
Nr. 63/1674 15.10.2015EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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 4. mgr. 9. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Til að tryggja góða heilsuvernd manna innan Sambandsins er í tilskipun 2004/23/EB mælt fyrir um gæða- og 
öryggiskröfur varðandi gjöf, öflun, prófun, vinnslu, varðveislu, geymslu og dreifingu allra vefja og frumna úr 
mönnum, sem ætlaðar eru til notkunar í mönnum, sem og varðandi gjöf, öflun og prófun á vefjum og frumum úr 
mönnum í framleiðsluvörum sem eru ætlaðar til notkunar í mönnum, svo fremi umræddar vörur falli undir aðra 
löggjöf Sambandsins.

2) Skipti á vefjum og frumum fara í auknum mæli fram á heimsvísu og í tilskipun 2004/23/EB er þess því krafist að 
innflutningur á vefjum og frumum sé í höndum vefjamiðstöðva sem hafa fengið faggildingu, tilnefningu eða leyfi 
frá aðildarríki til að stunda þá starfsemi. Mælt er fyrir um undanþágur frá þeirri kröfu í 3. mgr. 9. gr. tilskipunar 
2004/23/EB til að heimila lögbærum yfirvöldum að veita beint leyfi fyrir innflutningi á tilteknum vefjum og frumum 
samkvæmt skilyrðunum sem mælt er fyrir um í 6. gr. tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 2006/17/EB (2) eða í 
neyðartilvikum. Undanþágur þessar eru nýttar reglulega til, en takmarkast þó ekki við, að leyfa innflutning á 
blóðmyndandi stofnfrumum úr beinmerg, útæðablóði eða naflastrengsblóði sem eru notaðar til að meðhöndla ýmiss 
konar lífshættulegt ástand.

3) Í tilskipun 2004/23/EB er þess enn fremur krafist að aðildarríki og vefjainnflutningsmiðstöðvar tryggi að innfluttir 
vefir og frumur uppfylli gæða- og öryggiskröfur sem eru jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í tilskipun 2004/23/
EB og mælst til að settar verði málsmeðferðarreglur til að sannprófa jafngildi gæða- og öryggiskrafnanna fyrir 
innflutta vefi og frumur. Mæla skal fyrir um þær málsmeðferðarreglur í þessari tilskipun með fyrirvara um tollalöggjöf 
Sambandsins.

4) Einkum þykir viðeigandi að koma upp leyfisveitinga- og eftirlitskerfum sem endurspegla sannprófunarferlið sem 
þegar er fyrir hendi fyrir starfsemi, sem tengist vefjum og frumum, sem fer fram innan Sambandsins. Einnig er 
viðeigandi að mæla fyrir um málsmeðferðarreglur sem vefjainnflutningsmiðstöðvar skulu fara eftir í samskiptum 
sínum við birgja sína í þriðju löndum.

5) Að undanskildum innflutningi með leyfi beint frá lögbærum yfirvöldum skv. 3. mgr. 9. gr. tilskipunar 2004/23/EB 
skal allur innflutningur á vefjum og frumum frá þriðju löndum fara fram í gegnum vefjainnflutningsmiðstöðvar. Þegar 
lögbær yfirvöld gefa beint leyfi fyrir innflutningi skv. 3. mgr. 9. gr. tilskipunar 2004/23/EB bera lögbæru yfirvöldin 
ábyrgðina á að tryggja að slíkur innflutningur uppfylli gæða- og öryggiskröfur sem jafngilda þeim sem mælt er fyrir 
um í þeirri tilskipun.

6) Vefir og frumur ættu vanalega að vera flutt inn af vefjabönkum eða deildum á sjúkrahúsum sem hafa faggildingu, 
tilnefningu eða leyfi til að stunda innflutningsstarfsemi sína sem vefjainnflutningsmiðstöðvar. Vefjabankar eða deildir 
sjúkrahúsa ættu að teljast vera vefjainnflutningsmiðstöðvar þegar þær eru aðilar að samningsbundnu samkomulagi 
við birgi í þriðja landi um innflutning á vefjum og frumum. Ef fyrirtæki sem býður upp á miðlunarþjónustu er aðili 
að samningsbundnu samkomulagi við birgi í þriðja landi um að greiða fyrir innflutningi á vefjum og frumum en ekki 
til að stunda sjálfan innflutninginn skal það ekki teljast vera vefjainnflutningsmiðstöð. Aðildarríkin geta valið að setja 
reglur um slíka þjónustu utan gildissviðs þessarar tilskipunar.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 93, 9.4.2015, bls. 56. 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.
(2) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/17/EB frá 8. febrúar 2006 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/23/EB að því er varðar 

tilteknar, tæknilegar kröfur varðandi gjöf, öflun og prófun vefja og frumna úr mönnum (Stjtíð. ESB L 38, 9.2.2006, bls. 40).

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 (*)
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7) Þegar aðrir aðilar, s.s. stofnanir sem bera ábyrgð á notkun í mönnum, framleiðendur hátæknimeðferðarlyfja, klínískir 
læknar eða einstaklingar, eru aðilar að samningsbundnu samkomulagi við birgi í þriðja landi um innflutning á vefjum 
og frumum ættu þeir að teljast vera vefjainnflutningsmiðstöðvar. Þeir skulu fara að kröfunum í þessari tilskipun, sem 
og öllum ákvæðum sem að málinu lúta í tilskipun 2004/23/EB, og hafa fengið, frá viðkomandi lögbærum yfirvöldum, 
faggildingu, tilnefningu eða leyfi til að stunda innflutningsstarfsemi sína sem vefjainnflutningsmiðstöðvar. Þegar 
þeir, að loknum innflutningi, sjá einnig um prófun, vinnslu, varðveislu, geymslu eða dreifingu innfluttu vefjanna og 
frumnanna verða þeir einnig að hafa fengið, frá viðkomandi lögbærum yfirvöldum, faggildingu, tilnefningu eða leyfi 
til að stunda þá starfsemi og uppfylla kröfurnar í tilskipun 2004/23/EB. Annar kostur fyrir þá er að afla sér vefja og 
frumna, sem eru upprunnin í þriðju löndum, frá vefjabönkum eða einingum á sjúkrahúsum sem eru staðsett innan 
Sambandsins og sem hafa fengið, frá viðkomandi lögbærum yfirvöldum, faggildingu, tilnefningu eða leyfi til að 
starfa sem vefjainnflutningsmiðstöðvar.

