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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/23/EB frá 31. mars 2004 um setningu gæða- og öryggiskrafna um 
gjöf, öflun, prófun, vinnslu, varðveislu, geymslu og dreifingu vefja og frumna úr mönnum (1), einkum 28. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun 2004/23/EB er þess krafist að aðildarríki tryggi rekjanleika vefja og frumna úr mönnum frá gjafa til þega 
og öfugt.   

2) Til að auðvelda rekjanleika er nauðsynlegt koma á einkvæmu auðkenni fyrir vefi og frumur sem eru til dreifingar 
innan Sambandsins (hér á eftir nefnt samræmdur, evrópskur kóði) sem veitir upplýsingar um helstu einkenni og 
eiginleika þessara vefja og frumna.

3) Til að tryggja samræmda beitingu samræmda, evrópska kóðans í öllu Sambandinu ætti að setja fram skyldur lögbærra 
yfirvalda aðildarríkjanna og vefjamiðstöðvanna varðandi notkun samræmda, evrópska kóðans. Eingöngu þessi nálgun 
mun tryggja samræmda og samfellda notkun kóðans í Sambandinu.  

4) Rekjanleiki frá gjafa til þega og öfugt ætti að vera tryggður með kóðun vefja og frumna og með gögnum er með 
fylgja. Fyrir þega veitir samræmdi, evrópski kóðinn upplýsingar um gjöfina og um vefjamiðstöðina sem ber ábyrgð 
á öflun vefja og frumna. Fyrir gjafa getur vefjamiðstöðin, sem ber ábyrgð á öflun vefja og frumna, rakið vefina og 
frumurnar sem er dreift til notkunar í mönnum með því að biðja næstu aðila í keðjunni um að veita gögn í tengslum 
við notkun vefjanna og frumnanna á grundvelli gjafarauðkennisþáttanna í samræmda, evrópska kóðanum sem er að 
finna í meðfylgjandi gögnum.

5) Snið samræmda, evrópska kóðans ætti að vera samræmt til að auðvelda smáum og stórum fyrirtækjum notkun hans 
jafnframt því að veita fyrirtækjum sveigjanleika til að notast áfram við núverandi kóða.

6) Úthluta ætti öllum vefjum og frumum, sem er dreift til notkunar í mönnum, samræmdum, evrópskum kóða sem 
gerir ráð fyrir auðkenningu gjafar og afurðar, þ.m.t. þeim sem eru flutt inn frá þriðju löndum. Aðildarríkin geta leyft 
tilteknar undanþágur frá notkun kóðans. 

7) Ef vefir og frumur eru undanskilin eða undanþegin notkun samræmda, evrópska kóðans ættu aðildarríkin að sjá til 
þess að viðeigandi rekjanleiki þessara vefja og frumna sé tryggður í allri keðjunni frá gjöf og öflun til notkunar í 
mönnum.

8) Þegar vefir og frumur eru sett í umferð til annars en til dreifingar (s.s. flutningur til annars aðila til frekari vinnslu, 
hvort sem þau eru send til baka eða ekki) ætti að lágmarki að nota auðkennisrunu gjafar a.m.k. í meðfylgjandi 
gögnum. Ef vefir og frumur eru flutt frá vefjamiðstöð til annars aðila eingöngu til geymslu og/eða til frekari dreifingar 
getur vefjamiðstöðin strax notað samræmda, evrópska kóðann á endanlegum merkimiða sínum til viðbótar við 
auðkennisrunu gjafar sem ætti að nota a.m.k. í meðfylgjandi gögnum.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 93, 9.4.2015, bls. 43. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 212/2015 frá 25. september 
2015 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 102, 7.4.2004, bls. 48

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/565

frá 8. apríl 2015

um breytingu á tilskipun 2006/86/EB að því er varðar tilteknar, tæknilegar kröfur varðandi kóðun 
vefja og frumna úr mönnum (*)
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9) Ef um er að ræða vefi og frumur sem öflunarteymi, sem starfa fyrir tvær eða fleiri vefjamiðstöðvar, hafa tekið úr 
látnum gjafa skulu aðildarríkin tryggja viðeigandi rekjanleikakerfi fyrir alla öflun. Það má tryggja með því að þróa 
miðlægt kerfi til úthlutunar á einkvæmu númeri gjafar fyrir hverja gjöf sem skráð er á landsvísu, eða með því að 
krefjast þess að allar vefjamiðstöðvar tryggi traustan rekjanleika milli gjafarauðkennisnúmeranna sem er úthlutað af 
hverri vefjamiðstöð sem aflar eða tekur vefi og frumur úr sama látna gjafanum.  

