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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, einkum 114. gr. og c-lið 4. mgr. 168. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
sambandsins(1),

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (2),

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð(3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB(4) er 
m.a. mælt fyrir um reglur um framleiðslu, innflutning, 
setningu á markað og heildsöludreifingu lyfja í Sam-
bandinu sem og reglur varðandi virk efni.

2) Vart hefur orðið við ískyggilega aukningu á lyfjum í 
Sambandinu sem eru fölsuð að því er varðar auðkenni 
þeirra, sögu eða uppruna. Innihaldsefni þessara lyfja, 
þ.m.t. virk efni, uppfylla yfirleitt ekki kröfur um gæði, eru 
fölsuð, í röngum skömmtum eða ekki fyrir hendi og þeim 
fylgir því alvarleg lýðheilsuógn.

3) Fyrri reynsla sýnir að fölsuð lyf berast ekki aðeins til 
sjúklinga með ólögmætum hætti heldur einnig um löglega 
aðfangakeðju. Þetta skapar sérstaka ógn við heilbrigði 
manna og getur leitt til þess að sjúklingurinn missi einnig 
traust á löglegu aðfangakeðjunni. Tilskipun 2001/83/EB 
skal breytt í því skyni að bregðast við þessari vaxandi ógn.

4) Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, sem stofnaði alþjóð-
legan starfshóp um varnir gegn fölsuðum lyfjum (e. Inter-
national Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce 
(IMPACT)), hefur einnig viðurkennt þessa lýð heilsu ógn. 
Alþjóðlegi starfshópurinn um varnir gegn fölsuðum 
lyfjum hefur þróað grundvallarreglur og grunn þætti fyrir 
landslöggjöf gegn fölsuðum lyfjum sem voru staðfest á 
fundi alþjóðlega starfshópsins um varnir gegn fölsuðum 
lyfjum í Lissabon 12. desember 2007. Sam bandið tók 
virk an þátt í starfi alþjóðlega starfshópsins um varnir gegn 
fölsuðum lyfjum.

5) Innleiða skal skilgreiningu á „fölsuðu lyfi“ til að hægt sé 
að gera skýran greinarmun á fölsuðum lyfjum og öðrum 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 174, 1.7.2011, bls. 74. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 159/2013 frá 4. október 2013 
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og 
vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB C 317, 23.12.2009, bls. 62.
(2) Stjtíð. ESB C 79, 27.3.2010, bls. 50.
(3) Afstaða Evrópuþingsins frá 16. febrúar 2011 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 27. maí 2011.
(4) Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, bls. 67.

ólöglegum lyfjum, sem og lyfjum sem brjóta í bága við 
hugverkaréttindi. Ekki skal heldur rugla saman lyfjum 
með óráðgerða galla, vegna mistaka í framleiðslu eða 
dreifingu, og fölsuðum lyfjum. Einnig skal skilgreina 
hugtakið „virkt efni“ og „hjálparefni“ til að tryggja 
samræmda beitingu þessarar tilskipunar.

6) Einstaklingar, sem kaupa inn, geyma, afhenda eða flytja 
út lyf, hafa einungis rétt til að stunda starfsemi sína ef þeir 
uppfylla kröfur samkvæmt tilskipun 2001/83/EB fyrir því 
að fá heildsöluleyfi. Núverandi dreifingarkerfi lyfja verður 
þó sífellt flóknara og að því koma margir aðilar sem eru 
ekki endilega heildsalar í skilningi þeirrar tilskipunar. 
Löggjöf í tengslum við lyf skal fjalla um alla aðila í 
aðfangakeðjunni svo að hægt sé að tryggja áreiðanleika 
aðfangakeðjunnar. Þetta á ekki aðeins við um heildsala, 
hvort sem þeir meðhöndla sjálfir lyfin eða ekki, heldur 
einnig um miðlara sem eiga hlutdeild í sölu eða kaupum á 
lyfjum án þess að selja eða kaupa þau lyf sjálfir og án þess 
að eiga eða meðhöndla sjálfir lyfin.

7) Fölsuð, virk efni og virk efni, sem uppfylla ekki viðeigandi 
kröfur í tilskipun 2001/83/EB, skapa alvarlega áhættu 
með tilliti til lýðheilsu. Brugðist skal við slíkri áhættu 
með því að skerpa kröfurnar um sannprófun sem gerðar 
eru til framleiðanda lyfsins.

8) Til eru margskonar, góðir framleiðsluhættir sem eru 
hentugir til nota við framleiðslu hjálparefna. Framleiðandi 
lyfsins skal meta hæfi hjálparefnanna, á grundvelli 
viðeigandi, góðra framleiðsluhátta við gerð hjálparefna, 
til að tryggja öfluga lýðheilsuvernd.

9) Framleiðendur, innflytjendur eða dreifendur virkra efna 
skulu tilkynna lögbærum yfirvöldum um starfsemi sína til 
að auðveldara verði að framfylgja reglum Sambandsins 
varðandi þessi efni og hafa eftirlit með því að farið sé að 
reglunum.

10) Unnt er koma lyfjum inn í Sambandið þó að þau séu ekki 
ætluð til innflutnings, þ.e. ekki sé ætlunin að afgreiða 
þau í frjálst flæði (e. release for free circulation). Ef lyfin 
eru fölsuð hafa þau í för með sér áhættu fyrir lýðheilsu 
innan Sambandsins. Auk þess geta fölsuðu lyfin borist 
sjúklingum í þriðju löndum. Aðildarríkin skulu gera 
ráðstafanir til að koma í veg fyrir að þessi fölsuðu lyf 

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2011/62/ESB

frá 8. júní 2011

um breytingu á tilskipun 2001/83/EB um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru mönnum að því 
er varðar að koma í veg fyrir ólöglega innkomu falsaðra lyfja í löglega aðfangakeðju (*)
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fari í frjálst flæði ef þau koma inn í Sambandið. Þegar 
framkvæmdastjórnin samþykkir ákvæði til viðbótar 
þessari skyldu aðildarríkjanna skal hún hafa hliðsjón af 
því hvaða stjórnsýsluúrræði eru tiltæk og áhrif þeirra í 
reynd, sem og hliðsjón af þörfinni á að viðhalda greiðu 
viðskiptaflæði fyrir lögleg lyf. Þau ákvæði skulu ekki 
hafa áhrif á tollalöggjöf, á skiptingu valdheimilda milli 
Sambandsins og aðildarríkjanna og á skiptingu ábyrgðar 
innan aðildarríkjanna.

11) Samræma skal öryggisþætti fyrir lyf innan Sambandsins 
svo að mið sé tekið af nýjum áhættulýsingum um leið 
og starfsemi innri markaðarins fyrir lyf er tryggð. Þessir 
öryggisþættir skulu gera kleift að sannprófa ósvikni og 
auðkenni einstakra pakkninga og veita vísbendingar um 
hvort átt hefur verið við þá. Umfang þessara öryggisþátta 
skal vera með tilhlýðilegu tilliti til sérkenna tiltekinna lyfja 
eða lyfjaflokka, s.s. samheitalyfja. Meginreglan er sú að 
lyfseðilsskyld lyf skuli að jafnaði búin öryggisþáttunum. 
Með hliðsjón af áhættunni á fölsun og áhættunni sem leiðir 
af fölsun á lyfjum eða lyfjaflokkum skal þó vera unnt, með 
framseldri gerð og að loknu áhættumati, að undanþiggja 
tiltekin lyfseðilsskyld lyf eða lyfseðilsskylda lyfjaflokka 
kröfunni um að þau skuli búin öryggisþáttunum. Ekki skal 
innleiða öryggisþætti fyrir lyf eða lyfjaflokka sem eru ekki 
lyfseðilsskyld nema í þeim undantekningartilvikum að mat 
sýni áhættu á fölsun sem hafi alvarlegar afleiðingar. Þau lyf 
skal þar af leiðandi skrá í framseldri gerð.

Í áhættumatinu skulu teknir til athugunar þættir eins og verð 
lyfsins, fyrri tilfelli þar sem fölsuð lyf hafa verið tilkynnt 
í Sambandinu og þriðju löndum og afleiðingar fölsunar 
fyrir lýðheilsu, að teknu tilliti til sérstakra eiginleika 
viðkomandi lyfja og alvarleika ástandsins sem þeim er 
ætlað að meðhöndla. Öryggisþættirnir skulu gera kleift að 
sannprófa hverja afhenta lyfjapakkningu án tillits til þess 
hvernig þær eru afhentar, þ.m.t. fjarsala. Sérauðkennið, sem 
og tilheyrandi gagnasafnskerfi, skulu gilda með fyrirvara 
um tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. 
október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu 
persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga(5) 
og skulu varin á skýran og skilvirkan hátt í allri vinnslu 
persónuupplýsinga. Gagnasafnskerfið, sem inniheldur 
upp lýsingar um öryggisþætti, kann einnig að innihalda 
viðkvæmar viðskiptaupplýsingar. Þær upplýsingar verður 
að vernda á viðeigandi hátt. Taka skal tilhlýðilegt tillit til 
sérstakra eiginleika aðfangakeðja í aðildarríkjunum við 
innleiðingu skyldubundnu öryggisþáttanna.

12) Sérhver aðili í aðfangakeðjunni, sem pakkar lyfjum, skal 
vera handhafi framleiðsluleyfis. Til þess að öryggisþættirnir 

(5) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31.

skili árangri skal handhafa framleiðsluleyfis, sem er ekki 
sjálfur upprunalegur framleiðandi viðkomandi lyfs, aðeins 
heimilt að fjarlægja öryggisþættina, skipta þeim út eða hylja 
þá að uppfylltum ströngum skilyrðum. Öryggisþáttunum 
skal m.a. skipt út fyrir jafngilda öryggisþætti ef um er að 
ræða endurpakkningu. Í því skyni skal merking hugtaksins 
„jafngildur“ skýrt tilgreind. Þessi ströngu skilyrði skulu 
vera næg verndarráðstöfun gegn því að fölsuð lyf komi inn í 
aðfangakeðjuna og er tilgangurinn að vernda sjúklinga sem 
og markaðsleyfishafa og framleiðendur.

13) Handhafar framleiðsluleyfis, sem endurpakka lyfjum, bera 
ábyrgð á tjóni í þeim tilvikum og samkvæmt þeim skilyrðum 
sem sett eru fram í tilskipun ráðsins 85/374/EBE frá 25. júlí 
1985 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum 
í aðildarríkjunum vegna skaðsemisábyrgðar á gölluðum 
vörum(6).

14) Til að tryggja áreiðanleika aðfangakeðjunnar skulu 
heildsalar sannreyna að heildsalarnir, sem eru birgjar þeirra, 
séu handhafar leyfis til heildsöludreifingar.