8) Þegar vefjainnflutningsmiðstöðvar hafa einnig faggildingu, tilnefningu eða leyfi til að starfa sem vefjamiðstöðvar 
vegna starfsemi sinnar innan Sambandsins geta aðildarríkin samræmt málsmeðferðarreglur sínar um veitingu leyfa, 
eftirlit og skýrslugjöf, að því tilskildu að farið sé að málsmeðferðarreglunum sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun. 

9) Til að auðvelta dreifingu innfluttra vefja og frumna innan Sambandsins, þ.m.t. þegar slík dreifing fer fram yfir 
landamæri, ætti lögbæra yfirvaldið eða yfirvöldin að gefa út vottorð til að staðfesta faggildingu, tilnefningu eða leyfi 
vefjainnflutningsmiðstöðvarinnar. 

10) Eftirlitsráðstafanir gegna mikilvægu hlutverki í sannprófun á jafngildi innfluttra vefja og frumna við gæða- og 
öryggiskröfurnar sem mælt er fyrir um í tilskipun 2004/23/EB. Því eru aðildarríkin hvött til þess að hafa einnig, þegar 
slíkt á við, eftirlit með birgjum í þriðju löndum og vinna með öðrum aðildarríkjum þar sem líklegt er að innfluttir vefir 
og frumur fari í dreifingu. Aðildarríki þar sem vefjainnflutningsmiðstöðvarnar eru staðsettar bera áfram ábyrgð á því 
að taka ákvarðanir um mest viðeigandi ráðstafanirnar sem skal gera ásamt ákvörðunum um hvort einnig sé þörf fyrir 
vettvangsskoðanir hjá birgjum í þriðju löndum.

11) Handbókin fyrir lögbær yfirvöld um skoðanir hefur verið uppfærð til að taka tillit til skoðana hjá 
vefjainnflutningsmiðstöðvum og birgjum þeirra í þriðju löndum og stendur aðildarríkjunum til boða sem 
leiðbeiningarskjal þegar þau framkvæma slíkar skoðanir.

12) Vefjainnflutningsmiðstöðvar ættu að sannprófa að kröfur um gæði og öryggi vefja og frumna sem þær flytja inn 
til Sambandsins jafngildi þeim kröfum um gæði og öryggi sem mælt er fyrir um í tilskipun 2004/23/EB. Skriflegir 
samningar við birgja í þriðju löndum og þau gögn sem skal leggja fram og gera lögbærum yfirvöldum aðgengileg eru 
lykilatriði í því að tryggja að slík sannprófun fari fram og einkum til að skapa rekjanleika til gjafans og til að tryggja 
að farið sé að meginreglunni um að gjöfin sé af fúsum og frjálsum vilja og án endurgjalds í samræmi við tilskipun 
2004/23/EB. Vefjainnflutningsmiðstöðvar eru einnig hvattar til að gera úttekt á birgjum sínum í þriðju löndum sem 
hluta af þessu sannprófunarferli.

13) Vefjainnflutningsmiðstöðvar ættu að sjá til þess að samræmda, evrópska kóðanum sé beitt gagnvart innfluttum 
vefjum og frumum í samræmi við tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/86/EB (3), annaðhvort með því að sinna 
því verki sjálfar eða úthluta verkinu til birgja í þriðju löndum sem hluta af skilmálum skriflegra samninga þeirra við 
slíka birgja. 

14) Aðildarríkjum ætti að vera heimilt að undanþiggja stakan innflutning frá kröfunum sem mælt er fyrir um í þessari 
tilskipun að því er varðar upplýsingaskjöl og skriflega samninga. Slíkur stakur innflutningur ætti hins vegar að eiga 
sér stað fyrir tilstilli vefjainnflutningsmiðstöðva sem eru faggiltar, tilnefndar eða hafa leyfi til þess og ætti almennt séð 
ekki að eiga sér stað á reglubundinn eða endurtekinn hátt frá sama birgi í þriðja landi. Nýting slíkra undanþágna ætti 
að takmarkast við aðstæður þar sem einn eða fleiri einstaklingar hafa látið geyma vefi og frumur í þriðja landi til eigin 
notkunar í framtíðinni, einkum í tilvikum þar sem um er að ræða gjafir æxlunarfrumna frá maka, samgena gjafir, eða 
gjafir ætlaðar nánum ættingjum, og óska síðar meir eftir því að láta flytja slíka vefi eða frumur inn til Sambandsins 
fyrir sína hönd. Slíkur innflutningur á einhverri tiltekinni tegund af vef eða frumum ætti vanalega ekki að eiga sér stað 
oftar en einu sinni fyrir hvern tiltekinn þega og ætti ekki að fela í sér innflutning á vefjum eða frumum fyrir þriðja 
aðila.

(3) 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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15) Þessi tilskipun kemur ekki í veg fyrir að aðildarríki viðhaldi eða innleiði strangari ráðstafanir varðandi innflutning 
vefja og frumna, einkum til að tryggja að farið sé að meginreglunni um að gjöfin sé af fúsum og frjálsum vilja og án 
endurgjalds, að því tilskildu að farið sé að ákvæðum sáttmálans.

16) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í samræmi við álit stjórnsýslunefndarinnar um vefi og 
frumur sem komið var á fót skv. 3. mgr. 29. gr. tilskipunar 2004/23/EB.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

I. KAFLI

ALMENN ÁKVÆÐI

1. gr.

Gildissvið

1.  Tilskipun þessi gildir um innflutning til Sambandsins á:

a) vefjum og frumum úr mönnum, sem ætlaðar eru til notkunar í mönnum og

a) framleiðsluvörum, fengnum úr vefjum og frumum úr mönnum, sem ætlaðar eru til notkunar í mönnum, þegar þessar 
afurðir falla ekki undir aðra löggjöf Sambandsins.

2. Þegar eingöngu á að nota innflutta vefi og frumur úr mönnum í framleiðsluvörur sem falla undir aðra löggjöf 
Sambandsins gildir þessi tilskipun einungis um gjöf, öflun og prófun sem á sér stað utan Sambandsins, auk þess að vera 
framlag til þess að tryggja rekjanleika frá gjafa til þega og öfugt.

3. Tilskipun þessi gildir ekki um:

a) innflutning á vefjum og frumum, sem um getur í a-lið 3. mgr. 9. gr. tilskipunar 2004/23/EB, með beinu leyfi lögbærs 
yfirvalds eða yfirvalda,

b) innflutning á vefjum og frumum, sem um getur í b-lið 3. mgr. 9. gr. tilskipunar 2004/23/EB, sem veitt er beint leyfi fyrir 
í neyðartilvikum,

c) blóð og blóðhluta eins og skilgreint er í tilskipun 2002/98/EB,

d) líffæri eða hluta líffæra eins og skilgreint er í tilskipun 2004/23/EB.   

2. gr.

Skilgreiningar

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

a)  „neyðartilvik“: allt ófyrirséð ástand þar sem ekki er til neinn raunhæfur valkostur annar en að flytja vefi og frumur 
í skyndingu frá þriðja landi til Sambandsins til tafarlausrar notkunar fyrir þekktan viðtakanda eða viðtakendur sem 
myndu vera í bráðri heilbrigðisáhættu án slíks innflutnings,

b) „vefjainnflutningsmiðstöð“: vefjabanki eða eining á sjúkrahúsi eða önnur stofnun með staðfestu innan Sambandsins 
sem er aðili að samningsbundnu samkomulagi við birgi í þriðja landi um innflutning til Sambandsins á vefjum og 
frumum frá þriðja landi til notkunar í mönnum,

c) „stakur innflutningur“: innflutningur á einhverri tiltekinni tegund af vef eða frumu til einkanotkunar eins eða fleiri 
tiltekinna þega sem vefjainnflutningsmiðstöðin og birgirinn í þriðja landinu vita deili á áður en innflutningur á sér stað. 
Slíkur innflutningur á einhverri tiltekinni tegund af vef eða frumu skal vanalega ekki að eiga sér stað oftar en einu sinni 
fyrir hvern tiltekinn þega. Reglubundinn eða endurtekinn innflutningur frá sama birgi í þriðja landi skal ekki teljast 
vera „stakur innflutningur“,
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d) „birgir í þriðja landi“: vefjamiðstöð eða önnur stofnun með staðfestu í þriðja landi sem ber ábyrgð á útflutningi til 
Sambandsins á vefjum og frumum sem hún miðlar til vefjainnflutningsmiðstöðvar. Birgir í þriðja landi má einnig 
stunda eitthvað af eftirfarandi starfsemi sem á sér stað utan Sambandsins: gjöf, öflun, prófun, vinnslu, varðveislu, 
geymslu eða dreifingu vefja og frumna sem eru flutt til Sambandsins,

II. KAFLI

SKULDBINDINGAR YFIRVALDA AÐILDARRÍKJANNA

3. gr. 

Faggilding, tilnefning eða leyfi fyrir starfsemi vefjainnflutningsmiðstöðva

1.  Aðildarríkin skulu, með fyrirvara um 3. mgr. 1. gr., tryggja að allur innflutningur á vefjum og frumum frá þriðju 
löndum fari fram á vegum vefjainnflutningsmiðstöðva sem hafa verið faggiltar, tilnefndar eða fengið leyfi frá lögbæru 
yfirvaldi eða yfirvöldum til að stunda þessa starfsemi. 

2.  Þegar lögbært yfirvald eða yfirvöld hafa aflað þeirra upplýsinga sem taldar eru upp í I. viðauka við þessa tilskipun 
og hafa sannprófað að vefjainnflutningsmiðstöðin uppfylli kröfurnar í þessari tilskipun skulu þau faggilda, tilnefna eða 
leyfa vefjainnflutningsmiðstöðinni að flytja inn vefi og frumur og tilgreina skilyrði sem gilda þar um, s.s. takmarkanir á því 
hvaða tegundir vefja og frumna má flytja inn eða hvaða birgja í þriðju löndum megi nota. Lögbæra yfirvaldið eða yfirvöldin 
skulu gefa út og afhenda faggiltu, tilnefndu eða leyfðu vefjainnflutningsmiðstöðinni vottorðið sem sett er fram í II. viðauka 
við þessa tilskipun.

3. Vefjainnflutningsmiðstöðin skal ekki gera neinar veigamiklar breytingar á innflutningsstarfsemi sinni án þess 
að hafa áður fengið til þess skriflegt samþykki lögbærs yfirvalds eða yfirvalda. Einkum skulu allar breytingar á þeim 
tegundum vefja og frumna sem eru flutt inn, þeirri starfsemi sem er stunduð í þriðju löndum sem gæti haft áhrif á gæði 
og öryggi innfluttra vefja og frumna eða hvaða birgjar í þriðju löndum eru notaðir teljast vera umtalsverðar breytingar. 
Þegar vefjainnflutningsmiðstöð tekur að sér stakan innflutning á vefjum eða frumum, sem koma frá birgi í þriðja landi sem 
gildandi faggilding, tilnefning eða leyfi hennar nær ekki til, skal slíkur innflutningur ekki teljast vera umtalsverð breyting 
ef vefjainnflutningsmiðstöðin hefur leyfi til að flytja inn samskonar vefi eða frumur frá öðrum birgi eða birgjum í þriðja 
landi. 

