11. „Upphafsdagur rannsóknar“: dagurinn egar rannsóknarstjóri undirritar rannsóknaráætlunina. 

12. „Lokadagur rannsóknar“: dagurinn egar rannsóknarstjóri undirritar lokask rsluna. 

 

2.4. Hugtök er var a prófunarvi fangi  

1. „Prófunarvi fang“: vi fang sem er til rannsóknar. 

2. „Vi mi unarvi fang (samanbur arvi fang)“: allt sem nota  er sem grundvöllur fyrir samanbur  vi  
prófunarvi fang. 

3. „Framlei slulota“: tilteki  magn e a lota prófunarvi fangs e a vi mi unarvi fangs sem er framleitt í 
skilgreindum framlei sluvinnuhring me  eim hætti a  vænta má a  a  sé einsleitt, enda merkt sem slíkt. 

4. „Bur arefni“: efni sem prófunarvi fanginu e a vi mi unarvi fanginu er blanda  saman vi , dreift í e a leyst 
upp í til a  au velda gjöf/notkun efnisins í prófunarkerfinu. 

 

II.. ÁTTUR 

MEGINREGLUR UM GÓ AR STARFSVENJUR VI  RANNSÓKNIR 

1. Skipulag og starfsfólk prófunarstö var 

1.1. Ábyrg arsvi  stjórnar prófunarstö var 

1. Stjórn prófunarstö var skal sjá til ess a  fari  sé a  essum meginreglum um gó ar starfsvenjur vi  rannsóknir 
í prófunarstö inni. 

2. Stjórnin skal a  minnsta kosti sjá til ess: 

a) a  til sé yfirl sing um hver e a hverjir beri ábyrg  á stjórn prófunarstö varinnar eins og hún er skilgreind í 
essum meginreglum um gó ar starfsvenjur vi  rannsóknir, 

b) a  nægilegur fjöldi sérmennta s starfsfólks, vi eigandi a sta a, búna ur og efni séu fyrir hendi til a  unnt 
sé a  framkvæma rannsóknina á réttum tíma og á réttan hátt, 

c) a  haldin sé skrá yfir menntun og hæfi, jálfun, reynslu og starfsl singu fyrir allt starfsfólk me  sérfræ i- 
og tæknimenntun, 

d) a  starfsfólk hafi sk ran skilning á eim verkefnum sem ví er ætla  a  vinna og fái jálfun til a  vinna 
essi verkefni ef örf krefur, 

e) a  settar séu vi eigandi og tæknilega gildar, sta la ar verklagsreglur og a  eim sé fylgt og a  allar 
upprunalegar og endursko a ar sta la ar verklagsreglur séu sam ykktar, 

f) a  fyrir hendi sé gæ atryggingaráætlun me  tilnefndu starfsfólki og tryggt sé a  ábyrg  vegna 
gæ atryggingarinnar sé rækt í samræmi vi  essar meginreglur um gó ar starfsvenjur vi  rannsóknir, 

g) a  stjórnin tilnefni rannsóknarstjóra, me  vi eigandi menntun og hæfi, jálfun og reynslu, fyrir sérhverja 
rannsókn á ur en rannsókn hefst. Sé skipt um rannsóknarstjóra skal a  gert samkvæmt sta festum reglum 
og skjalfest, 

h) ef um fjölsetrarannsókn er a  ræ a, a  tilnefndur sé rannsóknaráfangastjóri, ef örf krefur, sem hefur 
vi eigandi jálfun, menntun og hæfi og reynslu til a  hafa umsjón me  eim áfanga e a áföngum 
rannsóknarinnar sem honum hafa veri  faldir. Sé skipt um rannsóknaráfangastjóra skal a  gert samkvæmt 
sta festum reglum og skjalfest, 
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i) a  rannsóknarstjóri sam ykki rannsóknaráætlunina skriflega, 

j) a  rannsóknarstjóri hafi sam ykktu rannsóknaráætlunina tiltæka fyrir starfsfólki  sem annast 
gæ atrygginguna, 

k) a  haldin sé söguleg skrá yfir allar sta la ar verklagsreglur, 

l) a  tilnefndur sé ma ur sem ber ábyrg  á gagnageymslu e a -geymslum, 

m) a  yfirlitsáætluninni sé vi haldi , 

n) a  birg ir prófunarstö var standist e lilegar kröfur me  hli sjón af notkun eirra til rannsókna, 

o) ef um fjölsetrarannsókn er a  ræ a, a  sk rar bo lei ir séu milli rannsóknarstjóra, 
rannsóknaráfangastjórans e a -stjóranna og starfsfólk gæ atryggingaráætlunar og rannsóknar, 

p) a  eiginleikum prófunarvi fanga og vi mi unarvi fanga sé l st á vi eigandi hátt, 

q) a  koma á málsme fer  til a  tryggja a  tölvukerfin henti til fyrirhuga ra nota, séu fullgilt, rekin og eim 
vi haldi  í samræmi vi  essar meginreglur um gó ar starfsvenjur vi  rannsóknir. 