10) Framkvæmdastjórnin ætti að tryggja framkvæmd samræmda, evrópska kóðans með því að veita lögbærum 
yfirvöldum og vefjamiðstöðvum aðildarríkja viðeigandi tæki. Lögbær yfirvöld aðildarríkjanna ættu að uppfæra 
skrána yfir vefjamiðstöðvar þegar breytingar verða á faggildingum, tilnefningum eða leyfum vefjamiðstöðva og 
framkvæmdastjórnin ætti að tryggja uppfærslu skrárinnar um vefina og frumurnar þegar þörf er á að færa inn nýjar 
afurðir. Framkvæmdastjórnin ætti að ráðfæra sig við sérfræðingahóp hvað þetta varðar, einkum sérfræðinga sem 
tilnefndir eru af lögbærum yfirvöldum aðildarríkjanna.

11) Að því er varðar gjafarauðkennisrununa í samræmda, evrópska kóðanum ætti vefjainnflutningsmiðstöðin að nota 
vefjamiðstöðvarkóðann sem henni er úthlutaður í yfirliti ESB yfir vefjamiðstöðvar og úthluta einkvæmu gjafarnúmeri 
ef gjafarnúmerið á innfluttu afurðinni er ekki einkvæmt á heimsvísu.

12) Hópun vefja og frumna er leyfð í sumum aðildarríkjum. Því er einnig fjallað um notkun samræmda, evrópska kóðans 
í þessari tilskipun ef um hópun er að ræða.

13) Innleiða ætti umbreytingarfyrirkomulag vegna vefja og frumna sem eru þegar í geymslu við lok lögleiðingartíma-
bilsins.

14) Þessi tilskipun kemur ekki í veg fyrir að aðildarríki viðhaldi eða innleiði strangari ráðstafanir varðandi kóðun vefja 
og frumna að því tilskildu að farið sé að ákvæðum sáttmálans.

15) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv. 
29. gr. tilskipunar 2004/23/EB. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/86/EB (2) er breytt sem hér segir:

1) Eftirfarandi k- til y-liður bætist við 2. gr.:

„k)  „samræmdur, evrópskur kóði“ eða „SEC“ (e. Single European Code): einkvæmt auðkenni fyrir vefi og frumur 
sem eru til dreifingar innan Sambandsins. Samræmdi, evrópski kóðinn samanstendur af auðkennisrunu gjafar og 
auðkennisrunu afurðar eins og nánar er tilgreint í VII. viðauka við þessa tilskipun, 

l)  „auðkennisruna gjafar“: fyrsti hluti kóðans sem samanstendur af vefjamiðstöðvarkóða ESB og einkvæmu númeri 
gjafar,

m)  „vefjamiðstöðvarkóði ESB“: einkvæmt auðkenni fyrir vefjamiðstöðvar í Sambandinu sem eru með faggildingu, 
tilnefningu eða leyfi. Vefjamiðstöðvarkóðinn samanstendur af ISO landskóða og vefjamiðstöðvarnúmerinu sem 
sett er fram í ESB-yfirlitinu yfir vefjamiðstöðvar, eins og nánar er tilgreint í VII. viðauka við þessa tilskipun,

n)  „einkvæmt númer gjafar“: einkvæmt númer sem tiltekinni gjöf vefja og frumna er úthlutað í samræmi við það kerfi 
sem hvert aðildarríki ræður yfir til að úthluta slíkum númerum, eins og skilgreint er nánar í VII. viðauka við þessa 
reglugerð, 

(2) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/86/EB frá 24. október 2006 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/23/EB að því er 
varðar kröfur varðandi rekjanleika, tilkynningar um alvarlegar aukaverkanir og meintilvik og tilteknar, tæknilegar kröfur varðandi kóðun, vinnslu, 
varðveislu, geymslu og dreifingu vefja og frumna úr mönnum (Stjtíð. ESB L 294, 25.10.2006, bls. 32).
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o)  „auðkennisruna afurðar“: seinni hluti samræmda, evrópska kóðans sem samanstendur af kóða afurðar, undirnúmeri 
og fyrningardagsetningu, 

p)  „kóði afurðar“: auðkenni fyrir tiltekna tegund vefja og frumna sem um er að ræða Kóði afurðar samanstendur 
af auðkenni afurðarkóðunarkerfis sem gefur til kynna kóðunarkerfið sem vefjamiðstöðin notar („E“ fyrir EUTC, 
„A“ fyrir ISBT128, „B“ fyrir Eurocode) og afurðanúmer vefja og frumna sem kveðið er á um í viðkomandi 
kóðunarkerfi fyrir afurðategundina, eins og skilgreint er nánar í VII. viðauka við þessa tilskipun,