4. Lögbæra yfirvaldið eða yfirvöldin geta dregið til baka tímabundið eða afturkallað faggildingu, tilnefningu eða leyfi 
vefjainnflutningsmiðstöðvar, að hluta til eða öllu leyti, einkum ef fram kemur í skoðunum eða öðrum eftirlitsaðgerðum að 
slík miðstöð uppfyllir ekki lengur kröfurnar í þessari tilskipun.

4. gr.

Skoðanir og aðrar eftirlitsaðgerðir

1.  Aðildarríkin skulu sjá til þess að lögbæra yfirvaldið eða yfirvöldin skipuleggi skoðanir og aðrar eftirlitsráðstafanir 
hjá vefjainnflutningsmiðstöðvum og, þegar við á, birgjum þeirra í þriðju löndum, og að vefjainnflutningsmiðstöðvar 
framkvæmi viðeigandi eftirlit til að tryggja að gæða- og öryggiskröfur til vefjanna og frumnanna, sem á að flytja inn, séu 
jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í tilskipun 2004/23/EB. Bil á milli skoðana á hverri vefjainnflutningsmiðstöð skal 
ekki vera lengra en tvö ár.

2.  Slík skoðun skal vera í höndum fulltrúa lögbærs yfirvalds eða yfirvalda sem skulu:

a) hafa vald til að skoða vefjainnflutningsmiðstöðvar og, eftir því sem við á, starfsemi birgja í þriðju löndum,

b) meta og sannprófa verklagsreglur og starfsemi, sem fram fer hjá vefjainnflutningsmiðstöðvum, og aðstöðuna hjá 
birgjum í þriðju löndum sem skipta máli varðandi það að tryggja að gæða- og öryggiskröfur til vefjanna og frumnanna, 
sem á að flytja inn, séu jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í tilskipun 2004/23/EB,

c) rannsaka öll skjöl eða aðrar skrár sem skipta máli fyrir þetta mat og þessa sannprófun.

3.  Aðildarríkin skulu, að fenginni tilhlýðilega rökstuddri beiðni frá öðru aðildarríki eða frá framkvæmdastjórninni, 
leggja fram upplýsingar um niðurstöður skoðana og annarra eftirlitsráðstafana sem tengjast vefjainnflutningsmiðstöðvum 
og birgjum í þriðju löndum.
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4.  Aðildarríki þangað sem vefir og frumur eru flutt inn skulu, að fenginni tilhlýðilega rökstuddri beiðni frá öðru aðildarríki 
þar sem innfluttir vefir og frumur fara síðan í dreifingu, íhuga að framkvæma skoðanir eða aðrar eftirlitsráðstafanir á 
vefjainnflutningsmiðstöðvum og starfsemi birgja í þriðju löndum. Aðildarríkið þar sem vefjainnflutningsmiðstöðin er 
staðsett skal, í kjölfar samráðs við aðildarríkið sem lagði fram beiðnina, taka ákvörðun um viðeigandi ráðstafanir sem skal 
gera.

5. Þegar vettvangsskoðun á sér stað í kjölfar slíkrar beiðni skal lögbæra yfirvaldið eða yfirvöldin í aðildarríkinu þar sem 
vefjainnflutningsmiðstöðin er staðsett komast að samkomulagi við lögbæra yfirvaldið eða yfirvöldin í aðildarríkinu sem 
lagði fram beiðnina um það hvort og hvernig aðildarríkið sem lagði fram beiðnina skuli taka þátt í slíkri skoðun. Endanleg 
ákvörðun um slíka þátttöku skal vera í höndum aðildarríkisins þar sem vefjainnflutningsmiðstöðin er staðsett. Ef slíkri 
þátttöku er hafnað skal gera aðildarríkinu sem lagði fram beiðnina grein fyrir ástæðunum fyrir því. 

III. KAFLI

SKULDBINDINGAR ER VARÐA VEFJAINNFLUTNINGSMIÐSTÖÐVAR

5. gr.

Kröfur varðandi faggildingu, tilnefningu eða leyfi til að starfa sem vefjainnflutningsmiðstöð

1. Vefjainnflutningsmiðstöðvar, sem hafa gert ráðstafanir til að tryggja að allur innflutningur á vefjum og frumum 
uppfylli kröfur um gæði og öryggi sem jafngilda þeim sem mælt er fyrir um í tilskipun 2004/23/EB og að rekja megi 
innfluttu vefina og frumurnar frá gjafa til þega og öfugt, skulu sækja um faggildingu, tilnefningu eða leyfi til að starfa sem 
vefjainnflutningsmiðstöð með því að:

a) leggja fyrir lögbæra yfirvaldið eða yfirvöldin tilskildar upplýsingar og gögn sem tilgreind eru í I. viðauka við þessa 
tilskipun,

b) gera aðgengileg þau gögn sem talin eru upp í III. viðauka við þessa tilskipun og leggja þau fyrir lögbæra yfirvaldið eða 
yfirvöldin ef þau krefjast þess. 

2. Aðildarríkin geta valið að beita ekki kröfunum um gögn í F-hluta I. viðauka og í III. viðauka við þessa tilskipun að 
því er varðar stakan innflutning eins og hann er skilgreindur í 2. gr. þessarar tilskipunar, að því tilskildu að fyrir hendi séu 
viðeigandi landsráðstafanir til að stýra slíkum innflutningi. Með umræddum landsráðstöfunum skal tryggja eftirfarandi:

a) rekjanleika frá gjafa til þega og öfugt og

b) að engir aðrir en fyrirhugaðir þegar fái innfluttu vefina og frumurnar.