3. egar áfangi e a áfangar rannsóknar fara fram á prófunarsetri skal stjórn prófunarsetursins (ef stjórn hefur veri  
tilnefnd) bera ábyrg  á öllum framangreindum verkefnum nema eim sem nefnd eru í g-, i-, j- og o-li  í li  
1.1.2. 

 

1.2. Ábyrg arsvi  rannsóknarstjóra 

1. Rannsóknarstjóri ber einn ábyrg  á stjórn rannsóknarinnar og heildarframkvæmd rannsóknarinnar og 
lokask rslu. 

2. Ábyrg arsvi  hans tekur til, en takmarkast ekki vi , eftirfarandi verkefni. Rannsóknarstjóri skal: 

a) sam ykkja rannsóknaráætlunina og allar breytingar á henni me  dagsettri undirskrift, 

b) sjá til ess a  starfsfólk, sem annast gæ atryggingu, fái afrit af rannsóknaráætluninni og breytingum á 
henni á réttum tíma og hafa skilvirk samskipti vi  starfsfólk, sem annast gæ atryggingu, eins og krafist er 
vi  ger  rannsóknarinnar, 

c) sjá til ess a  rannsóknaráætlanir og breytingar og sta la ar verklagsreglur séu tiltækar 
rannsóknarstarfsfólki, 

d) sjá til ess a  í rannsóknaráætlun og lokask rslu fjölsetrarannsóknar séu hlutverk allra 
rannsóknaráfangastjóra, prófunarstö va og prófunarsetra, sem taka átt í rannsókninni, tiltekin og 
skilgreind, 

e) sjá til ess a  fylgt sé verklagsreglum, sem eru tilgreindar í rannsóknaráætlun, og meta og skjalfesta áhrif 
frávika frá rannsóknaráætlun á gæ i og heilleika rannsóknarinnar og grípa til a ger a til lei réttinga, ef 

örf krefur, og sta festa frávik frá stö lu um verklagsreglum vi  ger  rannsóknarinnar, 

f) sjá til ess a  öll óunnin gögn, sem fengist hafa, séu skjalfest og skrá  til fulls, 

g) sjá til ess a  tölvukerfin, sem eru notu  í rannsókninni, hafi veri  fullgilt, 

h) undirrita og dagsetja lokask rsluna til a  s na a  rannsóknarstjóri taki á sig ábyrg  á réttleika gagnanna og 
til a  s na a  hve miklu leyti rannsóknin samr mist essum meginreglum um gó ar starfsvenjur vi  
rannsóknir, 

i) sjá til ess a  rannsóknaráætlunin, lokask rslan, óunnu gögnin og sto efni séu geymd í gagnageymslu eftir 
a  rannsókninni er loki  (e a hætt). 
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1.3. Ábyrg arsvi  rannsóknaráfangastjóra 

Rannsóknaráfangastjóri skal sjá til ess a  eir áfangar rannsóknarinnar, sem honum eru faldir, séu unnir í samræmi 
vi  vi eigandi meginreglur um gó ar starfsvenjur vi  rannsóknir. 

 

1.4. Ábyrg arsvi  rannsóknarstarfsfólks 

1. Allir starfmenn, sem taka átt í rannsókninni, skulu kunna skil á eim áttum meginreglnanna um gó ar 
starfsvenjur vi  rannsóknir sem gilda um eirra vinnuframlag í rannsókninni. 

2. Rannsóknarstarfsfólk skal hafa a gang a  rannsóknaráætluninni og vi eigandi stö lu um verklagsreglum sem 
gilda um átt ess í rannsókninni. eir eru ábyrgir fyrir ví a  fylgja fyrirmælunum í essum skjölum. Sé viki  
frá essum fyrirmælum skal a  skjalfest og tilkynnt beint til rannsóknarstjóra og/e a, ef vi  á, 
rannsóknaráfangastjórans e a -stjóranna. 

3. Allt rannsóknarstarfsfólk er ábyrgt fyrir tafarlausri og nákvæmri skrásetningu óunninna gagna í samræmi vi  
essar meginreglur um gó ar starfsvenjur vi  rannsóknir og bera ábyrg  á gæ um eirra gagna sem a  

skrásetur. 

4. Rannsóknarstarfsfólk skal gera nau synlegar rá stafanir til a  draga úr áhættu a  ví er heilbrig i ess sjálfs 
var ar og til a  tryggja heilleika rannsóknarinnar. a  skal tilkynna réttum a ila um heilsufarsástand sitt, ef a  
skiptir máli, svo a  hægt sé a  halda ví frá störfum sem gætu haft áhrif á rannsóknina. 