q)  „undirnúmer“ [áður númer framleiðsluhluta]: númer sem aðgreinir og auðkennir sérstaklega vefi og frumur sem 
hafa sama einkvæma númer gjafar og sama kóða afurðar og eru frá sömu vefjamiðstöð, eins og skilgreint er nánar 
í VII. viðauka við þessa tilskipun,

r)  „fyrningardagsetning“: síðasti dagurinn sem nota má vefina og frumurnar, eins og skilgreint er nánar í VII. viðauka 
við þessa tilskipun, 

s)  „kóðunarverkvangur ESB“: verkvangur framkvæmdastjórnarinnar fyrir upplýsingatækni sem inniheldur ESB-
yfirlitið yfir vefjamiðstöðvar og ESB-yfirlitið yfir vefja- og frumuafurðir,  

t)  „ESB-yfirlit yfir vefjamiðstöðvar“: skrá yfir allar vefjamiðstöðvar sem hafa fengið leyfi, tilnefningu eða faggildingu 
lögbærs yfirvalds eða lögbærra yfirvalda aðildarríkja og inniheldur upplýsingar um þessar vefjamiðstöðvar eins og 
sett er fram í VIII. viðauka við þessa tilskipun,

u)  „ESB-yfirlit yfir vefja- og frumuafurðir“: skrá yfir allar tegundir vefja og frumna sem eru í umferð innan 
Sambandsins og viðkomandi afurðakóða þeirra samkvæmt þremur leyfilegum kóðunarkerfum (EUTC, ISBT128 
og Eurocode),

v)  „EUTC“: afurðakóðunarkerfi fyrir vefi og frumur sem Sambandið hannar og samanstendur af skrám yfir allar 
tegundir vefja og frumna sem eru í umferð innan Sambandsins og samsvarandi afurðakóða þeirra,  

w)  „sett í umferð“: dreifing til notkunar í mönnum eða til flutninga til annars aðila, t.d. til frekari vinnslu, til 
endursendingar eða án hennar,

x)  „innan sömu miðstöðvar“: öll skref, frá öflun til notkunar í mönnum, eru framkvæmd undir sama ábyrgðaraðila, 
gæðastjórnunarkerfi og rekjanleikakerfi, innan heilsugæslustöðvar sem felur í sér a.m.k. vefjamiðstöð sem hefur 
fengið faggildingu, tilnefningu eða leyfi og stofnun sem ber ábyrgð á notkun í mönnum er að finna á sama stað,

y)  „hópun“: bein snerting eða blöndun vefja eða frumna úr fleiri en einni öflun frá sama gjafa, eða úr tveimur eða fleiri 
gjöfum, í einu íláti.“ 

2) Í stað 9. gr. komi eftirfarandi:

„9. gr.

Rekjanleiki

1. Aðildarríki skulu tryggja að vefir og frumur séu rekjanleg, einkum með gögnum og notkun samræmda, 
evrópska kóðans, allt frá öflun til notkunar í mönnum eða förgunar, og öfugt. Vefir og frumur sem notuð eru 
í hátæknimeðferðarlyf skulu vera rekjanleg samkvæmt þessari tilskipun að lágmarki þar til þau eru flutt til 
framleiðanda hátæknimeðferðarlyfjanna.

2. Aðildarríki skulu tryggja að vefjamiðstöðvar og stofnanir, sem bera ábyrgð á notkun í mönnum, skulu geyma 
gögnin, sem sett eru fram í VI. viðauka, í a.m.k. 30 ár á viðeigandi og læsilegum geymslumiðli.

3. Ef um er að ræða vefi og frumur sem öflunarteymi, sem starfa fyrir tvær eða fleiri vefjamiðstöðvar, hafa tekið úr 
látnum gjafa skulu aðildarríkin tryggja viðeigandi rekjanleikakerfi fyrir alla öflun.“ 

3) Í stað 10. gr. komi eftirfarandi:

„10. gr.

Evrópskt kóðunarkerfi

1. Með fyrirvara um 2. eða 3. mgr. þessarar greinar skal nota samræmda, evrópska kóðann á alla vefi og frumur sem 
dreift er til notkunar í mönnum. Í öðrum tilvikum þar sem vefir og frumur eru sett í umferð skal að lágmarki nota 
auðkennisrunu gjafar í a.m.k. meðfylgjandi gögnum.
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2. Ákvæði 1. mgr. gilda ekki um: 

a) gjöf frá maka á æxlunarfrumum, 

b) vefi og frumur sem er dreift beint til tafarlausrar ígræðslu til þega, eins og um getur í 5. mgr. 6. gr. tilskipunar 
2004/23/EB,

c) vefi og frumur sem eru flutt inn í Sambandið þegar um neyðartilvik er að ræða og lögbært yfirvald eða yfirvöld 
veita beint leyfi, eins og um getur í b-lið 3. mgr. 9. gr. tilskipunar 2004/23/EB.  