6. gr.

Uppfærðar upplýsingar

1.  Vefjainnflutningsmiðstöðvar skulu sækja fyrirfram um skriflegt samþykki lögbæra yfirvaldsins eða yfirvaldanna fyrir 
öllum fyrirhuguðum umtalsverðum breytingum á innflutningsstarfsemi sinni, einkum þeim umtalsverðu breytingum sem 
lýst er í 3. mgr. 3. gr., og tilkynna lögbæra yfirvaldinu eða yfirvöldunum um það ef þau ákveða að hætta innflutningsstarfsemi 
sinni að hluta til eða öllu leyti.

2. Vefjainnflutningsmiðstöðvar skulu tafarlaust tilkynna lögbæra yfirvaldinu eða yfirvöldunum um grun um eða staðfest 
alvarleg meintilvik eða aukaverkanir sem birgjar í þriðja landi tilkynna þeim um og sem geta haft áhrif á gæði og öryggi 
vefjanna og frumnanna sem þær flytja inn. Þær upplýsingar sem tilgreindar eru í III. og IV. viðauka við tilskipun 2006/86/
EB skulu fylgja með í slíkum tilkynningum.

3. Vefjainnflutningsmiðstöðvar skulu tafarlaust tilkynna lögbæra yfirvaldinu eða yfirvöldunum um:

a) afturköllun eða tímabundna niðurfellingu leyfis birgis, að hluta eða öllu leyti, í þriðja landi til að flytja út vefi og frumur 
og

b) aðrar ákvarðanir sem lögbært yfirvald eða yfirvöld landsins, þar sem birgirinn í þriðja landinu hefur staðfestu, kunna að 
taka vegna þess að ekki er farið að ákvæðum og sem geta tengst gæðum og öryggi innfluttu vefjanna og frumnanna.
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7. gr.

Skriflegir samningar

1.  Vefjainnflutningsmiðstöðvar skulu hafa til staðar skriflega samninga við birgja í þriðju löndum 
þegar eitthvað af eftirfarandi starfsemi fer fram utan Sambandsins: gjöf, öflun, prófun, vinnsla, varðveisla, 
geymsla eða útflutningur til Sambandsins á vefjum og frumum. 

Aðildarríkin geta valið að beita ekki þessari kröfu að því er varðar stakan innflutning eins og hann er 
skilgreindur í 2. gr. þessarar tilskipunar, að því tilskildu að fyrir hendi séu viðeigandi landsráðstafanir til að 
stýra slíkum innflutningi. Með umræddum landsráðstöfunum skal tryggja eftirfarandi:

a) rekjanleika frá gjafa til þega og öfugt og

b) að engir aðrir en fyrirhugaðir þegar fái innfluttu vefina og frumurnar. 

2.  Í skriflega samningnum milli vefjainnflutningsmiðstöðvarinnar og birgisins í þriðja landinu skal 
tilgreina gæða- og öryggiskröfur sem þarf að uppfylla til að tryggja að þær gæða- og öryggiskröfur, sem 
eru gerðar til vefjanna og frumnanna sem á að flytja inn, séu jafngildar þeim kröfum sem mælt er fyrir um 
í tilskipun 2004/23/EB. Einkum skal í skriflega samningnum koma fram að lágmarki það sem talið er upp 
í IV. viðauka við þessa tilskipun.  

3. Með skriflega samningnum skal veita lögbæru yfirvaldi eða yfirvöldum rétt til að skoða starfsemi, 
þ.m.t. aðstöðu, allra birgja í þriðju löndum á gildistíma skriflega samningsins og í tvö ár eftir að hann 
rennur út.

4.  Vefjainnflutningsmiðstöðvar skulu leggja afrit af skriflegum samningum við birgja í þriðju löndum 
fyrir lögbært yfirvald eða yfirvöld sem hluta af umsókn sinni um faggildingu, tilnefningu eða leyfi.

8. gr.

Skrá yfir vefjainnflutningsmiðstöðvar

1.  Hver vefjainnflutningsmiðstöð skal halda skrá yfir starfsemi sína, þ.m.t. tegundir og magn vefja og 
frumna sem þær flytja inn, og um uppruna þeirra og ákvörðunarstað. Skrá þessi skal einnig innihalda 
sömu upplýsingar um allan stakan innflutning sem fer fram. Í ársskýrslunni, sem um getur í 1. mgr. 10. gr. 
tilskipunar 2004/23/EB, skulu koma fram upplýsingar um þessa starfsemi.

2.  Lögbæra yfirvaldið eða yfirvöldin skulu taka vefjainnflutningsmiðstöðvar með í skrána yfir vefja-
miðstöðvar, sem er aðgengileg almenningi, sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 10. gr. tilskipunar 2004/23/EB.

3.  Upplýsingar um faggildingar, tilnefningar og leyfi vefjainnflutningsmiðstöðva skulu einnig gerðar 
aðgengilegar í gegnum skráanetið sem um getur í 3. mgr. 10. gr. tilskipunar 2004/23/EB.

IV. KAFLI

LOKAÁKVÆÐI

9. gr.

Lögleiðing

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun 
þessari eigi síðar en 29. október 2016. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara 
ákvæða.

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 29. apríl 2017.
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Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík 
tilvísun þegar þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

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

10. gr.

Gildistaka

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

11. gr.