2. Gæ atryggingaráætlun 

2.1. Almennt 

1. Prófunarstö in skal hafa skjalfesta gæ atryggingaráætlun til a  tryggja a  rannsóknir fari fram í samræmi vi  
essar meginreglur um gó ar starfsvenjur vi  rannsóknir. 

2. Einn e a fleiri menn skulu annast framkvæmd gæ atryggingaráætlunarinnar enda séu eir tilnefndir af 
stjórninni og beri beina ábyrg  gagnvart henni og séu kunnugir prófunara fer unum. 

3. essi einstaklingur e a einstaklingar skulu ekki taka átt í framkvæmd rannsóknarinnar enda ætla  a  tryggja 
gæ i hennar. 

2.2. Ábyrg arsvi  starfsfólks sem annast gæ atryggingu 

Ábyrg arsvi  starfsfólks, sem annast gæ atryggingu, tekur til, en takmarkast ekki vi , eftirfarandi verkefni. eim 
ber: 

a) a  geyma afrit af öllum sam ykktum rannsóknaráætlunum og stö lu um verklagsreglum, sem eru nota ar í 
prófunarstö inni, og hafa a gang a  uppfær u afriti af yfirlitsáætluninni, 

b) a  sannprófa hvort rannsóknaráætlunin innihaldi ær uppl singar sem arf til a  fara a  essum meginreglum 
um gó ar starfsvenjur vi  rannsóknir. essa sannprófun skal skjalfesta, 

c) a  framkvæma sko anir til a  ákvar a hvort allar rannsóknir fari fram í samræmi vi  essar meginreglur um 
gó ar starfsvenjur vi  rannsóknir. egar sko un fer fram skal einnig ganga úr skugga um hvort 
rannsóknaráætlanir og sta la ar verklagsreglur séu tiltækar rannsóknarstarfsfólki og hvort eim sé fylgt. 

Sko anir geta veri  renns konar eins og tilgreint er í stö lu um verklagsreglum gæ atryggingaráætlunarinnar: 

— sko anir sem var a rannsóknina, 

— sko anir sem var a a stö una, 

— sko anir sem var a vinnuferli. 

Var veita skal skrár yfir essar sko anir, 

d) a  sko a lokask rslur til a  sta festa a  a fer um, verklagi og athugunum sé l st nákvæmlega og á 
fullnægjandi hátt og til a  sta festa a  skrá ar ni urstö ur gefi nákvæma og fullnægjandi mynd af óunnum 
rannsóknargögnum, 
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e) a  senda egar í sta  skriflega sk rslu um ni urstö ur sko unar til stjórnar og rannsóknarstjóra og, ef vi  á, til 
rannsóknaráfangastjórans e a -stjóranna og vi komandi stjórnar, eftir ví sem vi  á, 

f) a  semja og undirrita yfirl singu, sem skal vera hluti af lokask rslunni, ar sem fram kemur um hvers konar 
sko anir hafi veri  a  ræ a og dagsetningar eirra og ar sem tilgreindur er rannsóknaráfanginn e a -
áfangarnir, sem athuga ir voru, og hvenær ni urstö ur sko ana voru lag ar fyrir stjórnina og rannsóknarstjóra 
og, ef vi  á, rannsóknaráfangastjórann e a -stjórana. essi yfirl sing skal einnig sta festa a  lokask rslan 
endurspegli óunnu gögnin. 

3. A sta a 

3.1. Almennt 

1. Stær , hönnun og sta setning prófunarstö varinnar skal vera vi  hæfi annig a  hún uppfylli kröfurnar sem 
ger ar eru til rannsóknarinnar og dragi sem mest úr truflunum sem gætu haft áhrif á gildi rannsóknarinnar. 

2. Prófunarstö in skal hönnu  á ann hátt a  mismunandi starfsemi sé nægilega vel a skilin til a  rétt framkvæmd 
hverrar rannsóknar sé trygg . 

3.2. A sta a fyrir prófunarkerfi 

1. Prófunarstö in skal hafa nægilegan fjölda herbergja e a svæ a svo a  hægt sé a  einangra prófunarkerfi og 
einstök verkefni ar sem notu  eru efni e a lífverur sem vita  er a  geta, e a grunur leikur á a  geti, valdi  
ska a á lífríkinu.  

2. Hæfileg herbergi e a svæ i skulu vera fyrir hendi til greiningar, me fer ar og varnar gegn sjúkdómum til a  
tryggja a  prófunarkerfi skemmist ekki svo óvi unandi sé. 

3. Herbergi e a svæ i skulu vera fyrir hendi til geymslu á birg um og búna i. Herbergi e a svæ i til geymslu 
skulu a skilin frá herbergjum e a svæ um ar sem prófunarkerfin eru og veita nægilega vernd gegn 
meind rasmiti, mengun og/e a skemmdum. 

