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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/1904 

frá 29. október 2021 

um að samþykkja hönnun á sameiginlegu kennimerki vegna smásölu dýralyfja í fjarsölu (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/6 frá 11. desember 2018 um dýralyf og um niðurfellingu á 

tilskipun 2001/82/EB (1), einkum 7. mgr. 104. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Einstaklingar sem hafa leyfi til að afhenda dýralyf í samræmi við 103. gr. reglugerðar (ESB) 2019/6 mega bjóða slíkar 

vörur fram í fjarsölu með tilteknum skilyrðum. Sameiginlegt kennimerki sem inniheldur tengil á skrá lögbærra yfirvalda 

í viðkomandi aðildarríki yfir smásala sem hafa leyfi til að bjóða fram dýralyf í fjarsölu skal samþykkt í þeim tilgangi að 

aðstoða almenning við að komast að því hvort vefsetur sem býður slíkar vörur fram í fjarsölu hafi lagalegan rétt til þess. 

2) Hönnun sameiginlegs kennimerkis vegna afhendingar dýralyfja í fjarsölu skal bæði innihalda grafíska hönnun og tengil 

á skrána yfir smásala, sem hafa leyfi til að bjóða dýralyf fram í fjarsölu, á vefsetri lögbærs yfirvalds í viðkomandi 

aðildarríki. 

3) Í samræmi við meirihlutaálit aðildarríkjanna sem kom fram á fundi fastanefndarinnar um dýralyf 2. desember 2019 og 

markvisst samráð við hagsmunaaðila með tölvupósti 26. nóvember 2019 ætti samsvarandi kennimerki fyrir mannalyf (2) 

að vera fyrirmyndin að sameiginlega kennimerkinu. Þetta kennimerki hefur reynst skilvirkt í raun með því að gera 

almenningi kleift að sannprófa að smásali hafi lagalegan rétt til að selja lyf á netinu. Til að greina grafísku hönnunina frá 

fyrirliggjandi kennimerki fyrir mannalyf ætti að nota annan lit og bæta við bókstöfunum „vet“ fyrir dýralækningar. 

4) Þessi reglugerð ætti að koma til framkvæmda frá og með 28. janúar 2022 í samræmi við 1. mgr. 153. gr. reglugerðar 

(ESB) 2019/6. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um dýralyf. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Hönnun sameiginlega kennimerkisins, sem um getur í 6. mgr. 104. gr. reglugerðar (ESB) 2019/6, skal fylgja fyrirmyndinni sem 

sett er fram í viðaukanum. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 387, 3.11.2021, bls. 133. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 5/2022 frá 

4. febrúar 2022 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 

við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 4, 7.1.2019, bls. 43. 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 699/2014 frá 24. júní 2014 um hönnun á sameiginlega kennimerkinu til að 

sanngreina aðila sem bjóða almenningi lyf í fjarsölu og um tækni- og raftæknilegar kröfur og dulkóðunarkröfur varðandi sannprófun á 

ósvikni þess (Stjtíð. ESB L 184, 25.6.2014, bls. 5). 
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2. gr. 

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 28. janúar 2022. 

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

Gjört í Brussel 29. október 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

1) Fyrirmyndin að sameiginlega kennimerkinu sem um getur í 1. gr. er eftirfarandi: 

 

2) Viðmiðunarlitirnir eru: 

PANTONE 647 CMYK 88/50/12/0 RGB 63/107/162; PANTONE 2925 CMYK 78/28/0/0 RGB 78/138/224; PANTONE 

2905 CMYK 45/10/0/0 RGB 159/195/239; PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204. 

3) Inn í hvíta rétthyrninginn í miðju (vinstra megin) sameiginlega kennimerkisins skal fella þjóðfána þess aðildarríkis þar sem 

smásalinn, sem afhendir almenningi dýralyf í fjarsölu með þjónustu í upplýsingasamfélaginu, hefur staðfestu 

4) Textinn á sameiginlega kennimerkinu skal vera á tungumáli sem er ákvarðað af aðildarríkinu þar sem smásalinn, sem 

afhendir almenningi dýralyf í fjarsölu með þjónustu í upplýsingasamfélaginu, hefur staðfestu. 

5) Lágmarksbreidd sameiginlega kennimerkisins skal vera 90 myndeindir. 

6) Sameiginlega kennimerkið skal vera kyrrstætt. 

7) Ef kennimerkið er notað á lituðum bakgrunni, sem gerir það að verkum að erfitt er að sjá það, er heimilt að nota afmarkandi 

línu utan um táknið til að auka andstæður við bakgrunnslitina. 

 

8) Tengillinn, sem um getur í c-lið 5. mgr. 104. gr. reglugerðar (ESB) 2019/6, milli vefseturs smásalans sem hefur leyfi til að 

afhenda almenningi dýralyf í fjarsölu með þjónustu í upplýsingasamfélaginu og vefsetursins sem hýsir landsskrána, sem um 

getur í c-lið 8. mgr. 104. gr. þeirrar reglugerðar, skal vera stöðugur og gagnvirkur. 

 __________  

Smellið hér til 
að sannprófa 
hvort vefsetrið 
er löglegt 

Smellið hér til 
að sannprófa 
hvort vefsetrið 

er löglegt 


