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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/457 

frá 13. janúar 2021 

um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/161 að því er varðar undanþágu frá þeirri skyldu 

heildsala að afvirkja einkvæmt auðkenni vara sem eru fluttar út til Breska konungsríkisins (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð 

eru mönnum (1), einkum d-lið 2. mgr. 54. gr. a, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 1. mgr. 54. gr. a í tilskipun 2001/83/EB er kveðið á um að lyfseðilsskyldar vörur til lækninga skuli búnar 

öryggisþáttum. 

2) Samkvæmt a-lið 22. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/161 (2) á heildsali að afvirkja 

einkvæm auðkenni lyfja sem hann ætlar dreifa utan Sambandsins. 

3) Hinn 1. febrúar 2020 gekk Breska konungsríkið úr Evrópusambandinu og úr Kjarnorkubandalagi Evrópu. Samkvæmt 

126. og 127. gr. samningsins um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópu-

sambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu („útgöngusamningurinn“) gilda lög Sambandsins um Breska konungsríkið 

og innan þess á aðlögunartímabili sem á að taka enda 31. desember 2020 („aðlögunartímabilið“). 

4) Í samræmi við 185. gr. útgöngusamningsins og 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland gildir löggjöf 

Sambandsins um lyf á Norður-Írlandi eftir lok aðlögunartímabilsins. 

5) Þar eð undanþága frá gildandi reglum er ekki fyrir hendi hefur útganga Breska konungsríkisins úr Sambandinu þess 

vegna þau áhrif að afvirkja verður einkvæm auðkenni lyfja sem ætlunin er að dreifa í Breska konungsríkinu. 

6) Fjöldi lyfja er afhentur til Kýpur, Írlands, Möltu eða Norður-Írlands gegnum Bretland. Eftir lok aðlögunartímabilsins, í 

samræmi við 1. mgr. 54. gr. a í tilskipun 2001/83/EB, er það undir innflytjendum, sem hafa framleiðsluleyfi á þessum 

svæðum, komið að festa ný einkvæm auðkenni á lyf þegar þau eru sett á markað. Sem stendur eru þó engir innflytjendur 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 91, 17.3.2021, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 333/2021 frá 

10. desember 2021 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, bls. 67. 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/161 frá 2. október 2015 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2001/83/EB að því er varðar ítarlegar reglur um öryggisþætti á umbúðum mannalyfja (Stjtíð. ESB L 32, 9.2.2016, bls. 1). 
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með framleiðsluleyfi á Kýpur, Írlandi, Möltu og Norður-Írlandi og því eru engir innflytjendur á þessum svæðum sem 

geta uppfyllt þessa skyldu frá og með 1. janúar 2021. Til að tryggja birgðir í samræmi við þá skyldu að festa á ný 

einkvæm auðkenni verður að endurhanna aðfangakeðjuna. 

7) Til að tryggja að lyf séu sett á markað með einkvæmu auðkenni á litlu mörkuðunum sem eru sem stendur háðir Breska 

konungsríkinu að því er varðar birgðir af lyfjum er því nauðsynlegt að veita tímabundna undanþágu frá þeirri skyldu 

heildsala að afvirkja einkvæm auðkenni vara sem þeir ætla að dreifa í Breska konungsríkinu þar eð þessar vörur verða 

e.t.v. endurútfluttar til Sambandsins. Þessi undanþága ætti ekki að hafa áhrif á beitingu laga Sambandsins um Breska 

konungsríkið og í Breska konungsríkinu að því er varðar Norður-Írland í samræmi við 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um 

Írland/Norður-Írland við útgöngusamninginn, í tengslum við 2. viðauka við þá bókun. 

8) Því ætti að breyta framseldri reglugerð (ESB) 2016/161 til samræmis við það. 

9) Með hliðsjón af því að lok aðlögunartímabilsins eru yfirvofandi ætti þessi reglugerð að öðlast gildi sem fyrst. Þar eð 

aðlögunartímabilinu í útgöngusamningnum lýkur 31. desember 2020 ætti þessi reglugerð að koma til framkvæmda frá 

og með 1. janúar 2021. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Eftirfarandi málsgrein er bætt við 22. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2016/161: 

„Þrátt fyrir a-lið skal sú skylda að afvirkja einkvæmt auðkenni lyfja, sem heildsali ætlar að dreifa utan Sambandsins, ekki gilda 

um vörur sem hann ætlar að dreifa í Breska konungsríkinu (*) frá og með 1. janúar 2021 til 31. desember 2021. 

  

(*) Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópu-

sambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við  

2. viðauka við þá bókun, taka vísanir til Breska konungsríkisins, að því er þessa grein varðar, ekki til Norður-Írlands.“ 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2021. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 13. janúar 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  