15) Skýra þarf ákvæðin sem gilda um útflutning lyfja frá 
Sambandinu og þau sem gilda um aðflutning lyfja inn 
í Sambandið í þeim tilgangi einum að flytja þau út. 
Samkvæmt tilskipun 2001/83/EB er aðili, sem flytur út 
lyf, heildsali. Ákvæðin, sem gilda um heildsala, sem 
og góðar starfsvenjur við dreifingu, skulu gilda um alla 
þessa starfsemi, hvenær sem hún fer fram á yfirráðasvæði 
Sambandsins, þ.m.t. á svæðum eins og fríverslunarsvæðum 
eða frígeymslum.

16) Til að tryggja gegnsæi skal birta skrá, í gagnagrunni sem 
stofnaður skal á vettvangi Sambandsins, yfir heildsala 
sem lögbært yfirvald aðildarríkis hefur staðfest með 
eftirlitsúttekt (áður skoðun) að fari að viðeigandi löggjöf 
Sambandsins.

17) Skýra skal ákvæðin um eftirlitsúttektir og annað eftirlit með 
öllum aðilum sem taka þátt í framleiðslu og afhendingu 
lyfja og innihaldsefna þeirra og sértæk ákvæði skulu gilda 
um mismunandi tegundir aðila. Þetta skal ekki hindra 
aðildarríkin í að gera frekari eftirlitsúttektir ef það er talið 
viðeigandi.

18) Til að tryggja sömu vernd fyrir heilbrigði manna um allt 
Sambandið og til að forðast röskun á innri markaðinum 
skal styrkja samræmdar grundvallar- og viðmiðunarreglur 
um eftirlitsúttektir á framleiðendum og heildsölum 
lyfja og virkra efna. Þessar samræmdu grundvallar- og 

(6) Stjtíð. EB L 210, 7.8.1985, bls. 29.
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viðmiðunarreglur skulu einnig stuðla að því að tryggja 
framkvæmd gildandi samninga við þriðju lönd um gagn-
kvæma viðurkenningu en beiting samninganna byggist á 
skilvirkum og sambærilegum eftirlitsúttektum og fram-
fylgd í Sambandinu.

19) Fyrirtæki, sem framleiða virk efni, skulu ekki einungis 
sæta eftirlitsúttektum vegna gruns um að ekki sé farið 
að til skildum ákvæðum heldur einnig vegna áhættu-
greiningar.

20) Framleiðsla virkra efna skal falla undir góða fram leiðslu-
hætti, án tillits til þess hvort virku efnin eru framleidd í 
Sambandinu eða innflutt. Að því er varðar framleiðslu 
virkra efna í þriðju löndum skal sjá til þess að lagaákvæði, 
sem gilda um framleiðslu virkra efna sem eru ætluð til 
útflutnings til Sambandsins, sem og um eftirlitsúttektir 
á starfsstöðvum og framfylgd viðeigandi ákvæða, tryggi 
lýðheilsuvernd sem er jafngild þeirri sem kveðið er á um 
í löggjöf Sambandsins.

21) Ólögleg sala lyfja til almennings um Netið er alvarleg ógn 
við lýðheilsu þar eð fölsuð lyf gætu borist til almennings 
á þann hátt. Nauðsynlegt er að bregðast við þessari ógn. 
Þegar það er gert skal tekið til greina að sérstök skil yrði 
fyrir afhendingu lyfja í smásölu til almennings hafa ekki 
verið samræmd á vettvangi Sambandsins og að aðildar-
ríkjunum er því heimilt að setja skilyrði fyrir afhendingu 
lyfja til almennings sem eru innan þeirra marka sem 
sáttmálinn um starfshætti Evrópusambandsins setur.

22) Dómstóll Evrópusambandsins (hér á eftir „Dómstóllinn“) 
hefur, við rannsókn sína á samrýmanleika skilyrða fyrir 
afhendingu lyfja i smásölu við löggjöf Sambandsins, 
viðurkennt hið afar einstaka eðli lyfja þar eð 
lækningaverkun þeirra greinir þau að verulegu leyti 
frá öðrum vörum. Dómstóllinn hefur einnig gefið það 
álit að heilbrigði og líf manna teljist fremst í forgangi 
þeirra gæða og hagsmuna sem sáttmálinn um starfshætti 
Evrópusambandsins verndar og að það sé aðildarríkjanna 
að ákvarða hversu mikla lýðheilsuvernd þau kjósa að 
veita og hvernig þeirri vernd verði náð. Þar eð stig 
lýðheilsuverndar getur verið breytilegt milli aðildarríkja 
skulu aðildarríkin fá ákvörðunarvald(7) að því er varðar 
skilyrði fyrir afhendingu lyfja til almennings á þeirra 
yfirráðasvæði.

23) Í ljósi áhættunnar með tilliti til lýðheilsu og með hliðsjón af 
heimild aðildarríkjanna til að ákvarða stig lýðheilsuverndar 
hefur Dómstóllinn með dómaframkvæmd sinni viðurkennt 
sérstaklega að aðildarríkin geti, að meginreglu til, bundið 
leyfi til smásölu lyfja við lyfjafræðinga(8).

(7) Dómur dómstólsins frá 19. maí 2009 í sameinuðum málum C-171/07 og 
C-172/07 Apothekerkammer des Saarlandes and Others v Saarland, dóma-
safn EB [2009] I-4171, 19. og 31. mgr.

(8) Dómur dómstólsins frá 19. maí 2009 í sameinuðum málum C-171/07 og 
C-172/07 Apothekerkammer des Saarlandes and Others v Saarland, dóma-
safn EB [2009] I-4171, 34. og 35. mgr.

24) Af þeim sökum og í ljósi dómaframkvæmdar Dóm stólsins 
skulu aðildarríkin geta sett skilyrði, með þeim rökum að 
þau séu til verndar lýðheilsu, fyrir smá sölu afhendingu 
lyfja sem eru boðin til fjarsölu með þjónustu í upplýsinga-
samfélaginu (e. information society services). Slík skil-
yrði skulu ekki takmarka starfsemi innri markaðarins að 
óþörfu.

25) Aðstoða skal almenning við að finna vefsetur sem bjóða 
almenningi lyf í fjarsölu á löglegan hátt. Koma skal á 
sameiginlegu kennimerki sem er auðþekkjanlegt um allt 
Sambandið en gerir fólki þó kleift að átta sig á því í hvaða 
aðildarríki aðilinn, sem býður lyfin til fjarsölu, hefur 
staðfestu. Framkvæmdastjórnin skal þróa útfærsluna á 
slíku kennimerki. Vefsetur, sem bjóða almenningi lyf í 
fjarsölu, skulu vera tengd vefsetri viðkomandi lögbærs 
yfirvalds. Notkun kennimerkisins skal útskýrð á vefsetri 
lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna sem og vefsetri 
Lyfjastofnunar Evrópu (heitið notað óstytt). Þessi vefsetur 
skulu öll vera tengd til að hægt sé að veita almenningi 
alhliða upplýsingar.

26) Auk þess skal framkvæmdastjórnin, í samstarfi við 
Lyfja stofnun Evrópu og aðildarríkin, efna til herferða til 
vitundarvakningar í því skyni að vara við áhættunni sem 
fylgir því að kaupa lyf af ólöglegum uppruna um Netið.

27) Aðildarríkin skulu setja skilvirk viðurlög gegn aðgerð-
um, sem fela í sér fölsuð lyf, með hliðsjón af þeirri lýð-
heilsuógn sem lyfin skapa.

28) Fölsuð lyf eru hnattrænt vandamál sem krefst skilvirkrar 
og öflugrar alþjóðlegrar samræmingar og samstarfs til 
að tryggja að ráðstafanir gegn fölsunum beri aukinn 
árangur, einkum að því er varðar sölu slíkra lyfja um 
Netið. Framkvæmdastjórnin og aðildarríkin skulu starfa 
náið saman í þessu skyni og styðja vinnuna við þetta 
við fangsefni sem nú fer fram á alþjóðavettvangi, s.s. 
hjá Evrópu ráðinu, Evrópulögreglunni og Sameinuðu 
þjóðunum. Auk þess skal framkvæmdastjórnin, í nánu 
samstarfi við aðildarríkin, vinna með lögbærum yfir-
völdum þriðju landa með það fyrir augum að sporna á skil-
virkan hátt gegn viðskiptum með fölsuð lyf á heimsvísu.

29) Tilskipun þessi er með fyrirvara um ákvæði varðandi 
hugverkaréttindi. Henni er sérstaklega ætlað að koma í 
veg fyrir að fölsuð lyf komi inn í löglegu aðfangakeðjuna.

30) Framkvæmdastjórnin skal hafa umboð til að samþykkja 
framseldar gerðir, í samræmi við 290. gr. sáttmálans um 
starfshætti Evrópusambandsins, sem komi til viðbótar 
ákvæðum tilskipunar 2001/83/EB, eins og henni var breytt 
með þessari tilskipun, varðandi góða framleiðsluhætti 
og starfsvenjur við dreifingu á virkum efnum, varðandi 
ítarlegar reglur um lyf, sem er komið inn í Sambandið 
án þess að þau séu innflutt, og varðandi öryggisþætti. 
Einkum er mikilvægt að framkvæmdastjórnin hafi 
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viðeigandi samráð meðan á undirbúningsvinnu hennar 
stendur, þ.m.t. við sérfræðinga. Framkvæmdastjórnin 
skal, við undirbúning og samningu framseldra gerða, 
tryggja samhliða, tímanlega og viðeigandi afhendingu 
viðkomandi skjala til Evrópuþingsins og ráðsins.

31) Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir framkvæmd skal 
framkvæmdastjórninni falið framkvæmdarvald að því er 
varðar samþykkt ráðstafana um mat á reglurammanum, 
sem nær utan um framleiðslu virkra efna sem eru flutt út 
frá þriðju löndum til Sambandsins, og að því er varðar 
sameiginlegt kennimerki sem auðkennir vefsetur sem 
bjóða almenningi lyf í fjarsölu á löglegan hátt. Þessu 
valdi skal beitt í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 frá 16. febrúar 2011 
um reglur og almennar meginreglur varðandi tilhögun 
eftirlits aðildarríkjanna með framkvæmdastjórninni þegar 
hún beitir framkvæmdavaldi sínu(9).

32) Öryggisþættirnir fyrir lyf, sem eru innleiddir með 
þessari tilskipun, krefjast umtalsverðra aðlagana á 
framleiðslu ferlum. Til að gera framleiðendum kleift 
að gera þessar aðlaganir skulu frestir til að beita 
ákvæðum um öryggisþætti vera nægilega langir og skulu 
reiknaðir frá birtingardegi framseldu gerðanna, þar sem 
settar eru fram ítarlegar reglur um öryggisþættina, í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Einnig skal taka 
tillit til þess að í sumum aðildarríkjunum er þegar fyrir 
hendi landsbundið kerfi. Þeim aðildarríkjum skal veittur 
frekari umbreytingarfrestur til aðlögunar að samræmda 
Sambandskerfinu.

33) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði 
þessarar tilskipunar, þ.e. að vernda starfsemi innri markað-
arins fyrir lyf og tryggja um leið öfluga lýðheilsuvernd 
gegn fölsuðum lyfjum, og markmiðinu verður betur 
náð á vettvangi Sambandsins vegna umfangs þess og 
áhrifa, er Sambandinu heimilt að samþykkja ráðstafanir 
í samræmi við nálægðarregluna eins og kveðið er á um 
í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Í samræmi við 
meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein, 
er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari tilskipun 
til að ná þessu markmiði.

34) Mikilvægt er að lögbær yfirvöld aðildarríkjanna, fram-
kvæmdastjórnin og Lyfjastofnun Evrópu vinni saman að 
því að tryggja upplýsingaskipti um þær ráðstafanir, sem 
eru gerðar til að sporna gegn fölsun lyfja, og um það 
viðurlagakerfi sem er fyrir hendi. Slík upplýsingaskipti 
eiga sér sem stendur stað með milligöngu vinnuhóps 
þeirra sem annast framfylgdarstarfsemi (e. Working 
Group of Enforcement Officers). Aðildarríkin skulu 
sjá til þess að samtök sjúklinga og samtök neytenda fái 
upplýsingar um framfylgdarstarfsemi að því marki sem 
það samrýmist rekstrarlegum þörfum.

(9) Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13.

35) Í samræmi við 34. lið samstarfssamnings milli stofnana 
um betri lagasetningu(10) eru aðildarríkin hvött til þess, 
bæði í eigin þágu og í þágu Sambandsins, að taka saman 
og birta sínar eigin töflur sem sýna, eftir því sem unnt 
er, samsvörun milli þessarar tilskipunar og lög leið ingar-
ráðstafana þeirra.

36) Tilskipun 2001/83/EB var nýlega breytt með tilskipun 
2010/84/ESB(11) að því er varðar lyfjagát. Með þeirri 
tilskipun var m.a. 111. gr. breytt með tilliti til eftirlitsúttekta 
og 116. gr. með tilliti til tímabundinnar niðurfellingar 
og afturköllunar og breytinga á markaðsleyfum við 
tilteknar aðstæður. Auk þess var með henni bætt við 
ákvæðum um framseldar gerðir í 121. gr. a, 121. gr. b og  
121. gr. c í tilskipun 2001/83/EB. Vegna þessarar 
tilskipunar er nauðsynlegt að breyta frekar og bæta við 
þessar greinar í tilskipun 2001/83/EB.

37) Breyta ber tilskipun 2001/83/EB til samræmis við það.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Tilskipun 2001/83/EB er breytt sem hér segir:

1)  Ákvæðum 1. gr. er breytt sem hér segir:

a)  Eftirfarandi liðir bætast við:

„3a.  Virkt efni:

Hvers konar efni eða blöndur sem eru ætlaðar 
til nota við framleiðslu á lyfi og sem verða, ef 
þau eru notuð í framleiðslu lyfsins, að virku efni 
í því lyfi sem er ætlað að endurheimta, lagfæra 
eða breyta lífeðlisfræðilegri starfsemi fyrir tilstilli 
lyfjafræðilegrar eða ónæmisfræðilegrar verkunar 
eða verkunar á efnaskipti eða til þess að staðfesta 
sjúkdómsgreiningu.

3b.  Hjálparefni:

Sérhver hluti lyfs, annar en virka efnið og 
umbúðaefnið.“

b)  Eftirfarandi liður bætist við:

„17a. Miðlun lyfja:

Öll starfsemi í tengslum við sölu eða kaup 
á lyfjum, nema heildsöludreifing, sem felur 
ekki í sér meðhöndlun á vörunni og sem felst í 
samningaviðræðum, sjálfstæðum og fyrir hönd 
annars lögaðila eða einstaklings.“

c)  Eftirfarandi liður bætist við:

„33.  Fölsuð lyf: 

(10) Stjtíð. ESB C 321, 31.12.2003, bls. 1.
(11) Stjtíð. ESB L 348, 31.12.2010, bls. 74.
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Sérhvert lyf með rangar upplýsingar um:

a)  auðkenni lyfsins, þ.m.t. pakkningu og merk-
ingu þess, heiti þess eða samsetningu að því 
er varðar innihaldsefni, þ.m.t. hjálparefni og 
styrkleika þessara innihaldsefna,

b)  uppruna þess, þ.m.t. framleiðanda, fram-
leiðslu land, upprunaland eða markaðs leyfis-
hafa þess, eða

c)  sögu þess, þ.m.t. skrár og gögn að því er 
varðar dreifileiðina sem er notuð.

Þessi skilgreining gildir ekki um óráðgerða galla 
og er með fyrirvara um brot á hugverkaréttindum.“

2)  Í stað 3. mgr. 2. gr. komi eftirfarandi:

„3.  Þrátt fyrir 1. mgr. þessarar greinar og 4. mgr. 3. gr. 
gilda ákvæði IV. bálks þessarar tilskipunar um framleiðslu 
lyfja, sem eru eingöngu ætluð til útflutnings, og um 
millivörur, virk efni og hjálparefni.

4.  Ákvæði 1. mgr. gilda með fyrirvara um 52. gr. b og 
85. gr. a.“

3)  Eftirfarandi liður bætist við í 3. mgr. 8. gr.

„ha)  skrifleg staðfesting þess efnis að framleiðandi lyfsins 
hafi sannprófað með úttektum að framleiðandi virka 
efnisins fari að grundvallar- og viðmiðunarreglum 
um góða framleiðsluhætti í samræmi við f-lið 46. 
gr. Skriflega staðfestingin skal fela í sér tilvísun í 
dagsetningu úttektarinnar og yfirlýsingu þess efnis að 
niðurstaða úttektarinnar staðfesti að við framleiðsluna 
sé farið að grundvallar- og viðmiðunarreglum um 
góða framleiðsluhætti.“

4)  Í stað 4. mgr. 40. gr. komi eftirfarandi:

„4.  Aðildarríkin skulu skrá upplýsingarnar, sem varða 
leyfið sem vísað er til í 1. mgr. þessarar greinar, í gagna-
grunn Sambandsins sem um getur í 6. mgr. 111. gr.“

5)  Í stað f-liðar 46. gr. komi eftirfarandi:

„f)  að fara að grundvallar- og viðmiðunarreglum um 
góða framleiðsluhætti í lyfjagerð og nota aðeins virk 
efni sem hafa verið framleidd í samræmi við góða 
framleiðsluhætti við gerð virkra efna og hefur verið 
dreift í samræmi við góðar starfsvenjur við dreifingu 
á virkum efnum. Í þessu skyni skal handhafi fram-
leiðsluleyfisins sannprófa, með úttektum á fram leiðslu- 
og dreifingarstöðum framleiðanda og dreifenda virkra 
efna, að framleiðandi og dreifendur virkra efna virði 
góða framleiðsluhætti við gerð virkra efna og góðar 

starfsvenjur við dreifingu. Handhafi framleiðsluleyfisins 
skal annaðhvort framkvæma þessa sannprófun sjálfur 
eða, án þess að það hafi áhrif á ábyrgð hans samkvæmt 
þessari tilskipun, með milligöngu aðila sem starfar fyrir 
hans hönd samkvæmt samningi.

 Handhafi framleiðsluleyfisins skal sjá til þess að 
hjálparefnin henti til notkunar í lyf með því að ákvarða 
hvað séu viðeigandi, góðir framleiðsluhættir. Þeir 
skulu ákvarðaðir á grundvelli formlegs áhættumats 
í samræmi við viðeigandi viðmiðunarreglur sem um 
getur í fimmtu málsgrein 47. gr. Við slíkt áhættumat 
skal taka tillit til krafna samkvæmt öðrum viðeigandi 
gæðakerfum, sem og til uppruna og fyrirhugaðrar 
notkunar hjálparefnanna og til fyrri tilvika um galla. 
Þegar ákvarðað hefur verið hvað teljast viðeigandi, góðir 
framleiðsluhættir skal handhafi framleiðsluleyfisins sjá 
til þess að þeim sé beitt. Handhafi framleiðsluleyfisins 
skal skrá ráðstafanirnar sem gerðar eru samkvæmt 
þessari málsgrein;

g)  að tilkynna lögbæru yfirvaldi og markaðsleyfishafa 
þegar í stað ef hann fær upplýsingar um að lyfin, sem 
falla undir framleiðsluleyfi hans, séu fölsuð eða að 
grunur leiki á að þau séu fölsuð, án tillits til þess hvort 
þeim lyfjum var dreift í löglegri aðfangakeðju eða á 
ólöglegan hátt, þ.m.t. með ólöglegri sölu með þjónustu 
í upplýsingasamfélaginu,

h)  að sannprófa að framleiðendur, innflytjendur eða 
dreifendur, sem hann fær virk efni frá, séu skráðir hjá 
lögbæru yfirvaldi í aðildarríkinu þar sem þeir hafa 
staðfestu,

i)  að sannprófa ósvikni og gæði virku efnanna og hjálpar-
efnanna.“

6)  Eftirfarandi grein bætist við:

„46. gr. b

1.  Aðildarríkin skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að 
tryggja að framleiðsla, innflutningur og dreifing virkra efna 
á yfirráðasvæði þeirra, þ.m.t. virkra efna sem eru ætluð til 
útflutnings, séu samkvæmt góðum framleiðsluháttum við 
gerð virkra efna og góðum starfsvenjum við dreifingu á 
virkum efnum.

2.  Aðeins skal flytja inn virk efni ef eftirfarandi skil-
yrðum er fullnægt:

a)  virku efnin skulu hafa verið framleidd í samræmi 
við staðla um góða framleiðsluhætti, sem eru a.m.k. 
jafngildir þeim sem Sambandið mælir fyrir um í þriðju 
málsgrein. 47. gr., og

b)  virku efnunum skal fylgja skrifleg staðfesting frá lög-
bæru yfirvaldi í þriðja landinu, sem er útflutnings land, 
á eftirfarandi: 
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i)  að staðlarnir um góða framleiðsluhætti, sem beitt 
er í fyrirtækinu sem framleiðir virka efnið sem flutt 
er út, séu a.m.k. jafngildir þeim sem Sambandið 
mælir fyrir um samkvæmt þriðju málsgrein 47. gr.,

ii)  að viðkomandi framleiðslufyrirtæki sé undir 
reglulegu, ströngu og gegnsæju eftirliti og að 
gerðar séu skilvirkar ráðstafanir til að framfylgja 
góðum framleiðsluháttum, þ.m.t. endurteknar og 
fyrirvaralausar eftirlitsúttektir, til að tryggja að 
lýðheilsuvernd sé a.m.k. jafngild þeirri sem er við 
lýði í Sambandinu, og

iii)  að komi í ljós að ekki er farið að tilskildum 
ákvæðum veiti þriðja landið, sem er útflutningsland, 
Sambandinu tafarlaust upplýsingar um þá 
niðurstöðu.