3. Aðildarríki geta einnig leyft undanþágur frá kröfunum sem kveðið er á um í 1. mgr. fyrir:

a)  vefi og frumur, aðrar en æxlunarfrumur sem eru gjöf frá maka, þegar þessir vefir og frumur eru áfram innan 
sömu miðstöðvar, 

b) vefi og frumur sem eru flutt inn í Sambandið þegar þessir vefir og frumur eru áfram innan sömu miðstöðvar frá 
innflutningi til notkunar, að því tilskildu að miðstöðin feli í sér af vefjamiðstöð með faggildingu, tilnefningu 
eða leyfi til að annast innflutningsstarfsemi.“

4) Eftirfarandi greinar bætist við:

„10. gr. a

Snið samræmda, evrópska kóðans

1. Samræmdi, evrópski kóðinn, sem um getur í 1. mgr. 10. gr., skal vera í samræmi við forskriftirnar sem settar eru 
fram í þessari grein og í VII. viðauka. 

2. Samræmdi, evrópski kóðinn skal vera með því sniði að hann má lesa með berum augum og á undan honum skal 
koma upphafsstafaorðið „SEC“. Hægt er að nota önnur merkingar- og rekjanleikakerfi samhliða þessu.  

3. Samræmdi, evrópski kóðinn skal prentaður þannig að auðkennisruna gjafar og auðkennisruna afurðar séu aðskildar 
með einu bili eða sem tvær línur í röð.  

10. gr. b 

Kröfur varðandi notkun samræmda, evrópska kóðans 

1. Aðildarríkin skulu tryggja að vefjamiðstöðvar, þ.m.t. vefjainnflutningsmiðstöðvar eins og þær eru skilgreindar í 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/566 (*), uppfylli eftirfarandi lágmarkskröfur:

a) úthluti samræmdum, evrópskum kóða til allra vefja og frumna, sem krefjast þess að sá kóði sé notaður, eigi 
síðar en áður en þeim er dreift til notkunar í mönnum,

b) úthluti auðkennisrunu gjafar að lokinni öflun vefjanna og frumanna eða þegar tekið er á móti þeim frá 
öflunarstofnun eða þegar vefir og frumur eru flutt inn frá birgi í þriðja landi. Auðkennisruna gjafar skal fela í 
sér:

1) vefjamiðstöðvarkóða ESB sem henni er úthlutað í ESB-yfirlitinu yfir vefjamiðstöðvar,

2) einkvæmt númer gjafar sem vefjamiðstöðin úthlutar, nema slíku númeri sé úthlutað miðlægt á landsvísu, 
eða það sé einkvæmt númer á heimsvísu sem er notað í ISBT128 kóðunarkerfinu. Ef hópun vefja og 
frumna er leyfð skal úthluta lokaafurðinni nýju auðkennisnúmeri gjafar; vefjamiðstöðin þar sem hópunin 
er framkvæmd skal tryggja rekjanleika einstakra gjafa, 

c) breyti ekki auðkennisrunu gjafar þegar búið er að úthluta henni til vefja og frumna sem sett hafa verið í 
umferð nema það sé nauðsynlegt til að leiðrétta mistök við kóðun; allar leiðréttingar þarf að skjalfesta með 
tilhlýðilegum hætti, 

d) noti eitt af leyfilegu kóðunarkerfunum og samsvarandi vefja- og frumuafurðarnúmer sem er að finna í yfirliti 
ESB yfir vefja- og frumuafurðir eigi síðar en áður en þeim er dreift til notkunar í mönnum,

e) noti viðeigandi undirnúmer og fyrningardagsetningu. Þegar fyrningardagsetning er ekki tilgreind fyrir vefi og 
frumur skal fyrningardagsetningin vera 00000000 eigi síðar en áður en þeim er dreift til notkunar í mönnum,
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f) setji samræmda, evrópska kóðann á merkimiða viðkomandi afurðar með óafmáanlegum og varanlegum hætti 
og tiltaki þann kóða í viðkomandi meðfylgjandi gögnum eigi síðar en áður en þeim er dreift til notkunar í 
mönnum. Vefjamiðstöðin getur falið þriðja aðila, eða þriðju aðilum, þetta verk að því tilskildu að vefjamiðstöðin 
tryggi að farið sé að ákvæðum þessarar tilskipunar, einkum með tilliti til þess að kóðinn sé einkvæmur. Ef ekki 
er hægt að nota samræmda, evrópska kóðann á merkimiðann, þar sem stærð merkimiðans kemur í veg fyrir 
það, skulu meðfylgjandi gögn tengja kóðann með ótvíræðum hætti við vefi og frumur sem er pakkað með 
slíkum merkimiða,

g) tilkynni lögbæru yfirvaldi eða lögbærum yfirvöldum þegar:

1) uppfæra þarf eða leiðrétta upplýsingar í ESB-yfirlitinu yfir vefjamiðstöðvar,  

2) uppfæra þarf yfirlit ESB yfir vefja- og frumuafurðir,

3) vefjamiðstöð kemst að raun um að veruleg frávik eru frá kröfum varðandi samræmda, evrópska kóðann að 
því er varðar vefi og frumur sem koma frá öðrum vefjamiðstöðvum í ESB.   

h) geri nauðsynlegar ráðstafanir ef samræmdi, evrópski kóðinn er notaður með röngum hætti á merkimiðanum.

2. Aðildarríkin skulu tryggja að öll lögbær yfirvöld virði eftirfarandi lágmarkskröfur:

a) tryggi að öllum vefjamiðstöðvum sem hafa faggildingu, tilnefningu eða leyfi í aðildarríkjum sé úthlutað 
einkvæmt vefjamiðstöðvarnúmer. Ef vefjamiðstöð er staðsett á mismunandi stöðum, en er með eitt kerfi til 
úthlutunar einkvæmra gjafarnúmera, telst hún ein og sama vefjamiðstöðin. Ef vefjamiðstöð notar tvö eða fleiri 
kerfi til úthlutunar einkvæmra gjafarnúmera skal úthluta slíkri stofnun mismunandi vefjamiðstöðvarnúmerum 
sem eru jafn mörg þeim úthlutunarkerfum sem notuð eru, 

b) ákveði hvaða kerfi skal notað, eða skulu notuð, til úthlutunar einkvæmra gjafarnúmera í eigin aðildarríki. 
Leyfileg úthlutunarkerfi ná yfir landsbundin kerfi sem koma á miðlægri úthlutun á landsbundnu einkvæmu 
gjafarnúmeri, kerfi sem krefjast þess að hver vefjamiðstöð úthluti einkvæmum gjafarnúmerum eða alþjóðleg 
kerfi sem úthluta einkvæmum gjafarnúmerum á heimsvísu, sem samrýmast samræmda, evrópska kóðanum,

c) vakti og framfylgi fullri innleiðingu samræmda, evrópska kóðans í eigin aðildarríki,

d) tryggi fullgildingu gagnanna um vefjamiðstöðvarnar sem eru í ESB-yfirlitinu yfir vefjamiðstöðvar fyrir eigin 
aðildarríki og uppfæri yfirlitið án ástæðulausrar tafar, einkum í eftirfarandi tilvikum: 

1) þegar ný vefjamiðstöð fær tilnefningu, faggildingu eða leyfi, 

2) þegar upplýsingar um vefjamiðstöð breytast eða eru ekki skráðar með réttum hætti í ESB-yfirlitinu yfir 
vefjamiðstöðvar, 

3) þegar upplýsingar um faggildingu, tilnefningu eða leyfi vefjamiðstöðvar, sem skráðar eru í VIII. viðauka 
við þessa tilskipun, breytast, þ.m.t.:

— faggilding, tilnefning eða leyfi fyrir nýjum tegundum vefja og frumna,

— faggilding, tilnefning eða leyfi fyrir nýrri fyrirskipaðri starfsemi,

— upplýsingar um öll skilyrði og/eða undanþágur sem bætt er við leyfi, 

— tímabundin niðurfelling, að hluta til eða öllu leyti, á tiltekinni faggildingu, tilnefningu eða leyfi fyrir 
sérstakri starfsemi eða tegund vefja eða frumna,

— afturköllun, að hluta til eða öllu leyti, á faggildingu, tilnefningu eða leyfi fyrir vefjamiðstöð,

— tilvikum þegar vefjamiðstöð hættir að eigin frumkvæði starfseminni sem hún hefur faggildingu, 
tilnefningu eða leyfi fyrir, að hluta til eða að öllu leyti.