3.3. A sta a til me höndlunar prófunavi fanga- og vi mi unarvi fanga 

1. Til a  koma í veg fyrir mengun e a rugling skulu herbergi e a svæ i, ar sem teki  er vi  prófunar- og 
vi mi unarvi föngum, vera a skilin frá svæ um ar sem prófunarvi föngum er blanda  saman vi  bur arefni. 

2. Herbergi e a svæ i til geymslu prófunarvi fanga skulu a skilin frá herbergjum e a svæ um ar sem 
prófunarkerfin eru geymd. Geymslua sta an skal vera annig a  au kenni, styrkur, hreinleiki og stö ugleiki 
haldist og tryggt sé a  hættuleg efni séu geymd á öruggan hátt. 

3.4. Gagnageymsla 

Gagnageymsla skal vera fyrir hendi til a  tryggja a  geyma megi og endurheimta á öruggan hátt óunnin gögn, 
lokask rslur, prófunarvi fangas ni og önnur s ni. Hönnun gagnageymslu og a stæ ur í gagnageymslu skulu vera 
me  eim hætti a  gögnin séu varin gegn ótímabærum skemmdum. 

3.5. Förgun úrgangs 

Me höndlun og förgun úrgangs skal vera me  eim hætti a  heilleika rannsóknarinnar sé ekki teflt í tvís nu. Í essu 
felst vi eigandi a sta a til a  safna, geyma og farga úrgangi og a fer ir til afmengunar og flutnings. 

4. Tæki, efni og prófefni 

1. Tæki, .m.t. tölvukerfi, sem notu  eru til a  vinna, geyma og endurheimta gögn og til a  hafa eftirlit me  
umhverfis áttum sem var a rannsóknina, skulu vera heppilega sta sett og hönnu  á vi eigandi hátt og me  
nægilega afkastagetu. 
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2. Tæki, sem eru notu  vi  rannsókn, skulu sko u  og hreinsu , yfirfarin og kvör u  me  reglulegu millibili 
samkvæmt stö lu um verklagsreglum. Halda skal skrár yfir essa starfsemi. Unnt skal vera, eftir ví sem vi  á, 
a  heimfæra kvör un á innlenda e a al jó lega mælista la. 

3. Tæki og efni, sem eru notu  í rannsókn, skulu ekki hafa ska leg áhrif á prófunarkerfin. 

4. Í merkingum í efna, prófefna og lausna skulu koma fram au kenni (og styrkleiki ef vi  á), fyrningardagur og 
sérstök fyrirmæli um geymslu. Uppl singar um uppruna, framlei sludag og stö ugleika skulu vera fyrir hendi. 
Lengja má fyrningartíma á grundvelli skjalfests mats e a greiningar. 

5. Prófunarkerfi 

5.1. E lisfræ ileg/efnafræ ileg prófunarkerfi 

1. Tæki, sem eru notu  til a  framlei a e lisfræ ileg/efnafræ ileg gögn, skulu vera heppilega sta sett og hönnu  á 
vi eigandi hátt og me  nægilega afkastagetu. 

2. Tryggja skal heilleika e lisfræ ilegra/efnafræ ilegra prófunarkerfa. 

5.2. Líffræ ileg prófunarkerfi 

1. Koma skal upp og vi halda réttum a stæ um fyrir geymslu, a búna , me höndlun og umhir u líffræ ilegra 
prófunarkerfa til a  tryggja gæ i gagnanna. 

2. Einangra skal d ra- og plöntuprófunarkerfi, sem n lega hefur veri  teki  vi , ar til heilbrig isástand eirra 
hefur veri  meti . Ef í ljós kemur óvenjuleg dánartí ni e a sjúkdómstí ni skal ekki nota á einingu í rannsókn 
og, egar vi  á, skal farga lífverunum á mannú legan hátt. Á upphafsdegi tilraunar skulu prófunarkerfin hvorki 
vera s kt né í ástandi sem gæti haft slæm áhrif á markmi  e a framkvæmd rannsóknarinnar. Prófunarkerfi, sem 
s kjast e a ska ast me an á rannsókn stendur, skulu einangru  og me höndlu , ef örf krefur, til a  vi halda 
heilleika rannsóknarinnar. Skrá skal greiningu og me fer  sjúkdóms fyrir rannsókn e a me an á rannsókn 
stendur. 

3. Halda skal skrár yfir uppruna, komudag og komuástand prófunarkerfa. 

4. Líffræ ileg prófunarkerfi skulu fá a  a lagast prófunarumhverfinu í hæfilegan tíma á ur en prófunarvi fangi  
e a vi mi unarvi fangi  er gefi  e a nota  í fyrsta sinn. 

5. Allar uppl singar, sem arf til a  sanngreina prófunarkerfin, skulu koma fram á búrum e a ílátum eirra. 
Einstök prófunarkerfi, sem taka arf úr búrum sínum e a ílátum á me an á framkvæmd rannsóknar stendur, 
skulu ávallt bera vi eigandi au kenni egar unnt er. 