Þessi skriflega staðfesting skal ekki hafa áhrif á skyldurnar 
sem settar eru fram í 8. gr. og í f-lið 46. gr.

3.  Kröfurnar, sem settar eru fram í b-lið 2. mgr. þessarar 
greinar, gilda ekki ef útflutningslandið er í skránni sem um 
getur í 111. gr. b.

4.  Ef fyrirtæki, sem framleiðir virkt efni til útflutnings, 
hefur sætt eftirlitsúttekt af hálfu aðildarríkis og reynst 
fara að grundvallar- og viðmiðunarreglum um góða 
framleiðsluhætti sem mælt er fyrir um í þriðju málsgrein 
47. gr. er sérhverju aðildarríki heimilt, í sérstökum undan-
tekningartilvikum og ef það er nauðsynlegt til að tryggja 
að lyf séu tiltæk, að fella niður kröfurnar, sem eru settar 
fram í b-lið 2. mgr. þessarar greinar, á tímabili sem er ekki 
lengra en gildistími vottorðsins um góða framleiðsluhætti. 
Aðildarríkin, sem notfæra sér möguleikann á slíkri niður-
fellingu, skulu tilkynna framkvæmdastjórninni þar um.“

7)  Í stað annarrar og fjórðu málsgreinar 47. gr. komi eftir-
farandi:

 „Framkvæmdastjórnin skal samþykkja, með framseldum 
gerðum í samræmi við 121. gr. a og samkvæmt þeim skil-
yrðum sem mælt er fyrir um í 121. gr. b og 121. gr. c, 
grundvallar- og viðmiðunarreglurnar um góða fram leiðslu-
hætti við gerð virkra efna sem um getur í fyrstu málsgrein 
f-liðar 46. gr. og í 46. gr. b.

 Framkvæmdastjórnin skal samþykkja, í formi viðmiðunar-
reglna, grundvallarreglurnar um góðar starfsvenjur við 
dreifingu á virkum efnum sem um getur í fyrstu málsgrein 
f-liðar 46. gr.

 Framkvæmdastjórnin skal samþykkja viðmiðunarreglur 
um formlegt áhættumat til ákvörðunar á viðeigandi, góðum 
framleiðsluháttum við gerð hjálparefna sem um getur í 
annarri málsgrein f-liðar 46. gr.“

8)  Eftirfarandi grein bætist við:

 „47. gr. a

 1.  Ekki skal fjarlægja né hylja öryggisþættina sem 
um getur í o-lið 54. gr., hvorki að hluta eða í heild, nema 
eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:

a)  handhafi framleiðsluleyfisins sannprófi, áður en hann 
fjarlægir öryggisþættina að hluta eða í heild, að við-
kom andi lyf sé ósvikið og að ekki hafi verið átt við það,

b)  handhafi framleiðsluleyfisins fari að ákvæðum o-liðar 
54. gr. með því að skipta öryggisþáttunum út fyrir 
öryggisþætti sem eru jafngildir að því er varðar mögu-
leikann á því að sannprófa ósvikni og auðkenni lyfsins 
og hvort átt hafi verið við það. Við slíkar útskiptingar 
skal ekki rjúfa innri umbúðirnar eins og þær eru 
skilgreindar í 23. lið 1. mgr.

 Öryggisþættir skulu teljast jafngildir ef þeir:

i.  fullnægja kröfum sem eru settar fram í framseldum 
gerðum sem eru samþykktar skv. 2. mgr. 54. gr. a,

ii.  henta jafnvel til að sannprófa ósvikni og auðkenni 
lyfsins og hvort átt hafi verið við lyfið,

c)  útskipting á öryggisþáttum fari fram í samræmi við 
viðeigandi, góða framleiðsluhætti í lyfjagerð og

d) útskipting á öryggisþáttum sé háð eftirliti lögbærs 
yfirvalds.

 2.  Litið skal á handhafa framleiðsluleyfis, þ.m.t. þá sem 
gera þær aðgerðir sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar, 
sem framleiðendur og því ábyrga fyrir tjóni í þeim tilvikum 
og samkvæmt þeim skilyrðum sem sett eru fram í tilskipun 
85/374/EBE.“

9)  Eftirfarandi undirliður bætist við á undan öðrum undirlið 1. 
mgr. 51. gr.:

 „Ef um er að ræða lyf sem er fyrirhugað að setja á markað 
í Sambandinu skal menntaði og hæfi einstaklingurinn, sem 
um getur í 48. gr., sjá til þess að öryggisþættirnir, sem um 
getur í o-lið 54. gr., hafi verið festir á pakkninguna.“

10) Eftirfarandi greinar bætist við:

 „52. gr. a

 1.  Innflytjendur, framleiðendur og dreifendur virkra 
efna, sem hafa staðfestu í Sambandinu, skulu skrá starfsemi 
sína hjá lögbæru yfirvaldi aðildarríkisins sem þeir hafa 
staðfestu í.

 2.  Á skráningareyðublaðinu skulu a.m.k. koma fram 
upplýsingar um eftirfarandi:

i.  heiti eða firmaheiti og fast heimilisfang,

ii.  virku efnin sem ætlunin er að flytja inn, framleiða eða 
dreifa,

iii.  einstök atriði varðandi athafnasvæðið og tæknibúnaðinn 
fyrir starfsemina.
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 3.  Aðilarnir, sem um getur í 1. mgr., skulu leggja 
skráningareyðublaðið fyrir lögbæra yfirvaldið að minnsta 
kosti 60 dögum áður en þeir hyggjast hefja starfsemi sína.

 4.  Lögbæra yfirvaldinu er heimilt, á grundvelli 
áhættu mats, að ákveða að gera eftirlitsúttekt. Ef lögbæra 
yfirvaldið tilkynnir umsækjandanum, innan 60 daga frá 
viðtöku skráningareyðublaðsins, að eftirlitsúttekt muni 
fara fram skal starfsemin ekki hefjast fyrr en lögbæra 
yfirvaldið hefur tilkynnt umsækjandanum að honum sé 
heimilt að hefja starfsemina. Ef lögbæra yfirvaldið hefur 
ekki tilkynnt umsækjandanum, innan 60 daga frá viðtöku 
skráningareyðublaðsins, að eftirlitsúttekt muni fara fram er 
umsækjandanum heimilt að hefja starfsemina.

 5.  Aðilarnir, sem um getur í 1. mgr., skulu ár hvert 
senda lögbæru yfirvaldi skrá yfir þær breytingar sem hafa 
átt sér stað að því er varðar upplýsingarnar sem veittar voru 
á skráningareyðublaðinu. Tilkynna þarf án tafar um allar 
breytingar sem gætu haft áhrif á gæði eða öryggi virku 
efnanna sem eru framleidd eða flutt inn eða sem er dreift.

 6.  Aðilarnir, sem um getur í 1. mgr. og hófu starfsemi 
sína fyrir 2. janúar 2013, skulu leggja skráningareyðublaðið 
fyrir lögbæra yfirvaldið eigi síðar en 2. mars 2013.

 7.  Aðildarríkin skulu skrá upplýsingarnar, sem veittar 
eru í samræmi við 2. mgr. þessarar greinar, í gagnagrunn 
Sambandsins sem um getur í 6. mgr. 111. gr.

 8.  Ákvæði þessarar greinar gilda með fyrirvara um  
111. gr.

 52. gr. b

 1.  Þrátt fyrir 1. mgr. 2. gr. og með fyrirvara um VII. 
bálk skulu aðildarríkin gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 
koma í veg fyrir að lyf, sem eru flutt inn í Sambandið en 
sem ekki er fyrirhugað að setja á markað í Sambandinu, 
fari í dreifingu ef nægar ástæður er til að ætla að þau lyf séu 
fölsuð.

 2.  Í því skyni að ákvarða hverjar þær nauðsynlegu 
ráðstafanir eru sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar 
er framkvæmdastjórninni heimilt að samþykkja, með 
framseldum gerðum í samræmi við 121. gr. a og að 
uppfylltum skilyrðunum sem mælt er fyrir um í 121. gr. 
b og 121. gr. c, ráðstafanir til viðbótar við 1. mgr. þessarar 
greinar að því er varðar viðmiðanir, sem taka skal tillit til, 
og sannprófanir, sem gera þarf, við mat á því hvort lyf, sem 
eru flutt inn í Sambandið en sem ekki er fyrirhugað að setja 
á markað, kunni að vera fölsuð.“

11)  Í 54. gr. bætist við eftirfarandi liður:

„o)  þegar um er að ræða önnur lyf en geislavirku lyfin sem 
um getur í 1. mgr. 54. gr. a: öryggisþættir sem gera 
heildsölum og aðilum, sem hafa leyfi eða rétt til að 
afhenda almenningi lyf, kleift:

—  að sannprófa ósvikni lyfsins og

—  að sanngreina hverja pakkningu fyrir sig,

 sem og búnað sem gerir kleift að sannprófa hvort 
átt hefur verið við ytri umbúðirnar.“

12) Eftirfarandi grein bætist við:

 „54. gr. a

 1.  Lyfseðilsskyld lyf skulu búin öryggisþáttunum sem 
um getur í o-lið 54. gr. nema þau hafi verið færð á skrá 
í samræmi við málsmeðferðina samkvæmt b-lið 2. mgr. 
þessarar greinar.

 Lyf, sem eru ekki lyfseðilsskyld, skulu ekki búin öryggis-
þáttunum sem um getur í o-lið 54. gr. nema í þeim undan-
tekningartilvikum að þau hafi verið færð á skrá í samræmi 
við málsmeðferðina samkvæmt b-lið 2. mgr. þessarar 
greinar eftir að mat hefur leitt í ljós áhættu á fölsun þeirra.

 2.  Framkvæmdastjórnin skal samþykkja, með fram-
seldum gerðum í samræmi við 121. gr. a og samkvæmt 
þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í 121. gr. b og  
121. gr. c, ráðstafanir til viðbótar o-lið 54. gr. með það að 
markmiði að setja ítarlegar reglur um öryggisþættina sem 
um getur í o-lið 54. gr.