Viðtakendur

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

Lágmarkskröfur sem varða þær upplýsingar og gögn sem vefjainnflutningsmiðstöðvar skulu afhenda þegar 
þær sækja um faggildingu, tilnefningu eða leyfi til að stunda innflutningsstarfsemi 

Þegar vefjainnflutningsmiðstöðvar sækja um faggildingu, tilnefningu eða leyfi til að stunda innflutningsstarfsemi skulu 
þær leggja fram nýjustu upplýsingar, nema þær hafi þegar verið lagðar fram sem hluti af fyrri umsókn um faggildingu, 
tilnefningu eða leyfi til að starfa sem vefjamiðstöð eða vefjainnflutningsmiðstöð og, að því er varðar F-hluta, gögn yfir 
eftirfarandi: 

A.  Almennar upplýsingar um vefjainnflutningsmiðstöðina

1. Heiti vefjainnflutningsmiðstöðvarinnar (heiti fyrirtækis).

2. Móttökuheimilisfang vefjainnflutningsmiðstöðvarinnar.

3. Póstfang vefjainnflutningsmiðstöðvarinnar (ef það er annað en móttökuheimilisfang).

4. Staða vefjainnflutningsmiðstöðvarinnar sem leggur fram umsóknina: Tilgreina skal hvort þetta sé fyrsta umsókn 
hennar um faggildingu, tilnefningu eða leyfi til að starfa sem vefjainnflutningsmiðstöð eða, eftir atvikum, hvort 
þetta sé endurnýjuð umsókn. Ef umsækjandi er þegar faggiltur, tilnefndur eða hefur leyfi til að starfa sem 
vefjamiðstöð skal gefa upp kóðann úr yfirlitinu yfir vefjamiðstöðvar.

5. Heiti einingarinnar sem sækir um (ef það er annað en heiti fyrirtækisins).

6. Móttökuheimilisfang einingarinnar sem sækir um. 

7. Póstfang einingarinnar sem sækir um (ef það er annað en móttökuheimilisfang).

8. Heiti staðarins þar sem tekið er við innfluttum vörum (ef það er annað en heiti fyrirtækisins og einingarinnar 
sem sækir um).

9. Móttökuheimilisfang móttökustaðarins.

10. Póstfang móttökustaðarins (ef annað en móttökuheimilisfang).

B.  Samskiptaupplýsingar vegna umsóknarinnar

1. Nafn tengiliðar vegna umsóknarinnar.

2. Símanúmer.

3. Tölvupóstfang.

4. Nafn ábyrgðarmanns (ef hann er annar en tengiliðurinn).

5. Símanúmer.

6. Tölvupóstfang.

7. Slóð á vefsetur vefjainnflutningsmiðstöðvarinnar (ef það er til staðar).

C.  Ítarlegar upplýsingar um vefi og frumur sem á að flytja inn

1. Skrá yfir þær tegundir vefja og frumna sem ætlunin er að flytja inn, þ.m.t. stakur innflutningur á tilgreindum 
tegundum vefja eða frumna.

2. Vöruheiti (eftir atvikum í samræmi við skrá ESB yfir almenn heiti) allra tegunda vefja og frumna sem á að flytja 
inn.

3.  Viðskiptaheiti (ef það er annað en heiti vörunnar) allra tegunda vefja og frumna sem á að flytja inn.

4. Heiti birgisins í þriðja landinu fyrir hverja tegund vefja og frumna sem á að flytja inn.
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D.  Staðsetning starfsemi

1. Skrá þar sem tilgreint er hverjar af eftirfarandi aðgerðum eru framkvæmdar af birginum í þriðja landinu fyrir 
innflutning, sundurliðað fyrir hverja tegund vefjar eða frumu: gjöf, öflun, prófun, vinnsla, varðveisla eða 
geymsla.

2. Skrá þar sem tilgreint er hverjar af eftirfarandi aðgerðum eru framkvæmdar af undirverktökum birgisins í 
þriðja landinu fyrir innflutning, sundurliðað fyrir hverja tegund vefjar eða frumu: gjöf, öflun, prófun, vinnsla, 
varðveisla eða geymsla.

3. Skrá yfir alla starfsemi vefjainnflutningsmiðstöðvarinnar eftir innflutning, sundurliðað eftir tegund vefjar eða 
frumu.

4. Heiti þeirra þriðju landa þar sem starfsemi fyrir innflutning á sér stað, sundurliðað fyrir hverja tegund vefjar eða 
frumu.

E.  Ítarlegar upplýsingar um birgja í þriðju löndum

1. Heiti birgis eða birgja í þriðja landi (heiti fyrirtækis).

2. Nafn tengiliðar.

3. Móttökuheimilisfang.

4. Póstfang (ef það er annað en móttökuheimilisfang).

5. Símanúmer, þ.m.t. landsnúmer.

6. Neyðarsímanúmer (ef það er annað en símanúmerið)

7.  Tölvupóstfang.

F.  Gögn sem skulu fylgja umsókninni

1. Afrit af skriflega samningnum við birginn eða birgjana í þriðja landinu.

2. Ítarleg lýsing á flæði innfluttra vefja og frumna allt frá öflun þeirra þangað til tekið er við þeim hjá 
vefjainnflutningsmiðstöðinni.

3. Afrit af útflutningsleyfisvottorði birgisins í þriðja landinu eða, ef sérstakt útflutningsleyfisvottorð er ekki gefið 
út, vottorð frá viðeigandi lögbæru yfirvaldi eða yfirvöldum í þriðja landinu um að birgirinn í þriðja landinu hafi 
leyfi til að stunda starfsemi í vefja- og frumugeiranum, þ.m.t. útflutning. Í þessum gögnum skulu einnig vera 
samskiptaupplýsingar lögbæra yfirvaldsins eða yfirvaldanna í þriðja landinu. Í þriðju löndum þar sem slík gögn 
eru ekki tiltæk skal leggja fram annars konar gögn, s.s. endurskoðunarskýrslur birgisins í þriðja landinu.