6. Me an á notkun stendur skulu búr e a ílát, sem eru notu  fyrir prófunarkerfi, rifin og sótthreinsu  me  
vi eigandi millibili. Allt efni, sem kemst í snertingu vi  prófunarkerfin, skal vera laust vi  mengunarefni í ví 
magni sem gæti trufla  rannsóknina. Skipta skal um undirbur  fyrir d r í samræmi vi  gó ar starfsvenjur vi  
búfjárrækt. Notkun varnarefna gegn meind rum skal skjalfest. 

7. Prófunarkerfi, sem eru notu  í vettvangsrannsóknum, skulu sta sett annig a  rannsóknin ver i ekki fyrir 
truflunum vegna ú a frá varnarefnum e a vegna fyrri notkunar varnarefna. 

6. Prófunar- og vi mi unarvi föng 

6.1. Vi taka, me höndlun, s nataka og geymsla 

1. Halda skal skrár, m.a. me  l singu á eiginleikum prófunar- og vi mi unarvi fanga og uppl singum um 
vi tökudaga, fyrningardaga og magni  sem teki  er vi  og nota  í rannsókninni. 



Nr. 14/208  20.3.2008 
  

EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 
  

2. A fer ir vi  me höndlun, s natöku og geymslu skulu tilgreindar svo hægt sé a  tryggja einsleitni og 
stö ugleika a  ví marki sem unnt er og til a  koma í veg fyrir mengun e a rugling. 

3. Á geymsluíláti e a -ílátum skulu koma fram uppl singar um au kenni, fyrningardag og sérstök fyrirmæli um 
geymslu. 

 

6.2. L sing á eiginleikum 

1. Hvert prófunar- og vi mi unarvi fang skal au kennt á vi eigandi hátt (t.d. me  kó a, CAS-númeri (Chemical 
Abstracts Service Registry Number), heiti, líffræ ilegum færibreytum). 

2. Fyrir hverja rannsókn skal tilgreina au kenni, .m.t. númer framlei slulotu, hreinleika, samsetningu, styrk e a 
a ra eiginleika til a  skilgreina á vi eigandi hátt hverja framlei slulotu prófunar- e a vi mi unarvi fanga. 

3. egar bakhjarl leggur til prófunarvi fang skal vera fyrir hendi kerfi, sem hann og prófunarstö in hafa róa  í 
sameiningu, til a  sannprófa au kenni prófunarvi fangsins sem rannsaka á. 

4. Í öllum rannsóknum ver ur stö ugleiki prófunar- og vi mi unarvi fanga vi  geymslu og vi  prófunarskilyr in 
a  vera ekktur. 

5. Ef prófunarvi fangi  er gefi  e a nota  me  bur arefni skal ákvar a einsleitni, styrk og stö ugleika 
prófunarvi fangsins í ví bur arefni. Fyrir prófunarvi föng, sem eru notu  vi  vettvangsrannsóknir (t.d. 
blöndur á geymum), má ákvar a essa eiginleika me  sérstökum tilraunum á rannsóknarstofu. 

6. Í öllum rannsóknum, nema skammtímarannsóknum, skal halda eftir s ni til efnagreiningar úr hverri lotu 
prófunarvi fangs. 

 

7. Sta la ar verklagsreglur 

1. Prófunarstö  skal hafa skriflegar, sta la ar verklagsreglur sem stjórn prófunarstö varinnar hefur sam ykkt og 
eiga a  tryggja gæ i og heilleika gagnanna sem fengist hafa í prófunarstö inni. Breytingar á stö lu um 
verklagsreglum skulu sam ykktar af stjórn prófunarstö varinnar. 

2. Í hverri einingu e a á hverju svæ i prófunarstö varinnar skulu gildandi, sta la ar verklagsreglur, sem tengjast 
starfseminni sem ar fer fram, ávallt vera tiltækar. Nota má útgefnar kennslubækur, greiningara fer ir, greinar 
og handbækur sem vi bót vi  stö lu u verklagsreglurnar. 

3. Skjalfesta skal frávik frá stö lu um verklagsreglum, sem tengjast rannsókninni, og skulu au sta fest af 
rannsóknarstjóra og rannsóknaráfangastjóranum e a -stjórunum. 

4. Sta la ar verklagsreglur skulu vera tiltækar fyrir eftirfarandi flokka starfsemi í prófunarstö inni en takmarkast 
ó ekki vi  á. Líta ber á atri in, sem eru tiltekin undir hverri fyrirsögn, sem dæmi til útsk ringar. 

1. Prófunar- og vi mi unarvi föng 

Vi taka, au kenni, merking, me höndlun, s nataka og geymsla. 

2. Tæki, efni og prófefni 

a) Tæk i :  

notkun, vi hald, hreinsun og kvör un. 

b) Tö lv u k e r f i :  

fullgilding, rekstur, vi hald, öryggiseftirlit, eftirlit me  breytingum og öryggisafritun. 

c) Efn i ,  p ró fe fn i  o g  l a u s n i r :  

framlei sla og merking. 