 Í þessum framseldu gerðum skal setja fram:

a)  eiginleika og tækniforskriftir sérauðkennis öryggis þátt-
anna, sem um getur í o-lið 54. gr., sem gerir kleift að 
sannprófa ósvikni lyfja og sanngreina hverja pakkningu 
fyrir sig. Tekið skal tilhlýðilegt tillit til kostnaðar-
hagkvæmni öryggisþáttanna þegar þeir eru ákveðnir,

b)  skrár yfir lyf eða lyfjaflokka sem, ef um er að ræða 
lyfseðilsskyld lyf, skulu ekki búin öryggisþáttunum 
og, ef um er að ræða lyf sem eru ekki lyfseðilsskyld, 
skulu búin öryggisþáttunum sem um getur í o-lið 54. 
gr. Þessar skrár skulu teknar saman með hliðsjón af 
áhættunni á fölsun og áhættunni sem hlýst af fölsun í 
tengslum við lyf eða lyfjaflokka. Í þessu skyni skulu 
a.m.k. eftirfarandi viðmiðanir gilda:

i.  verð og sölumagn lyfsins,

ii.  fjöldi og tíðni fyrri tilvika varðandi fölsuð lyf, sem 
tilkynnt hefur verið um í Sambandinu og í þriðju 
löndum, og þróun í fjölda og tíðni slíkra tilvika 
fram til þessa,

iii.  sérstakir eiginleikar viðkomandi lyfs,

iv.  alvarleiki ástandsins sem ætlunin er að meðhöndla,

v.  önnur hugsanleg lýðheilsuáhætta,
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c)  málsmeðferðarreglur um tilkynningar til framkvæmda-
stjórnarinnar, sem kveðið er á um í 4. mgr., og hrað-
virkt kerfi til að meta og taka ákvarðanir um slíkar 
tilkynningar í þeim tilgangi að beita b-lið,

d)  fyrirkomulagið á sannprófun öryggisþáttanna, sem 
um getur í o-lið 54. gr., sem framleiðendur, heildsalar, 
lyfja fræðingar og aðilar, sem hafa leyfi eða rétt 
til að afhenda almenningi lyf, og lögbær yfirvöld 
annast. Fyrirkomulagið skal gera kleift að sannprófa 
ósvikni hverrar afhentrar pakkningar lyfsins, sem 
er búið öryggisþáttunum sem um getur í o-lið 54. 
gr., og ákvarða umfang þeirrar sannprófunar. Þegar 
þessu fyrirkomulagi er komið á skal hafa hliðsjón af 
sérstökum eiginleikum aðfangakeðja í aðildarríkjunum 
og þeirri nauðsyn að tryggja að áhrif ráðstafana, vegna 
sannprófunar, á tiltekna aðila í aðfangakeðjunni séu 
hófleg,

e)  ákvæði um stofnun og stjórnun gagnasafnsins, sem 
inniheldur upplýsingar um öryggisþættina sem gera 
kleift að sannprófa ósvikni lyfja og sanngreina þau, 
eins og mælt er fyrir um í o-lið 54. gr., og ákvæði um 
aðgengi að því. Handhafar framleiðsluleyfis lyfja, sem 
eru búin öryggisþáttunum, skulu bera kostnaðinn af 
gagnasafninu.

 3.  Þegar framkvæmdastjórnin samþykkir ráðstafanirnar 
sem um getur í 2. mgr. skal hún a.m.k. taka tilhlýðilegt tillit 
til:

a)  verndar persónuupplýsinga, eins og kveðið er á um í 
löggjöf Sambandsins,

b)  lögmætra hagsmuna af að vernda upplýsingar sem 
viðskiptaleynd hvílir á,

c)  eignarhalds á gögnum, sem verða til við notkun 
öryggisþáttanna, og þagnarskyldu um þau og

d)  kostnaðarhagkvæmni ráðstafananna.

 4.  Lögbær landsyfirvöld skulu tilkynna 
framkvæmdastjórninni um lausasölulyf, sem þau telja 
að áhætta sé á að verði fölsuð, og er heimilt að tilkynna 
framkvæmdastjórninni um lyf sem þau telja að ekki sé 
áhætta á að verði fölsuð samkvæmt þeim viðmiðunum sem 
settar eru fram í b-lið 2. mgr. þessarar greinar.

 5.  Aðildarríkjunum er heimilt, að því er varðar 
endurgreiðslu eða lyfjagát, að rýmka notkunarsvið 
sérauðkennisins sem um getur í o-lið 54. gr. svo að það 
nái yfir sérhvert lyf sem er lyfseðilsskylt eða fellur undir 
endurgreiðslu.

 Aðildarríkjunum er heimilt, að því er varðar endurgreiðslu, 
lyfjagát eða lyfjafaraldursfræði, að nota upplýsingarnar í 
gagnasafninu sem um getur í e-lið 2. mgr. þessarar greinar.

 Aðildarríkjunum er heimilt, að því er varðar öryggi 
sjúklinga, að rýmka notkunarsvið búnaðarins, sem kemur í 

veg fyrir að átt sé við lyfið og sem um getur í o-lið 54. gr., 
svo að það nái yfir öll lyf.“

13) Í stað fjórða undirliðar fyrstu málsgreinar 57. gr. komi 
eftirfarandi:

„— ósvikni og sanngreining í samræmi við 5. mgr. 54. gr. a“

14)  Í stað fyrirsagnar VII. bálks komi eftirfarandi:

 „Heildsöludreifing og miðlun lyfja“.

15)  Í stað 3. mgr. 76. gr. komi eftirfarandi:

 „3.  Dreifandi, sem er ekki markaðsleyfishafi en flytur 
inn lyf frá öðru aðildarríki, skal tilkynna markaðsleyfishafa 
og lögbæru yfirvaldi í aðildarríkinu, sem lyfið verður flutt 
inn til, um fyrirhugaðan innflutning sinn. Ef um er að ræða 
lyf, sem hafa ekki hlotið leyfi samkvæmt reglugerð (EB) 
nr. 726/2004, skal tilkynningin til lögbæra yfirvaldsins vera 
með fyrirvara um frekari málsmeðferð, sem kveðið er á um 
í löggjöf þessa aðildarríkis, og um gjöld sem greiða skal 
lögbæra yfirvaldinu fyrir umfjöllun um tilkynninguna.

 4.  Ef um er að ræða lyf sem hafa ekki hlotið leyfi sam-
kvæmt reglugerð (EB) nr. 726/2004 skal dreifandinn leggja 
tilkynninguna fyrir markaðsleyfishafann og Lyfjastofnun 
Evrópu í samræmi við 3. mgr. þessarar greinar. Greiða skal 
Lyfjastofnun Evrópu gjald fyrir að athuga hvort skilyrðin, 
sem mælt er fyrir um í lyfjalöggjöf Sambandsins og í 
markaðsleyfunum, hafi verið uppfyllt.“

16) Ákvæðum 77. gr. er breytt sem hér segir:

a)  Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi:

 „1.  Aðildarríkin skulu gera allar viðeigandi 
ráðstafanir til að tryggja að heildsöludreifing lyfja sé 
háð því skilyrði að viðkomandi sé handhafi leyfis til 
að starfa sem lyfjaheildsali og að í leyfinu sé tiltekið á 
hvaða athafnasvæði á yfirráðasvæði þeirra það gildi.“

b)  Í stað 4. og 5. mgr. komi eftirfarandi:

 „4.  Aðildarríkin skulu skrá upplýsingarnar, sem 
varða leyfin sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar, í 
gagnagrunn Sambandsins sem um getur í 6. mgr. 111. 
gr. Að beiðni framkvæmdastjórnarinnar eða aðildarríkis 
skulu aðildarríkin veita allar viðeigandi upplýsingar 
varðandi einstök leyfi sem þau hafa veitt skv. 1. mgr. 
þessarar greinar.

 5.  Eftirlit með aðilum, sem hafa leyfi til að stunda 
lyfjaheildsölu, og eftirlitsúttekt á athafnasvæðum þeirra 
skal fara fram á vegum aðildarríkisins sem veitti leyfi 
fyrir athafnasvæðinu á yfirráðasvæði sínu.“
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17) Ákvæðum 80. gr. er breytt sem hér segir:

a)  Eftirfarandi liður bætist við:

„ca)  að sannprófa að lyfin, sem hann tekur við, séu 
ekki fölsuð með því að athuga öryggisþættina á 
ytri umbúðunum í samræmi við kröfurnar sem 
mælt er fyrir um í framseldu gerðunum sem um 
getur í 2. mgr. 54. gr. a,“

b)  Í stað e-liðar komi eftirfarandi:

„e)  að halda skrár, annaðhvort í formi innkaupa- eða 
sölureikninga eða í tölvutæku formi eða á annan 
hátt, þar sem fram koma a.m.k. eftirfarandi 
upplýsingar um öll lyf sem tekið hefur verið við, 
hafa verið afhent eða hefur verið miðlað:

— dagsetning,

— heiti lyfsins,

— magnið sem tekið er við, er afhent eða miðlað,

— nafn og heimilisfang birgis eða viðtakanda eftir 
því sem við á,

— lotunúmer lyfjanna, a.m.k. þegar um er að ræða 
lyf sem eru búin öryggisþáttunum sem um 
getur í o-lið 54. gr.“

c)  Eftirfarandi liðir bætist við:

„h)  að viðhalda gæðakerfi þar sem ábyrgð, ferlar og 
ráðstafanir vegna áhættustýringar í tengslum við 
starfsemi þeirra eru sett fram,

i)  að tilkynna lögbæru yfirvaldi, og eftir atvikum 
markaðsleyfishafa, tafarlaust um lyf sem hann tekur 
við eða er boðið og sem hann gerir sér grein fyrir að 
eru fölsuð eða hefur grun um að séu fölsuð.“

d)  Eftirfarandi málsgreinar bætast við:

 „Að því er varðar b-lið skulu handhafar leyfa til 
heildsöludreifingar sannreyna, ef lyfið er fengið hjá 
öðrum heildsala, að heildsalinn, sem afhenti þeim lyfið, 
fari að grundvallar- og viðmiðunarreglum um góðar 
starfsvenjur við dreifingu. Í því felst að sannreyna að 
heildsalinn, sem afhendir lyfin, sé handhafi leyfis til 
dreifingar í heildsölu.

 Ef lyfið er fengið frá framleiðanda eða innflytjanda skal 
handhafi leyfis fyrir heildsöludreifingunni sannreyna að 
framleiðandinn eða innflytjandinn hafi framleiðsluleyfi.