__________
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II. VIÐAUKI

Vottorð um faggildingu, tilnefningu eða veitingu leyfis sem lögbært yfirvald eða yfirvöld gefa út til 
vefjainnflutningsmiðstöðva

Vottorð vefjainnflutningsmiðstöðvar um faggildingu, tilnefningu eða starfsleyfi

1.   Ítarlegar upplýsingar um vefjainnflutningsmiðstöðina

1.1.  Heiti vefjainnflutningsmiðstöðvarinnar 

1.2.  Kóði úr ESB-yfirlitinu yfir vefjamiðstöðvar

1.3.  Móttökuheimilisfang og póstfang vefjainnflutning
smiðstöðvarinnar (ef þau eru mismunandi)

1.4.  Móttökustaður innflutnings (ef hann er annar en 
heimilisfangið hér á undan)

1.5.  Nafn handhafa faggildingar, tilnefningar eða leyfis

1.6.  Heimilisfang handhafa faggildingar, tilnefningar 
eða leyfis

1.7.  Símanúmer handhafa faggildingar, tilnefningar 
eða leyfis (valkvætt)

1.8.  Tölvupóstfang handhafa faggildingar, tilnefningar 
eða leyfis (valkvætt)

1.9.  Slóð á vefsetur vefjainnflutningsmiðstöðvarinnar

2.  Umfang starfseminnar

2.1.  Tegund vefja og frumna

(Skrá hér á eftir með flokkum vefja og frumna sem 
eru taldir upp í ESB-yfirlitinu yfir vefjamiðstöðvar, 
með viðbættum línum eftir þörf)

Starfsemi í þriðju löndum

Staða með tilliti 

til faggildingar, 

tilnefningar eða leyfisG
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BL3 — Birgir í þriðja landi

UV — Undirverktaki birgis í þriðja 

landi

V — Veitt

T — Tímabundin 

niðurfelling 

A — Afturkallað 

S — Stöðvun

2.2.  Stakur innflutningur □
2.3.  Vöruheiti innfluttra vefja og frumna

2.4.  Skilyrði fyrir innflutningnum, ef einhver eru, eða 
skýringar
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2.5.  Þriðja land eða lönd öflunar (sundurliðað fyrir 
hverja tegund innfluttra vefja og frumna) 

2.6.  Þriðja land eða lönd þar sem önnur starfsemi fer 
fram (ef annað/önnur en hér á undan)

2.7.  Heiti og land birgis eða birgja í þriðja landi 
(sundurliðað fyrir hverja tegund innfluttra vefja og 
frumna)

2.8.  Aðildarríki ESB þar sem innfluttir vefir og frumur 
munu fara í dreifingu (ef þekkt)

3.  Faggilding, tilnefning eða leyfi frá lögbæru yfirvaldi

3.1.  Landsbundið númer faggildingar, tilnefningar eða 
starfsleyfis

3.2.  Lagagrundvöllur faggildingar, tilnefningar eða 
starfsleyfis 

3.3.  Dagsetning þegar faggilding, tilnefning eða 
starfsleyfi fellur úr gildi (ef einhver)

3.4.  Fyrsta faggilding, tilnefning eða starfsleyfi sem 
vefjainnflutningsmiðstöð, eða endurnýjun Fyrsta skipti       □ Endurnýjun        □

3.5.  Aðrar athugasemdir

3.6.  Heiti lögbærs yfirvalds 

3.7.  Nafn fulltrúa lögbærs yfirvalds

3.8.  Undirskrift fulltrúa lögbærs yfirvalds (rafræn eða 
önnur)

3.9.  Dagsetning faggildingar, tilnefningar eða starfs-
leyfis 

3.10.  Stimpill lögbærs yfirvalds



15.10.2015 Nr. 63/1685EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

III. VIÐAUKI

Lágmarkskröfur sem varða þau gögn sem vefjainnflutningsmiðstöðvar, sem ætla sér að flytja inn vefi og frumur frá þriðju 
löndum, skulu gera aðgengileg fyrir lögbært yfirvald eða yfirvöld 

Að undanskildum stökum innflutningi, eins og hann er skilgreindur í 2. gr. þessarar tilskipunar, sem er undanþeginn frá þessum kröfum 
um gögn, skal vefjainnflutningsmiðstöð, sem er umsækjandi, gera aðgengilegar og, nema þær hafi áður verið lagðar fram sem hluti af 
fyrri umsóknum um faggildingu, tilnefningu eða leyfi til að starfa sem vefjainnflutningsmiðstöð, leggja fram, ef lögbæra yfirvaldið eða 
yfirvöldin krefjast þess, nýjustu uppfærðu útgáfuna af eftirfarandi gögnum um umsækjandann og birgi eða birgja hans í þriðja landi. 

A.  Gögn sem varða vefjainnflutningsmiðstöðina

1. Starfslýsing ábyrgðarmannsins og ítarlegar upplýsingar um viðeigandi réttindi og hæfi og þjálfunarskrá hans, eins og mælt er 
fyrir um í tilskipun 2004/23/EB,

2. Afrit af eða lýsing á aðalvörumiðanum, endurpökkunarmiðanum, ytri pakkningu og flutningsíláti,

3. Skrá yfir viðeigandi og uppfærðar útgáfur af stöðluðum verklagsreglum sem varða innflutningsstarfsemi fyrirtækisins, 
þ.m.t. staðlaðar verklagsreglur um beitingu samræmda, evrópska kóðans, móttöku og geymslu innfluttra vefja og frumna hjá 
vefjainnflutningsmiðstöðinni, meðhöndlun meintilvika og aukaverkana, stjórnun afturkallana og rekjanleika frá gjafa til þega.