Án ástæðulausrar tafar þýðir eigi síðar en innan tíu virkra daga að því er varðar allar breytingar sem hafa 
veruleg áhrif á faggildingu, tilnefningu eða leyfi viðkomandi vefjamiðstöðvar. 
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Þegar leyfi vefjamiðstöðvar vegna mismunandi tegunda vefja og frumna, eða mismunandi starfsemi, er veitt 
af tveimur eða fleiri lögbærum yfirvöldum skal hvert lögbært yfirvald uppfæra upplýsingarnar varðandi 
starfsemina sem það ber ábyrgð á, 

e) láta lögbær yfirvöld annars aðildarríkis vita þegar þau finna rangar upplýsingar í ESB-yfirlitinu yfir 
vefjamiðstöðvar sem tengjast hinu aðildarríkinu eða þegar þau komast að raun um að veruleg frávik eru frá því 
að farið sé að tilskildum ákvæðum varðandi samræmda, evrópska kóðann í tengslum við hitt aðildarríkið,

f) gera framkvæmdastjórninni og öðrum lögbærum yfirvöldum viðvart þegar ESB-yfirlitið yfir vefja- og 
frumuafurðir þarfnast uppfærslu að þeirra mati.

3. Notkun samræmda, evrópska kóðans útilokar ekki notkun annarra kóða til viðbótar í samræmi við landsbundnar 
kröfur aðildarríkis.

10. gr. c

Aðgengileiki að evrópska kóðunarkerfinu og viðhald þess 

1. Framkvæmdastjórnin skal hýsa verkvang fyrir upplýsingatækni („kóðunarverkvangur ESB“), og viðhalda honum, 
sem inniheldur: 

a) ESB-yfirlitið yfir vefjamiðstöðvar,

b) ESB-yfirlitið yfir vefja- og frumuafurðir. 

2. Framkvæmdastjórnin skal tryggja að upplýsingarnar sem kóðunarverkvangur ESB inniheldur séu aðgengilegar 
öllum fyrir 29. október 2016.

3. Framkvæmdastjórnin skal uppfæra EUTC eftir þörfum og tryggja heildaruppfærslu ESB-yfirlitsins yfir vefja- 
og frumuafurðir. Framkvæmdastjórnin telur nauðsynlegt að koma á samkomulagi milli stofnananna sem hafa 
umsjón með ISBT128 og Eurocode til að tryggja að uppfærðir afurðakóðar séu reglulega gerðir aðgengilegir 
framkvæmdastjórninni til færslu í ESB-yfirlitið yfir vefja- og frumuafurðir. Ef slíkar stofnanir fara ekki að skilmálum 
samkomulagsins er framkvæmdastjórninni heimilt að ógilda tímabundið, að hluta til eða að öllu leyti, frekari 
notkun viðkomandi afurðakóða þeirra eftir að hafa metið hvort nægjanlegt magn af viðkomandi afurðartegund sé 
til staðar í aðildarríkinu, þ.m.t. umbreytingartímabil, og að höfðu samráði við sérfræðinga aðildarríkisins í gegnum 
sérfræðingahóp lögbærra aðila um efni úr mönnum (e. Competent Authorities on Substances of Human Origin 
Expert Group). 

10. gr. d 

Umbreytingartímabil

Vefir og frumur sem eru þegar í geymslu 29. október 2016 skulu vera undanþegnar skuldbindingunum í tengslum við 
samræmda, evrópska kóðann að því tilskildu að vefirnir og frumurnar séu sett í umferð í Sambandinu innan fimm ára 
frá þeirri dagsetningu og með því skilyrði að fullur rekjanleiki sé tryggður með öðrum aðferðum. Vefjamiðstöðvarnar 
skulu nota aðferðirnar sem gilda um afurðir með litla merkimiða, eins og mælt er fyrir um í f-lið 1. mgr. 10. gr. b 
vegna vefja og frumna sem eru áfram í geymslu og eru eingöngu sett í umferð að loknu þessu fimm ára tímabili og 
ekki er hægt að nota samræmda evrópska kóðann á, einkum vegna þess að vefirnir og frumurnar eru geymdar við 
djúpfrystingu.

(*) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/566 frá 8. apríl 2015 um framkvæmd tilskipunar 2004/23/EB að því er varðar verklagsreglur til að 
sannprófa hvort gæða- og öryggiskröfur varðandi innflutta vefi og frumur eru sambærilegar (Stjtíð. ESB L 93, 9.4.2015, bls. 56).“

5) Ákvæðum viðaukanna er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa tilskipun.

6) Nýr VIII. viðauki bætist við og texti hans kemur fram í II. viðauka við þessa tilskipun.
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2. gr. 

Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til þess að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 29. 
október 2016. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. Þau skulu beita löggjöfinni frá 
29. apríl 2017.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau 
eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

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

3. gr.

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

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 8. apríl 2015.

  Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

  Jean-Claude JUNCKER

  forseti.