 Ef lyfið er fengið gegnum miðlun skal handhafi leyfisins 
fyrir heildsöludreifingunni sannreyna að hlutaðeigandi 
miðlari uppfylli kröfurnar sem settar eru fram í þessari 
tilskipun.“

18) Eftirfarandi undirgrein bætist við fyrstu málsgrein 82. gr.:

„—  lotunúmer lyfjanna, a.m.k. fyrir lyf sem eru búin 
öryggisþáttunum sem um getur í o-lið 54. gr.“

19) Eftirfarandi greinar bætist við:

 „85. gr. a

 Ef um er að ræða heildsöludreifingu á lyfjum til þriðju 
landa gilda 76. gr. og c-liður 80. gr. ekki. Auk þess gilda 
b- og ca-liður 80. gr. ekki ef tekið er við lyfi beint frá þriðja 
landi en það ekki flutt inn. Kröfurnar, sem settar eru fram í 
82. gr., gilda um afhendingu lyfja til aðila í þriðju löndum 
sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda lyf til almennings.

 85. gr. b

 1.  Aðilar, sem miðla lyfjum, skulu sjá til þess að 
lyfin, sem þeir miðla, falli undir markaðsleyfi sem er veitt 
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 726/2004 eða sem lögbær 
yfirvöld aðildarríkis veita samkvæmt þessari tilskipun.

 Aðilar, sem miðla lyfjum, skulu hafa fast heimilisfang 
og samskiptaupplýsingar í Sambandinu til að tryggja 
að lögbær yfirvöld geti vitað nákvæm deili á þeim og 
staðsetningu þeirra og haft samskipti við þá og fylgst með 
starfsemi þeirra.

 Kröfurnar, sem eru settar fram í d- til i-liðum 80. gr., skulu 
gilda, að breyttu breytanda, um miðlun á lyfjum.

 2.  Einungis aðilar, sem eru skráðir hjá lögbæru yfirvaldi 
aðildarríkisins þar sem þeir hafa fast heimilisfang, eins og 
um getur í 1. mgr., mega miðla lyfjum. Þeir aðilar skulu 
leggja fram a.m.k. nöfn sín, firmaheiti og fast heimilisfang 
til að skrá sig. Þeir skulu tilkynna lögbæru yfirvaldi um 
allar breytingar á þeim upplýsingum án ónauðsynlegra tafa.

 Aðilar, sem miðla lyfjum og hófu starfsemi sína fyrir  
2. janúar 2013, skulu skrá sig hjá lögbæru yfirvaldi eigi 
síðar en 2. mars 2013.

 Lögbæra yfirvaldið skal skrá upplýsingarnar, sem um getur 
í fyrstu undirgrein, í skrá sem skal vera aðgengileg öllum.

 3.  Í viðmiðunarreglunum, sem um getur í 84. gr., skulu 
vera sértæk ákvæði um miðlun.

 4.  Ákvæði þessarar greinar gilda með fyrirvara um  
111. gr. Eftirlitsúttektirnar, sem um getur í 111. gr., skulu 
fara fram á ábyrgð aðildarríkisins þar sem aðilinn, sem 
miðlar lyfjum, er skráður.
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 Ef aðili, sem miðlar lyfjum, uppfyllir ekki kröfurnar sem 
eru settar fram í þessari grein er lögbæru yfirvaldi heimilt 
að ákveða að taka þann aðila af skránni sem um getur í  
2. mgr. Lögbæra yfirvaldið skal tilkynna aðilanum þar um.“

20) Eftirfarandi bálki skal bætt við á undan VIII. bálki:

„VII. bálkur A

FJARSALA TIL ALMENNINGS

 85. gr. c

 1.  Með fyrirvara um landslöggjöf, sem bannar að 
lyfseðilsskyld lyf séu boðin almenningi í fjarsölu með 
þjónustu í upplýsingasamfélaginu, skulu aðildarríkin sjá til 
þess að lyf séu boðin almenningi í fjarsölu með þjónustu 
í upplýsingasamfélaginu, sem er skilgreind í tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB frá 22. júní 1998 
sem setur reglur um tilhögun upplýsingaskipta vegna 
tæknilegra staðla og reglugerða sem og reglna um þjónustu 
í upplýsingasamfélaginu(*), með eftirfarandi skilyrðum:

a)  að einstaklingurinn eða lögaðilinn, sem býður lyfin 
fram, hafi leyfi eða rétt til að afhenda almenningi 
lyf, einnig í fjarsölu, í samræmi við landslöggjöf 
aðildarríkisins þar sem sá aðili hefur staðfestu,

b)  að aðilinn, sem um getur í a-lið, hafi tilkynnt 
aðildarríkinu, þar sem sá aðili hefur staðfestu, um 
a.m.k. eftirfarandi:

i.  heiti eða firmaheiti og fast heimilisfang starfs-
stöðvarinnar þaðan sem lyfjunum er dreift,

ii.  upphafsdag þeirrar starfsemi að bjóða almenningi 
lyf í fjarsölu með þjónustu í upplýsingasamfélaginu,

iii.  veffang vefsetursins, sem er notað í þeim til-
gangi, og allar viðeigandi upplýsingar sem eru 
nauðsynlegar til að finna það vefsetur,

iv.  ef við á, flokkun lyfja, í samræmi við VI. bálk, 
sem eru boðin almenningi í fjarsölu með þjónustu í 
upplýsingasamfélaginu.

Þessar upplýsingar skulu uppfærðar eftir því sem við á;

c)  að lyfin uppfylli landslöggjöf viðtökuaðildarríkisins í 
samræmi við 1. mgr. 6. gr.,

d)  að á vefsetrinu, sem býður fram lyfin, sé a.m.k. að finna, 
án þess að það hafi áhrif á upplýsingakröfurnar sem 
settar eru fram í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2000/31/EB frá 8. júní 2000 um tiltekna lagalega þætti 
þjónustu, einkum rafrænna viðskipta, í tengslum við 
upplýsingasamfélagið á innri markaðnum („tilskipun 
um rafræn viðskipti“)(**):

i.  samskiptaupplýsingar lögbæra yfirvaldsins eða 
yfir valdsins sem fær tilkynninguna samkvæmt 
b-lið,

ii.  tengil við vefsetrið, sem um getur í 4. mgr., í 
staðfestuaðildarríkinu,

iii.  sameiginlega kennimerkið sem um getur í 3. mgr., 
sýnt með skýrum hætti á hverri síðu vefsetursins 
sem tengist boði til almennings á lyfjum í fjarsölu. 
Sameiginlega kennimerkið skal fela í sér tengil við 
færsluna um aðilann í skránni sem um getur í c-lið 
4. mgr.

 2.  Aðildarríkjunum er heimilt að setja skilyrði, réttlætt 
með skírskotun til lýðheilsuverndar, fyrir smá sölu af hend-
ingu á yfirráðasvæði sínu á lyfjum í fjarsölu með þjónustu í 
upplýsingasamfélaginu.

 3.  Koma skal á sameiginlegu kennimerki sem er 
auðþekkjanlegt um allt Sambandið en gerir þó kleift að átta 
sig á því í hvaða aðildarríki aðilinn, sem býður almenningi 
lyfin í fjarsölu, hefur staðfestu. Kennimerkið skal sýnt 
með skýrum hætti á vefsetrum sem bjóða almenningi lyf í 
fjarsölu í samræmi við d-lið 1. mgr.

 Til að samræma notkunina á sameiginlega kennimerkinu 
skal framkvæmdastjórnin samþykkja framkvæmdargerðir 
um:

a)  tæknilegar og raftæknilegar kröfur og dulkóðunarkröfur 
varðandi sannprófun á ósvikni sameiginlega kenni-
merkisins,

b)  hönnun sameiginlega kennimerkisins.

 Framkvæmdargerðunum skal, ef nauðsyn krefur, breytt 
til að taka til greina framfarir í tækni og vísindum. Þessar 
framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við 
málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 121. gr.

 4.  Sérhvert aðildarríki skal setja upp vefsetur þar sem 
fram kemur a.m.k. eftirfarandi:

a)  upplýsingar um þá landslöggjöf sem gildir um að 
bjóða almenningi lyf í fjarsölu með þjónustu í upplýs-
ingasamfélaginu, þ.m.t. upplýsingar um þá staðreynd 
að það getur verið munur á milli aðildar ríkjanna á 
flokkun lyfja og skilyrðum fyrir afhendingu þeirra,

b)  upplýsingar um tilganginn með sameiginlega kenni-
merkinu,

c)  skrá yfir aðila, sem bjóða almenningi lyf í fjarsölu 
með þjónustu í upplýsingasamfélaginu í samræmi við  
1. mgr., sem og vefföng þeirra,

d)  bakgrunnsupplýsingar um áhættu sem tengist lyfjum 
sem eru afhent almenningi með ólöglegum hætti með 
þjónustu í upplýsingasamfélaginu.

 Á þessu vefsetri skal vera tengill við vefsetrið sem um 
getur i 5. mgr.
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 5.  Lyfjastofnun Evrópu skal setja upp vefsetur sem 
veita upplýsingarnar sem um getur í b- og d-liðum  
4. mgr., upplýsingar um þá löggjöf Sambandsins sem gildir 
um fölsuð lyf sem og tengla við vefsetur aðildarríkjanna 
sem um getur í 4. mgr. Á vefsetri Lyfjastofnunar Evrópu 
skal það tekið skýrt fram að á vefsetrum aðildarríkjanna 
séu upplýsingar um aðila sem hafa leyfi eða rétt til 
að afhenda almenningi lyf í fjarsölu með þjónustu í 
upplýsingasamfélaginu í hlutaðeigandi aðildarríki.

 6.  Með fyrirvara um tilskipun 2000/31/EB og kröfurnar, 
sem eru settar fram í þessum bálki, skulu aðildarríkin gera 
nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að aðilar, aðrir en 
þeir sem um getur í 1. mgr., sem bjóða almenningi lyf í 
fjarsölu með þjónustu í upplýsingasamfélaginu og starfa á 
yfirráðasvæði þeirra heyri undir viðurlög sem eru skilvirk, 
í réttu hlutfalli við brotið og letjandi.