3. Skráning, sk rslugjöf, geymsla og gagnaheimt 

Kó un rannsókna, gagnasöfnun, sk rsluger , skráningarkerfi, me höndlun gagna ásamt notkun tölvukerfa. 
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4. Prófunarkerfi ( ar sem vi  á) 

a) Undirbúningur herbergja og umhverfisskilyr i í herbergjum fyrir prófunarkerfi. 

b) Reglur um vi töku, flutning, rétta sta setningu, l singar á eiginleikum, au kenni og umhir u 
prófunarkerfa. 

c) Undirbúningur prófunarkerfa, athuganir og sko anir fyrir og eftir rannsókn og me an á rannsókn 
stendur. 

d) Me höndlun einstaklinga í prófunarkerfinu sem eru deyjandi e a sem drepast í rannsókninni. 

e) Söfnun, au kenni og me höndlun s na, .m.t. krufning og vefjameinafræ ilegar athuganir. 

f) Sta setning og dreifing prófunarkerfa í prófunarreitum. 

5. A fer ir vi  gæ atryggingu 

Störf starfsfólks, sem annast gæ atryggingu, a  ví er var ar skipulagningu, áætlanager , framkvæmd, 
skjalfestingu og sk rslugjöf vi víkjandi sko unum. 

8. Framkvæmd rannsóknar 

8.1. Rannsóknaráætlun 

1. Skrifleg áætlun skal vera til fyrir hverja rannsókn á ur en hún hefst. Rannsóknarstjóri skal sam ykkja 
rannsóknaráætlunina me  dagsettri undirskrift sinni og starfsfólk, sem annast gæ atryggingu, skal sannprófa 
hvort hún samr mist gó um starfsvenjum vi  rannsóknir eins og tilgreint er í b-li  í li  2.2 í II. ætti. 
Rannsóknaráætlunin skal einnig sam ykkt af stjórn prófunarstö var og bakhjarli ef ess er krafist í innlendri 
löggjöf e a löggjöf ess lands ar sem rannsóknin fer fram. 

2. a) Breytingar á rannsóknaráætluninni skulu rökstuddar og sam ykktar af rannsóknarstjóra me  dagsettri 
undirskrift og geymdar me  rannsóknaráætluninni. 

b) Frávikum frá rannsóknaráætlun skal l st, au skulu útsk r , sta fest og dagsett á réttum tíma af 
rannsóknarstjóra og/e a rannsóknaráfangastjóra e a -stjórum og geymd me  óunnum gögnum 
rannsóknarinnar. 

3. Fyrir skammtímarannsóknir er heimilt a  nota almenna rannsóknaráætlun ásamt vi bót sem á sérstaklega vi  á 
rannsókn. 

 

8.2. Inntak rannsóknaráætlunar 

Rannsóknaráætlunin skal innihalda, en takmarkast ó ekki vi , eftirfarandi uppl singar: 

1. A u k e n n i  r a n n s ó k n a r ,  p ró fu n a r -  o g  v i m i u n a rv i f a n g s :  

a) l sandi titill, 

b) greinarger  um e li og tilgang rannsóknarinnar, 

c) au kenning prófunarvi fangs me  kó a e a heiti (IUPAC-heiti, CAS-númeri, líffræ ilegum færibreytum 
o.s.frv.), 

d) vi mi unarvi fangi  sem á a  nota. 

2. U p p l s in g a r  u m  b a k h ja r l  o g  p ró fu n a r s tö :  

a) nafn og heimilisfang bakhjarls, 

b) nafn og heimilisfang allra vi komandi prófunarstö va og prófunarsetra, 

c) nafn og heimilisfang rannsóknarstjóra, 

d) nafn og heimilisfang rannsóknaráfangastjórans e a -stjóranna og sá e a eir rannsóknaráfangar sem 
rannsóknarstjóri felur rannsóknaráfangastjóra e a -stjórum. 
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3. D a g s e tn in g a r  

a) Dagsetning skriflegs sam ykkis rannsóknarstjóra á rannsóknaráætlun. Dagsetning skriflegs sam ykkis 
stjórnar prófunarstö var og bakhjarls vi  rannsóknaráætlun ef ess er krafist í innlendri löggjöf e a löggjöf 
í ví landi ar sem rannsóknin fer fram. 

b) Áætla ir upphafs- og lokadagar tilrauna. 

4. Pró fu n a ra fe r i r  

Tilvísun til vi mi unarreglna Efnahags- og framfarastofnunarinnar fyrir prófanir e a annarra vi mi unarreglna 
e a a fer a sem nota á vi  prófanirnar. 