____________
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I. VIÐAUKI

Viðaukunum við tilskipun 2006/86/EB er breytt sem hér segir:

1) Ákvæðum E-hluta II. viðauka er breytt sem hér segir:

a) eftirfarandi g-liður bætist við 1. lið:

„g)  samræmdur, evrópskur kóði fyrir þá vefi og frumur sem er dreift til notkunar í mönnum eða auðkennisruna gjafar fyrir þá 
vefi og frumur sem eru sett í umferð til annars en til dreifingar til notkunar í mönnum“,

b) í stað annarrar undirgreinar í 1. lið komi eftirfarandi:

„Ef eitthvað af upplýsingunum í d-, e- og g-lið hér að framan kemst ekki fyrir á merkimiða grunnílátsins skulu þær veittar á 
sérblaði sem fylgir með grunnílátinu. Þessu blaði skal pakkað með grunnílátinu á þann hátt að tryggt sé að þau haldist saman.“

c) eftirfarandi j-liður bætist við 2. lið:

„j)  að því er varðar vefi og frumur sem eru innflutt, landið þar sem öflun fer fram og útflutningsland (ef það er annað en landið 
þar sem öflun fer fram)“.

2) Í stað III. og IV. viðauka komi eftirfarandi:

„III. viðauki

TILKYNNING UM ALVARLEGAR AUKAVERKANIR

A-HLUTI

Hraðtilkynning um alvarlegar aukaverkanir sem grunur er um

Vefjamiðstöð

Vefjamiðstöðvarkóði ESB (ef við á)

Auðkenni skýrslu

Dagsetning skýrslugjafar (ár/mánuður/dagur)

Einstaklingurinn sem um er að ræða (þegi eða gjafi)

Dagsetning og staður öflunar eða notkunar í mönnum (ár/mánuður/dagur)

Einkvæmt auðkennisnúmer gjafar

Dagsetning alvarlegrar aukaverkunar sem grunur er um (ár/mánuður/dagur)

Tegund vefja og frumna sem tengjast grun um alvarlega aukaverkun

Samræmdur, evrópskur kóði vefja eða frumna sem tengjast grun um alvarlega aukaverkun (ef við á)
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Tegund alvarlegrar aukaverkunar eða aukaverkana sem grunur er um

B-HLUTI 

Niðurstöður rannsókna á alvarlegum aukaverkunum

Vefjamiðstöð

Vefjamiðstöðvarkóði ESB (ef við á)

Auðkenni skýrslu

Dagsetning staðfestingar (ár/mánuður/dagur)

Dagsetning alvarlegrar aukaverkunar (ár/mánuður/dagur)

Einkvæmt auðkennisnúmer gjafar 

Staðfesting alvarlegrar aukaverkunar (já/nei)

Samræmdur, evrópskur kóði vefja eða frumna sem tengjast staðfestri alvarlegri aukaverkun (ef við á)

Breyting á tegund alvarlegrar aukaverkunar (já/nei), tilgreinið nánar ef svarið er jákvætt

Klínísk niðurstaða (ef hún er þekkt)

— Fullur bati

— Minni háttar afleiðingar

— Alvarlegar afleiðingar

— Dauði

Afrakstur rannsóknarinnar og endanleg niðurstaða

Tilmæli um fyrirbyggjandi aðgerðir og úrbætur“
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IV. VIÐAUKI 

TILKYNNING UM ALVARLEG MEINTILVIK [áður alvarlegir meinlegir atburðir]

A-HLUTI 

Hraðtilkynning um alvarleg meintilvik sem grunur er um

Vefjamiðstöð

Vefjamiðstöðvarkóði ESB (ef við á)

Auðkenni skýrslu

Dagsetning skýrslugjafar (ár/mánuður/dagur)

Dagsetning alvarlegs meintilviks (ár/mánuður/dagur)

Alvarlegt meintilvik sem getur haft áhrif á gæði 
og öryggi vefja og frumna og stafar af fráviki í 

tengslum við:

Forskrift

Galli í vefjum og 
frumum Bilun í búnaði Mannleg mistök Annað (tilgreinið)

öflun

prófun

flutning 

vinnslu 

geymslu 

dreifingu 

efni 

annað (tilgreinið) 

B-HLUTI 

Niðurstöður rannsókna á alvarlegum meintilvikum

Vefjamiðstöð

Vefjamiðstöðvarkóði ESB (ef við á)

Auðkenni skýrslu

Dagsetning staðfestingar (ár/mánuður/dagur)

Dagsetning alvarlegs meintilviks (ár/mánuður/dagur)

Greining frumorsakar (nánari upplýsingar)

Ráðstafanir til úrbóta (nánari upplýsingar)“
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3) Í stað VI. og VII. viðauka komi eftirfarandi:

„VI. VIÐAUKI 

Lágmarksgögn sem skal geyma í samræmi við 2. mgr. 9. gr.