 85. gr. d

 Með fyrirvara um valdheimildir aðildarríkjanna skal 
framkvæmdastjórnin, í samstarfi við Lyfjastofnun Evrópu 
og yfirvöld aðildarríkjanna, standa fyrir eða stuðla að 
upplýsingaherferðum, ætluðum almenningi, um hætturnar 
af fölsuðum lyfjum. Upplýsingaherferðirnar skulu auka 
vitund neytenda um áhættuna, sem tengist lyfjum sem 
eru afhent almenningi ólöglega í fjarsölu með þjónustu 
í upplýsingasamfélaginu, og um notkun sameiginlega 
kennimerkisins, vefsetra aðildarríkjanna og vefseturs 
Lyfjastofnunar Evrópu.“

 ____________
(*)  Stjtíð. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37.
(**) Stjtíð. EB L 178, 17.7.2000, bls. 1.“

21) Ákvæðum 111. gr. er breytt sem hér segir:

a)  Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi:

 „1.   Lögbært yfirvald hlutaðeigandi aðildarríkis skal, 
í samstarfi við Lyfjastofnun Evrópu, sjá til þess að 
farið sé að lagaskilyrðum um lyf með eftirlitsúttektum, 
fyrirvaralausum ef nauðsyn krefur, og, eftir því sem 
við á, með því að fela opinberri rannsóknarstofu á 
sviði lyfjaeftirlits eða rannsóknarstofu, sem tilnefnd 
hefur verið til þess verks, að annast prófanir á sýnum. 
Í þessu samstarfi felst að skiptast á upplýsingum við 
Lyfjastofnun Evrópu um hvort tveggja eftirlitsúttektir, 
sem eru ráðgerðar, og eftirlit sem hefur þegar farið 
fram. Aðildarríkin og Lyfjastofnun Evrópu skulu starfa 
saman að samræmingu eftirlitsúttekta í þriðju löndum. 
Eftirlitsúttektirnar skulu ná yfir eftirlitsúttektirnar 
sem um getur í 1. mgr. a til 1. mgr. f, án þess þó að 
einskorðast við þær.

 1a.   Framleiðendur, sem eru staðsettir í Sambandinu 
eða í þriðju löndum, og lyfjaheildsalar lyfja skulu sæta 
endurteknum eftirlitsúttektum.

 1b.   Lögbært yfirvald hlutaðeigandi aðildarríkis skal 
hafa eftirlitskerfi sem felur í sér eftirlitsúttektir, hæfilega 

tíðar með hliðsjón af áhættunni, á athafnasvæði fram-
leiðanda, innflytjanda eða dreifenda virkra efna, 
sem eru staðsettir á yfirráðasvæði aðildarríkisins, og 
skilvirka eftirfylgni með þessum eftirlitsúttektum.

 Ef lögbært yfirvald telur að ástæða sé til að ætla að 
ekki hafi verið farið að lagaskilyrðum sem mælt er 
fyrir um í þessari tilskipun, þ.m.t. grundvallar- og 
viðmiðunarreglum um góða framleiðsluhætti og 
góðum starfsvenjum við dreifingu sem um getur í f-lið 
46. gr. og í 47. gr., er því heimilt að gera eftirlitsúttektir 
á athafnasvæðum:

a)  framleiðenda eða dreifenda virkra efna sem eru 
staðsettir í þriðju löndum,

b)  framleiðenda eða innflytjenda hjálparefna.

 1c.  Einnig er heimilt að framkvæma eftirlitsút tekt-
irnar, sem um getur í 1. mgr. a og 1. mgr. b, í Sam-
bandinu og í þriðju löndum að beiðni aðildarríkis, 
fram kvæmdastjórnarinnar eða Lyfjastofnunar Evrópu.

 1d.  Eftirlitsúttektir geta farið fram á athafnasvæðum 
markaðsleyfishafa og lyfjamiðlara.

 1e.  Staðlastofnunin, sem fer með nafngiftir og 
gæðastaðla samkvæmt samningnum um Lyfjaskrá 
Evrópu (aðalskrifstofa Evrópsku lyfjaskrárinnar), 
getur farið þess á leit við framkvæmdastjórnina 
eða Lyfjastofnun Evrópu að þær biðji um slíka 
eftirlitsúttekt, ef viðkomandi upphafsefni fellur undir 
gæðalýsingu efnis í Evrópsku lyfjaskránni, í því skyni 
að sannreyna hvort gögnin, sem lögð eru fram vegna 
útgáfu samræmisvottorðs, samræmist gæðalýsingum 
efna í Evrópsku lyfjaskránni.

 1f.  Lögbært yfirvald hlutaðeigandi aðildarríkis 
getur gert eftirlitsúttekt hjá framleiðanda upphafsefna 
ef framleiðandinn fer þess sérstaklega á leit.

 1g.  Embættismenn, sem eru fulltrúar lögbærs 
yfirvalds, skulu annast eftirlitsúttektirnar og skulu hafa 
umboð til:

a)  að gera eftirlitsúttekt á framleiðslu- og sölustöðum 
framleiðenda lyfja, virkra efna eða hjálparefna, 
svo og á öllum rannsóknarstofum sem handhafi 
framleiðsluleyfisins hefur ráðið til að annast 
eftirlitsprófanir skv. 20. gr.,

b)  að taka sýni, þ.m.t. fyrir óháðar prófanir opin berrar 
rannsóknarstofu á sviði lyfjaeftirlits eða rann sókn-
arstofu sem aðildarríki hefur tilnefnt til þessa verks,

c)  að fara yfir hvers kyns skjöl sem varða tilefni 
eftir litsúttektarinnar, sbr. þó gildandi ákvæði í að-
ildarríkjunum 21. maí 1975 sem takmarka þetta 
umboð þegar um er að ræða lýsingu á fram leiðslu-
aðferð,
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d)  að gera eftirlitsúttekt á athafnasvæði, skrám, skjölum 
og grunnskjali lyfjagátarkerfis markaðsleyfishafa 
eða fyrirtækja sem markaðsleyfishafi hefur ráðið til 
að framkvæma þær aðgerðir sem lýst er í IX. bálki.

1h. Eftirlitsúttektir skulu fara fram í samræmi við 
viðmiðunarreglurnar sem um getur í 111. gr. a,“

b)  í stað 3.–6. mgr. komi eftirfarandi:

 „3.  Lögbært yfirvald skal skila skýrslu, að lokinni 
hverri eftirlitsúttekt, um það hvort aðilinn, sem gerð 
var eftirlitsúttekt á, hafi farið að grundvallar- og 
viðmiðunarreglum um góða framleiðsluhætti og góðar 
starfsvenjur við dreifingu, sem mælt er fyrir um í 47. og 
84. gr., eftir því sem við á, eða hvort markaðsleyfishafi 
uppfylli þær kröfur sem mælt er fyrir um í IX. bálki.

 Lögbæra yfirvaldið, sem gerði eftirlitsúttektina, skal 
kynna aðilanum, sem gerð var eftirlitsúttekt á, efni 
þessara skýrslna.

 Áður en lögbæra yfirvaldið samþykkir skýrsluna skal 
það gefa aðilanum, sem gerð var eftirlitsúttekt á, færi á 
að koma athugasemdum á framfæri.

 4.  Með fyrirvara um hvers kyns fyrirkomulag sem 
gert hefur verið milli Sambandsins og þriðja aðila er 
aðildarríki, framkvæmdastjórninni eða Lyfjastofnun 
Evrópu heimilt að krefjast þess að framleiðandi með 
staðfestu í þriðja landi sæti eftirlitsúttekt eins og um 
getur í þessari grein.

 5.  Innan 90 daga frá því að eftirlitsúttekt fer fram, 
eins og um getur í 1. mgr., skal vottorð um góða 
framleiðsluhætti eða góðar starfsvenjur við dreifingu 
gefið út, ef við á, til handa aðilanum, sem eftirlit var 
framkvæmt hjá, ef niðurstaða eftirlitsúttektarinnar er 
sú að hann fullnægi grundvallar- og viðmiðunarreglum 
um góða framleiðsluhætti eða góðar starfsvenjur við 
dreifingu eins og kveðið er á um í löggjöf Sambandsins.

 Ef eftirlitsúttektir fara fram í tengslum við málsmeðferð 
þar sem vottað er samræmi við gæðalýsingar efna í 
Evrópsku lyfjaskránni skal gefa út vottorð.

 6.  Aðildarríkin skulu skrá vottorðin, sem þau gefa 
út um góða framleiðsluhætti og góða starfsvenjur við 
dreifingu, í gagnagrunn Sambandsins sem Lyfjastofnun 
Evrópu heldur utan um fyrir hönd Sambandsins. 
Samkvæmt 7. mgr. 52. gr. a skulu aðildarríkin einnig 
færa upplýsingar varðandi skráningu innflytjenda, 
framleiðenda og dreifenda virkra efna í þann 
gagnagrunn. Gagnagrunnurinn skal vera aðgengilegur 
öllum.“

c)  Ákvæðum 7. mgr. er breytt sem hér segir:

i.  orðin „1. mgr. g“ komi í stað orðanna „1. mgr.“,

ii.  orðin „sem eru notuð sem upphafsefni“ falli brott.

d)  Í fyrstu undirgrein 8. mgr. komi orðin „d-liður 1. mgr. 
g“ í stað „1. mgr. d“.

22) Eftirfarandi greinar bætist við:

 „111. gr. a

 Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ítarlegar viðmiðunar-
reglur þar sem kveðið er á um grundvallarreglurnar sem 
gilda um eftirlitsúttektirnar sem um getur í 111. gr.

 Framkvæmdastjórnin skal, í samstarfi við Lyfjastofnun 
Evrópu, ákvarða form og efni leyfanna sem um getur í  
40. gr. (1. mgr.) og 77. gr. (1. mgr.), skýrslnanna sem 
um getur í 111. gr. (3. mgr.) og vottorðanna um góða 
framleiðsluhætti og vottorðanna um góðar starfsvenjur við 
dreifingu sem um getur í 111. gr. (5. mgr.)

 111. gr. b

 1.  Framkvæmdastjórnin skal, að beiðni þriðja lands, 
meta hvort reglurammi þess lands fyrir virk efni, sem eru 
flutt út til Sambandsins, og tilheyrandi starfsemi á sviði 
eftirlits og framfylgdar tryggi lýðheilsuvernd sem er jafngild 
þeirri sem er við lýði í Sambandinu. Ef matið staðfestir slíkt 
jafngildi skal framkvæmdastjórnin samþykkja ákvörðun 
til að bæta þriðja landinu á skrá. Matið skal vera í formi 
athugunar á viðeigandi skjölum og, ef ekki er fyrir hendi 
fyrirkomulag, eins og um getur í 2. mgr. 51. gr. þessarar 
tilskipunar, sem tekur til starfsemi á þessu sviði skal matið 
fela í sér athugun á vettvangi á reglukerfi þriðja landsins 
og, ef nauðsyn krefur, eftirlitsúttekt undir umsjón á einum 
eða fleiri framleiðslustöðum virkra efna í þriðja landinu. Í 
matinu skal taka sérstakt tillit til:

a)  landsreglna um góða framleiðsluhætti,

b)  hversu reglubundið gerðar eru eftirlitsúttektir til að 
sannprófa að farið sé að góðum framleiðsluháttum,

c)  skilvirkni við framfylgd góðra framleiðsluhátta,

d)  hve reglubundið og hratt þriðja landið veitir upplýsingar 
varðandi framleiðendur virkra efna sem fara ekki að 
tilskildum ákvæðum.