5. A ra r  u p p l s in g a r  ( e f t i r  v í  s e m  v i  á ) :  

a) rökstu ningur fyrir vali á prófunarkerfi, 

b) uppl singar um einkenni prófunarkerfis, s.s. tegund, stofn, undirstofn, birg alind, fjölda, á hva a bili 
líkams yngd liggur, kyn, aldur og a rar uppl singar sem skipta máli, 

c) a fer  vi  gjöf og ástæ a fyrir vali á henni, 

d) skammtastær ir og/e a styrkur, tí ni, tímalengd gjafar/notkunar, 

e) ítarlegar uppl singar um tilhögun tilrauna, .m.t. l sing á tímarás rannsóknar, öllum a fer um, efnum og 
skilyr um, tegundum og tí ni greininga, mælingum, athugunum og prófunum sem á a  framkvæma og, ef 
vi  á, tölfræ ilegum a fer um sem beita á. 

6. Sk rá r  

Listi yfir allar skrár sem skulu geymdar. 

8.3. Framkvæmd rannsóknar 

1. Hver rannsókn skal fá sitt sérstaka au kenni. Öll vi föng, sem tengjast rannsókninni, skulu bera etta au kenni. 
S ni úr rannsókninni skulu au kennd til a  sta festa uppruna eirra. Slík au kenning ætti a  tryggja rekjanleika 
vi komandi s nis og rannsóknar eins og vi  á. 

2. Rannsóknin skal ger  í samræmi vi  rannsóknaráætlunina. 

3. Sá sem færir inn gögnin skal skrá öll gögn, sem ver a til vi  ger  rannsóknar, beint, tafarlaust, nákvæmlega og 
á læsilegan hátt. essar færslur skulu vera me  undirskrift e a upphafsstöfum og dagsettar. 

4. Breytingar á óunnum gögnum skulu vera me  eim hætti a  fyrri færsla ver i ekki ógreinileg, tilgreina skal 
ástæ una fyrir breytingunni og sá sem gerir breytinguna skal dagsetja hana og undirrita e a skrifa upphafsstafi 
sína vi  hana. 

5. eir sem annast beinan innslátt gagna skulu au kenna au gögn sem ver a til sem bein tölvuinnsláttargögn. Vi  
hönnun tölvukerfa skal ávallt gera rá  fyrir var veislu fullkominna gagnaferla annig a  unnt sé a  sjá allar 
breytingar á gögnum án ess a  skrifa  sé yfir upprunaleg gögn. a  ætti a  vera kleift a  tengja allar 
breytingar á gögnum vi  á sem ger u breytingarnar, t.d. me  tímasettum og dagsettum (rafrænum) 
undirskriftum. Tilgreina skal ástæ ur breytinga. 

 

9. Sk rslugjöf um ni urstö ur rannsóknar 

 

9.1. Almennt 

1. Semja skal lokask rslu fyrir hverja rannsókn. egar um skammtímarannsóknir er a  ræ a er heimilt a  semja 
sta la a lokask rslu ásamt vi bót sem á sérstaklega vi  rannsóknina. 

2. Rannsóknaráfangastjórar e a vísindamenn, sem taka átt í rannsókninni, skulu undirrita og dagsetja sk rslur 
sínar. 
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3. Rannsóknarstjóri skal undirrita og dagsetja lokask rsluna til a  s na a  hann taki á sig ábyrg  á réttleika 
gagnanna. Tilgreina skal a  hve miklu leyti essum meginreglum um gó ar starfsvenjur vi  rannsóknir er fylgt. 

4. Lei réttingar og vi bætur vi  lokask rsluna skulu vera í formi breytinga. Í breytingum skal tilgreina á sk ran 
hátt ástæ ur fyrir lei réttingunum e a vi bótunum og rannsóknarstjóri skal undirrita ær og dagsetja. 

5. Endursni  lokask rslu, til a  hún sé í samræmi vi  afhendingarkröfur innlends skráningaryfirvalds e a 
eftirlitsyfirvalds, telst ekki lei rétting á lokask rslu, vi bót vi  hana e a breyting á henni. 

 

9.2. Inntak lokask rslu 

Lokask rslan skal innihalda, en takmarkast ó ekki vi , eftirfarandi uppl singar: 

1. Au kenni rannsóknar, prófunar- og vi mi unarvi fangs: 

a) l sandi titill, 

b) au kenning prófunarvi fangs me  kó a e a heiti (IUPAC-heiti, CAS-númeri, líffræ ilegum færibreytum 
o.s.frv.), 

c) au kenning vi mi unarvi fangs me  heiti ess, 

d) l sing á eiginleikum prófunarvi fangs, .m.t. hreinleiki, stö ugleiki og einsleitni. 

2. Uppl singar um bakhjarl og prófunarstö : 

a) nafn og heimilisfang bakhjarls, 

b) nafn og heimilisfang allra vi komandi prófunarstö va og prófunarsetra, 

c) nafn og heimilisfang rannsóknarstjóra, 

d) nafn og heimilisfang rannsóknaráfangastjórans e a -stjóranna og sá e a eir rannsóknaráfangar sem honum 
e a eim, eftir ví sem vi  á, hefur veri  fali , 

e) nafn og heimilisfang vísindamanna sem hafa lagt til sk rslur fyrir lokask rsluna. 