B.  Gögn sem varða birgi eða birgja í þriðja landi

1. Ítarleg lýsing á viðmiðununum fyrir auðkenningu og mat gjafa, upplýsingar sem gjafa eða fjölskyldu gjafa eru veittar, hvernig 
samþykkis er aflað hjá gjafa eða fjölskyldu hans og hvort gjöfin var gerð af fúsum og frjálsum vilja og án endurgjalds.

2. Ítarlegar upplýsingar um prófunarmiðstöð eða -miðstöðvar sem birgjar í þriðja landinu nota og þær prófanir sem eru gerðar á 
slíkum stöðvum.

3. Ítarlegar upplýsingar um aðferðir sem eru notaðar við vinnslu á vefjunum og frumunum, þ.m.t. ítarlegar upplýsingar um 
fullgildingu mikilvægra verklagsreglna við vinnslu.

4. Ítarleg lýsing á aðstöðu, mikilvægum búnaði og efnivið ásamt viðmiðunum fyrir gæðastýringu og umhverfiseftirlit þar sem hver 
þáttur starfsemi birgisins í þriðja landinu fer fram.

5. Ítarlegar upplýsingar um skilyrðin fyrir afhendingu birgisins eða birgjanna í þriðja landinu á vefjum og frumum.

6. Upplýsingar um undirverktaka, ef einhverjir eru, sem birgirinn í þriðja landinu notar, þ.m.t. heiti þeirra, staðsetning og starfsemi 
sem þeir annast.

7. Samantekt á nýjustu skoðun lögbæra yfirvaldsins eða yfirvaldanna í þriðja landinu á birginum í þriðja landinu, þ.m.t. dagsetning 
skoðunar, tegund skoðunar og helstu niðurstöður. 

8. Samantekt á nýjustu úttekt sem vefjainnflutningsmiðstöðin hefur gert eða látið gera á birginum í þriðja landinu.

9. Öll viðeigandi landsbundin eða alþjóðleg faggilding.

_______________
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IV. VIÐAUKI

Lágmarkskröfur um innihald skriflegra samninga milli vefjainnflutningsmiðstöðva og birgja þeirra í þriðju löndum.

Að undanskildum stökum innflutningi, eins og hann er skilgreindur í 2. gr. þessarar tilskipunar, sem er undanþeginn frá þessum kröfum, 
skal skriflegi samningurinn milli vefjainnflutningsmiðstöðvarinnar og birgis hennar í þriðja landi innihalda að minnsta kosti eftirfarandi 
ákvæði.

1. Ítarlegar upplýsingar um nákvæmar skilgreiningar vefjainnflutningsmiðstöðvarinnar sem hafa þann tilgang að tryggja að gæða- og 
öryggiskröfurnar sem mælt er fyrir um í tilskipun 2004/23/EB séu uppfylltar og um gagnkvæmt samþykki um hlutverk og ábyrgð 
beggja aðila á því að tryggja að innfluttir vefir og frumur standist jafngildar kröfur um gæði og öryggi

2. Ákvæði til að tryggja að birgirinn í þriðja landinu leggi fyrir vefjainnflutningsmiðstöðina þær upplýsingar sem taldar eru upp í III. 
viðauka B við þessa tilskipun.

3. Ákvæði til að tryggja að birgirinn í þriðja landinu upplýsi vefjainnflutningsmiðstöðina um grun um eða staðfest alvarleg meintilvik 
eða aukaverkanir sem geta haft áhrif á gæði og öryggi vefja og frumna sem vefjainnflutningsmiðstöðin hefur flutt inn eða ætlar að 
flytja inn.

4. Ákvæði til að tryggja að birgirinn í þriðja landinu upplýsi vefjainnflutningsmiðstöðina um allar umtalsverðar breytingar á starfsemi 
sinni, þ.m.t. afturköllun eða tímabundna niðurfellingu, að hluta til eða öllu leyti, á leyfi sínu til að flytja út vefi og frumur, eða aðrar 
slíka ákvarðanir sem lögbæra yfirvaldið eða yfirvöldin taka um að ekki hafi verið farið að ákvæðum, sem geta haft áhrif á gæði og 
öryggi vefja og frumna sem vefjainnflutningsmiðstöðin hefur flutt inn eða ætlar að flytja inn.

5. Ákvæði til að ábyrgjast rétt lögbæra yfirvaldsins eða yfirvaldanna til að skoða starfsemi birgisins í þriðja landinu, þ.m.t. 
vettvangsskoðanir, ef þau óska þess sem hluta af skoðuninni á vefjainnflutningsmiðstöðinni. Með því ákvæði ætti einnig að ábyrgjast 
rétt vefjainnflutningsmiðstöðvarinnar til að endurskoða birgi sinn í þriðja landinu með reglulegu millibili.

6. Gagnkvæmt samþykkt skilyrði sem skal uppfylla um flutning vefja og frumna milli birgisins í þriðja landinu og vefjainnflutningsmi
ðstöðvarinnar.

7. Ákvæði til að tryggja að birgirinn í þriðja landinu eða undirverktaki hans haldi skrár yfir gjafa í tengslum við innfluttu vefina og 
frumurnar, í samræmi við gagnaverndarreglur ESB, í 30 ár að öflun lokinni og að viðeigandi ráðstafanir séu gerðar til að varðveita 
þær ef birgirinn í þriðja landinu hættir starfsemi.

8. Ákvæði um reglulega endurskoðun og, ef nauðsyn krefur, breytingar á skriflega samningum, þ.m.t. til að endurspegla breytingar á 
kröfum ESB um gæði og öryggi sem mælt er fyrir um í tilskipun 2004/23/EB.

9. Skrá yfir allar staðlaðar verklagsreglur birgisins í þriðja landinu sem tengjast gæðum og öryggi innfluttu vefjanna og frumnanna og 
skuldbinding um að leggja þær fram sé þess óskað.

_____________