 2.  Framkvæmdastjórnin skal samþykkja nauð synlegar 
framkvæmdargerðir til beitingar kröfunum sem settar 
eru fram í a- til d-liðum 1. mgr. þessarar greinar. Þessar 
framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við 
málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 121. gr.

 3.  Framkvæmdastjórnin skal sannprófa reglu lega hvort 
skilyrðin, sem mælt er fyrir um í 1. mgr., eru uppfyllt. Fyrsta 
sannprófunin skal fara fram eigi síðar en þremur árum eftir 
að landinu hefur verið bætt í skrána sem um getur í 1. mgr.
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 4.  Framkvæmdastjórnin skal framkvæma matið og 
sannprófunina, sem um getur í 1. og 3. mgr., í samstarfi við 
Lyfjastofnun Evrópu og lögbær yfirvöld aðildarríkisins.“

23) Í 116. gr. bætist eftirfarandi málsgrein við:

 „Önnur málsgrein þessarar greinar gildir einnig í þeim 
tilvikum þegar framleiðsla lyfsins er ekki í samræmi við 
upplýsingarnar, sem kveðið er á um í d-lið 3. mgr. 8. gr., 
eða ef eftirlit er ekki samkvæmt eftirlitsaðferðunum sem er 
lýst samkvæmt h-lið 3. mgr. 8. gr.“

24) Eftirfarandi grein bætist við:

 „117. gr. a

 1.  Aðildarríkin skulu hafa kerfi sem á að koma í veg 
fyrir að sjúklingum berist lyf sem grunur leikur á að séu 
hættuleg heilsu fólks.

 2.  Kerfið, sem um getur í 1. mgr., skal ná yfir viðtöku 
og meðferð tilkynninga um lyf sem grunur leikur á að 
séu fölsuð sem og lyf sem grunur leikur á að séu gölluð. 
Kerfið skal einnig ná yfir innköllun markaðsleyfishafa 
á lyfjum eða töku lyfja af markaði, samkvæmt skipun 
lögbærra landsyfirvalda, frá öllum viðkomandi aðilum í 
aðfangakeðjunni, bæði á venjulegum vinnutíma og utan 
hans. Með kerfinu skal einnig gert mögulegt að afturkalla, ef 
nauðsyn krefur með aðstoð fagfólks í heilbrigðisþjónustu, 
lyf frá sjúklingum sem hafa tekið við slíkum lyfjum.

 3.  Ef grunur leikur á að viðkomandi lyf feli í sér alvar-
lega áhættu fyrir lýðheilsu skal lögbæra yfirvaldið í aðildar-
ríkinu, þar sem lyfið fannst fyrst, tafarlaust senda tilkynningu 
um hraðviðvörunarkerfið til allra aðildarríkjanna og allra 
aðila í aðfangakeðjunni í því aðildarríki. Ef talið er að 
slík lyf hafi borist til sjúklinga skal opinber tilkynning 
birt með hraði innan 24 tíma til þess að innkalla þessi 
lyf frá sjúklingunum. Í þessum tilkynningum skulu vera 
fullnægjandi upplýsingar um gallann eða þá fölsunina, sem 
grunsemdir eru um, og meðfylgjandi áhættu.

 4.  Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmda stjórninni 
um einstök atriði landskerfa sinna, hvert um sitt kerfi, sem 
um getur í þessari grein, fyrir 22. júlí 2013.“

25) Eftirfarandi greinar bætist við:

 „118. gr. a

 1.  Aðildarríkin skulu setja reglur um viðurlög við 
brotum á ákvæðum landslaga, sem eru samþykkt samkvæmt 
þessari tilskipun, og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til 
þess að tryggja að þessum viðurlögum sé beitt. Viðurlög 
skulu vera skilvirk, í réttu hlutfalli við brotið og letjandi.

 Viðurlögin skulu ekki vera mildari en viðurlög við brotum 
á landslögum af svipuðum toga sem hafa svipað vægi.

 2.  Reglurnar, sem um getur í 1. mgr., skulu m.a. fjalla 
um eftirfarandi:

a)  framleiðslu, dreifingu, miðlun, innflutning og útflutn-
ing falsaðra lyfja sem og fjarsölu falsaðra lyfja til 
almennings með þjónustu í upplýsingasamfélaginu,

b)  brot á ákvæðunum, sem mælt er fyrir um í þessari 
tilskipun, um framleiðslu, dreifingu, innflutning og 
útflutning virkra efna,

c)  brot á ákvæðunum sem mælt er fyrir um í þessari 
tilskipun um notkun á hjálparefnum.

 Við refsingu skal, ef við á, tekið tillit til áhættunnar fyrir 
lýðheilsu sem fylgir fölsun lyfja.

 3.  Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni, 
eigi síðar en 2. janúar 2013, um ákvæði landslaga sem þau 
hafa samþykkt samkvæmt þessari grein og tilkynna henni 
tafarlaust um allar síðari breytingar á þessum ákvæðum.

 Framkvæmdastjórnin skal leggja fram skýrslu fyrir 
Evrópuþingið og ráðið, eigi síðar en 2. janúar 2018, með 
yfirliti yfir lögleiðingarráðstafanir aðildarríkjanna að því er 
varðar þessa grein, ásamt mati á skilvirkni þeirra ráðstafana.

 118. gr. b

 Aðildarríkin skulu skipuleggja fundi samtaka sjúklinga 
og neytenda og, eftir því sem nauðsyn krefur, þeirra sem 
annast framfylgdarstarfsemi í aðildarríkjunum, til þess að 
miðla upplýsingum til almennings um aðgerðir á sviði 
forvarnarstarfs og framfylgdar í því skyni að sporna gegn 
fölsun lyfja.

 118. gr. c

 Við beitingu þessarar tilskipunar skulu aðildarríkin gera 
nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja samstarf milli 
lögbærra yfirvalda á sviði lyfja og tollyfirvalda.“

26) Í 1. mgr. 121. gr. a komi orðin „22. gr. b, 47. gr., 52. gr. b og 
54. gr. a“ í stað orðanna „22. gr. b“.

27) Í 1. mgr. 121. gr. b komi orðin „22. gr. b, 47. gr., 52. gr. b og 
54. gr. a“ í stað orðanna „22. gr. b“.

2. gr.
1.  Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
2. janúar 2013. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni 
þegar í stað.

2.  Aðildarríkin skulu beita þessum ráðstöfunum frá og með 
2. janúar 2013.
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Aðildarríkin skulu þó beita:

a)  ákvæðum, sem eru nauðsynleg til að fara að 6. lið 1. gr. 
þessarar tilskipunar, að svo miklu leyti sem þau varða 
b-lið 2. mgr. 46. gr. b og 3. og 4. mgr. 46. gr. b í tilskipun 
2001/83/EB, sem er bætt við með þessari tilskipun, frá og 
með 2. júlí 2013,

b)  ákvæðum, sem eru nauðsynleg til að fara að 8., 9., 11. og 
12. lið 1 gr. þessarar tilskipunar, frá og með þremur árum 
eftir birtingardag framseldu gerðanna sem um getur í  
12. lið 1 gr. þessarar tilskipunar.

 Aðildarríki, sem ráða þann 21. júlí 2011 yfir kerfi í þeim 
tilgangi sem um getur í 11. lið 1. gr. þessarar tilskipunar, 
skulu þó beita þeim ákvæðum, sem eru nauðsynleg til að 
fara að 8., 9., 11. og 12. lið 1. gr. þessarar tilskipunar, eigi 
síðar en frá og með 6 árum eftir gildistökudag framseldu 
gerðanna sem um getur í 12. lið 1. gr. þessarar tilskipunar;

c)  ákvæðum, sem eru nauðsynleg til að fara að 20. lið 1. gr. 
þessarar tilskipunar, að svo miklu leyti sem hann varðar  
85. gr. c í tilskipun 2001/83/EB, sem er bætt við með þessari 
tilskipun, eigi síðar en frá og með 1 ári eftir birtingardag 
framkvæmdargerðanna sem um getur í 3. mgr. 85. gr. c sem 
er bætt við með þessari tilskipun.

3.  Þegar aðildarríkin samþykkja ráðstafanirnar sem um getur 
í 1. mgr. 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.

4.  Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til.

3. gr.

Eigi síðar en 5 árum eftir gildistökudag framseldu gerðanna, 
sem um getur í 2. mgr. 54. gr. a í tilskipun 2001/83/EB, sem er 
bætt við með þessari tilskipun, skal framkvæmdastjórnin leggja 
skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið sem innheldur eftirfarandi:

a)  lýsingu, sem felur í sér megindleg gögn ef unnt er, á þróun í 
fölsun lyfja með tilliti til: lyfjaflokkanna sem um er að ræða, 
dreifileiða, þ.m.t. fjarsölu til almennings með þjónustu í 
upplýsingasamfélaginu, hlutaðeigandi aðildarríkja, eðlis 
falsana, upprunasvæða þessara lyfja, og

b)  mat á árangri ráðstafana, sem mælt er fyrir um í þessari 
tilskipun, varðandi forvarnir gegn komu falsaðra lyfja inn í 
löglegu aðfangakeðjuna. Sér í lagi skal meta o-lið 54. gr. og 
54. gr. a í tilskipun 2001/83/EB sem er bætt við með þessari 
tilskipun.

4. gr.

Til að framkvæmdastjórnin geti samþykkt framseldu gerðirnar 
sem um getur í 2. mgr. 54. gr. a í tilskipun 2001/83/EB, sem 
er bætt við með þessari tilskipun, skal hún framkvæma mat á 
a.m.k. eftirfarandi þáttum:

a)  tæknilegum valkostum varðandi sérauðkenni öryggis þátt-
anna sem um getur í o-lið 54. gr. tilskipunar 2001/83/EB 
sem er bætt við með þessari tilskipun,

b)  valkostum vegna umfangs og fyrirkomulags sannprófunar 
á ósvikni lyfja sem eru búin öryggisþáttunum. Það mat 
skal taka tillit til sérstakra eiginleika aðfangakeðja í 
aðildarríkjunum,

c)  tæknilegum valkostum til að koma á og stjórna gagnasafninu 
sem um getur í e-lið 2. mgr. 54. gr. a í tilskipun 2001/83/EB 
sem er bætt við með þessari tilskipun.

Í rannsókninni skal ávinningur, kostnaður og kostnaðar-
hagkvæmni allra valkostanna metið.

5. gr.

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

6. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Strassborg 8. júní 2011.

 Fyrir Evrópuþingið, Fyrir hönd ráðsins,

 forseti. forseti.

 J. BUZEK GYŐRI E.