3. D a g s e tn in g a r :  

Upphafs- og lokadagar tilrauna. 

4. Y f i r l s in g :  

Yfirl sing frá gæ atryggingardeildinni ar sem fram kemur um hvers konar sko anir hafi veri  a  ræ a og 
hva a dag ær fóru fram og ar sem tilgreindur er rannsóknaráfanginn e a -áfangarnir sem athuga ir voru og 
hvenær ni urstö ur sko ana voru lag ar fyrir stjórn og rannsóknarstjóra og, ef vi  á, fyrir 
rannsóknaráfangastjórann e a -stjórana. essi yfirl sing skal einnig sta festa a  lokask rslan endurspegli óunnu 
gögnin. 

5. L s in g  á  e fn u m  o g  p ró fu n a ra fe r u m :  

a) l sing á a fer um og efnum sem voru notu , 

b) tilvísun í vi mi unarreglur Efnahags- og framfarastofnunarinnar fyrir prófanir e a a rar vi mi unarreglur 
e a a fer ir fyrir prófanir. 

6. N i u r s tö u r :  

a) Samantekt á ni urstö um. 

b) Allar uppl singar og gögn sem krafist er samkvæmt rannsóknaráætlun. 

c) Framlagning ni ursta na, .m.t. útreikningar og ákvör un tölfræ ilegrar marktækni. 

d) Mat á rannsóknarni urstö um og umfjöllun um ær og, eftir ví sem vi  á, lokani urstö ur. 

7. G e y m s la :  

Sta urinn e a sta irnir ar sem geyma á rannsóknaráætlunina, s ni prófunar- og vi mi unarvi fanga, önnur 
s ni, óunnin gögn og lokask rslu. 
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10. Geymsla og var veisla skráa og efnis 

10.1. Eftirfarandi skal var veitt í gagnageymslum í ann tíma sem vi eigandi yfirvöld tilgreina: 

a) rannsóknaráætlunin, óunnin gögn, s ni prófunar- og vi mi unarvi fanga, önnur s ni og lokask rsla úr hverri 
rannsókn, 

b) skrár yfir allar sko anir, sem fram fóru vegna gæ atryggingaráætlunarinnar, sem og yfirlitsáætlanir, 

c) skrár yfir menntun og hæfi, jálfun og reynslu starfsfólks og starfsl sing fyrir a , 

d) skrár og sk rslur um vi hald og kvör un tækja, 

e) skjöl um fullgildingu tölvukerfa, 

f) söguleg skrá yfir allar sta la ar verklagsreglur,,, 

g) skrár yfir umhverfisvöktun. 

Ef ekki er ákve inn tilskilinn var veislutími skal skjalfesta hvernig gengi  er frá öllum rannsóknargögnum. Ef 
s num prófunar- og vi mi unarvi fanga e a ö rum s num er af einhverri ástæ u farga  fyrir lok tilskilins 
var veislutíma skal réttlæta a  og skjalfesta. S ni prófunar- og vi mi unarvi fanga og önnur s ni skal a eins 
var veita me an gæ i blöndunnar eru slík a  unnt er a  meta hana. 

10.2. Efni, sem er var veitt í gagnageymslum, skal gefi  skráningarnúmer til a  au velda skipulega geymslu og 
endurheimt.  

10.3. Starfsfólk skal ekki hafa a gang a  gagnageymslum nema stjórnin hafi veitt eim heimild til ess. Skrá skal allan 
flutning efna inn í og út úr gagnageymslum á tilhl ilegan hátt. 

10.4. Ef prófunarstö  e a verktakagagnasafn er lagt ni ur án löglegs arftaka skal flytja gagnasafni  í gagnageymslur 
bakhjarls rannsóknarinnar e a rannsóknanna. 
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II. VI AUKI 

A-HLUTI 

Ni urfelld tilskipun me  áor num breytingum 

(6. gr.) 

 

Tilskipun rá sins 87/18/EBE (Stjtí . EB L 15, 17.1.1987, bls. 29) 

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/11/EB (Stjtí . EB L 77, 23.3.1999, bls. 8) 

 

B-HLUTI 

Frestur til löglei ingar í a ildarríkjunum 

 (6. gr.) 

Tilskipun Löglei ingarfrestur 

87/18/EBE 30. júní 1988 

1999/11/EB 30. september 1999 
 

III. VI AUKI 

Samsvörunartafla 

Tilskipun 87/18/EBE essi tilskipun 

1.–5.gr. 1.–5. gr. 

6. gr. — 

— 6. gr. 

— 7. gr. 

7. gr. 8. gr. 

Vi auki I. vi auki 

— II. vi auki 

— III. vi auki 
 

 