A. HJÁ VEFJAMIÐSTÖÐVUM 

1)  Auðkenni gjafa

2)  Auðkenni gjafa sem skal a.m.k. innihalda:

— auðkenni öflunarstofnunarinnar (þ.m.t. samskiptaupplýsingar) eða vefjamiðstöðvarinnar

— einkvæmt númer gjafar 

— dagsetningu öflunar

— stað öflunar

— tegund gjafar (t.d. einn eða fleiri vefir, samgena eða ósamgena, frá látnum eða lifandi)

3)  Auðkenni afurðar sem skal a.m.k. innihalda:

— auðkenni vefjamiðstöðvarinnar

— tegund vefjar og frumu/afurðar (grunnflokkunarkerfi)

— hópunarnúmer (ef við á)

— undirnúmer (ef við á) 

— fyrningardagsetningu

— stöðu vefjar/frumu (t.d. á bannlager, hentar til notkunar o.s.frv.)

— lýsingu á afurðunum og uppruna þeirra, vinnsluþrepin sem notuð eru og efni og aukefni sem komast í snertingu við vefi og 
frumur og hafa áhrif á gæði þeirra og/eða öryggi

— auðkenni stöðvarinnar þar sem gengið er endanlega frá merkimiðanum

4)  Samræmdan, evrópskan kóða (ef við á)

5)  Auðkenningu vegna notkunar í mönnum sem skal a.m.k. innihalda:

— dagsetningu dreifingar eða förgunar

— auðkenni læknis eða endanlegs notanda/stöðvar

B. HJÁ STOFNUNUM SEM BERA ÁBYRGÐ Á NOTKUN Í MÖNNUM

1) Auðkenni vefjamiðstöðvarinnar sem sér fyrir birgðum

2) Auðkenni læknis eða endanlegs notanda/stöðvar

3) Tegund vefja og frumna

4) Auðkenni afurðar

5) Auðkenni þegans

6) Dagsetningu notkunar

7) Samræmdan, evrópskan kóða (ef við á)

_______
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VII. VIÐAUKI

UPPBYGGING SAMRÆMDA, EVRÓPSKA KÓÐANS 

AUÐKENNISRUNA GJAFAR AUÐKENNISRUNA AFURÐAR

VEFJAMIÐSTÖÐVARKÓÐI ESB
EINKVÆMT 

NÚMER GJAFAR

KÓÐI AFURÐAR

UNDIRNÚMER

FYRNINGAR-
DAGSETNING

(ÁÁÁÁMMDD)ISO-landskóði Númer 
vefjamiðstöðvar

Auðkenni 
afurðakóðunarkerfis Númer afurðar 

2 

bókstafir

6

alstafir

13

alstafir

1

bókstafur

7

alstafir

3

alstafir

8

tölustafir
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II. VIÐAUKI

 „VIII. VIÐAUKI 

Gögn sem skal skrá í ESB-yfirlitinu yfir vefjamiðstöðvar

A.  Upplýsingar um vefjamiðstöð

1. Heiti vefjamiðstöðvarinnar

2. Lands- eða alþjóðakóði vefjamiðstöðvarinnar

3. Heiti stofnunarinnar þar sem vefjamiðstöðin er staðsett (ef við á)

4. Heimilisfang vefjamiðstöðvarinnar

5. Samskiptaupplýsingar sem hægt er að birta: virkt tölvupóstfang, sími og bréfsími

B.  Upplýsingar um faggildingu, tilnefningu eða leyfi vefjamiðstöðvarinnar

1. Heiti lögbæra yfirvaldsins eða yfirvaldanna sem  faggilda, tilnefna eða veita leyfi

2. Heiti lögbærs landsyfirvalds, eða landsyfirvaldanna, sem bera ábyrgð á viðhaldi ESB-yfirlitsins yfir vefja-
miðstöðvar 

3. Upplýsingar um handhafa faggildingar, tilnefningar eða leyfis (ef við á)

4. Vefir og frumur sem faggilding, tilnefning eða leyfi var veitt fyrir

5. Starfsemi sem í reynd hefur farið fram og sem faggilding, tilnefning eða leyfi var veitt fyrir 

6. Staða faggildingar, tilnefningar eða leyfis (heimilað, ógilt tímabundið, afturkallað, að hluta til eða að öllu leyti, 
starfsemi hætt að eigin frumkvæði)

7.  Upplýsingar um öll skilyrði og undanþágur sem bætt er við leyfið (ef við á).“

___________________




