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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2022/256 

frá 22. febrúar 2022 

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/953 að því er varðar útgáfu 

vottorða um bata á grundvelli mótefnavakahraðprófa (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/953 um ramma um útgáfu, sannprófun og viðurkenningu 

samvirkandi COVID-19-vottorða um bólusetningu, próf og bata (stafrænt ESB-vottorð vegna COVID) til að auðvelda frjálsa 

för á meðan COVID-19-heimsfaraldurinn stendur yfir (1), einkum 4. og 7. mgr. 7. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (ESB) 2021/953 er mælt fyrir um ramma um útgáfu, sannprófun og viðurkenningu samvirkandi COVID-19-

vottorða um bólusetningu, próf og bata (hér á eftir nefnt „stafrænt ESB-vottorð vegna COVID“) í því skyni að auðvelda 

handhöfum þeirra að nýta sér rétt sinn til frjálsrar farar á meðan COVID-19-heimsfaraldurinn stendur yfir. Hún stuðlar 

einnig að því að auðvelda afléttingu í áföngum, með samræmdum hætti, á takmörkunum á frjálsri för sem aðildarríkin 

hafa sett í samræmi við lög Sambandsins til að hefta útbreiðslu SARS-CoV-2. 

2) Í samræmi við c-lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) 2021/953 gerir ramminn fyrir stafrænt ESB-vottorð vegna COVID 

það kleift að gefa út, sannprófa yfir landamæri og viðurkenna vottorð sem staðfesta, í kjölfar jákvæðrar niðurstöðu úr 

kjarnsýrumögnunarprófi (NAAT-prófi) sem framkvæmt er af fagfólki í heilbrigðisþjónustu eða starfsfólki sem er hæft 

til að framkvæma próf, að handhafi þess hafi náð bata eftir sýkingu af völdum SARS-CoV-2 (batavottorð). 

3) Í maí 2021 setti heilbrigðisöryggisnefndin, sem komið er á fót með 17. gr. ákvörðunar Evrópuþingsins og ráðsins  

nr. 1082/2013/ESB (2), upp tæknilegan vinnuhóp um greiningarpróf vegna COVID-19 (3) sem sameinar sérfræðinga frá 

aðildarríkjunum og Noregi og fulltrúa frá framkvæmdastjórninni og Sóttvarnastofnun Evrópu („ECDC“). 

4) Markmið þessa tæknilega vinnuhóps er að rýna þær tillögur sem aðildarríki og framleiðendur leggja fram um 

mótefnavakahraðpróf vegna COVID-19 sem eigi að vera á sameiginlegu ESB-skránni yfir mótefnavakahraðpróf sem 

heilbrigðisöryggisnefndin samþykkti (4). Í samræmi við b-lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) 2021/953 geta einungis 

mótefnavakahraðpróf vegna COVID-19 sem eru á þeirri skrá legið til grundvallar útgáfu prófvottorða á sniði stafræna 

ESB-vottorðsins vegna COVID. Tæknilegi vinnuhópurinn metur þessar tillögur miðað við þær viðmiðanir sem komið er 

á með tilmælum ráðsins frá 21. janúar 2021 (5), sem og frekari viðmiðanir sem hópurinn samþykkti 21. september 2021. 

Ein þeirra viðmiðana sem voru samþykktar var að hlutfall sérhæfni hækki og verði yfir 98%. 

5) Á sameiginlegu ESB-skránni eru CE-merkt mótefnavakahraðpróf sem eru í notkun og hafa verið fullgilt í a.m.k. einu 

aðildarríki og sem hafa klíníska virkni sem mæld var með úrtaki stroksýna úr nefi, munni/koki eða nefkoki. Í júlí 2021 

samþykkti tæknilegi vinnuhópurinn að útiloka frá skránni mótefnavakahraðpróf sem byggjast einungis á annars konar 

sýnum eins og munnvatni, hráka, blóði eða saur. Enn fremur eru hvorki samsafn mótefnavakahraðprófa eða 

mótefnavakahraðpróf til eigin nota á skránni. Á skránni eru einungis mótefnavakahraðpróf sem framkvæmd eru af 

þjálfuðu heilbrigðisstarfsfólki eða, eftir því sem við á, þjálfuðum aðilum sem eykur enn frekar líkurnar á samræmdri 

framkvæmd þeirra prófa sem eru á skránni.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 42, 23.2.2022, bls. 4. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 72/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á V. viðauka (Frelsi launþega til flutninga) og VIII. viðauki (Staðfesturéttur) við EES-samninginn (bíður 

birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 211, 15.6.2021, bls. 1. 

(2) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1082/2013/ESB frá 22. október 2013 um alvarlegar heilsufarsógnir sem ná yfir landamæri og 

niðurfellingu ákvörðunar nr. 2119/98/EB (Stjtíð. ESB L 293, 5.11.2013, bls. 1). 

(3) https://ec.europa.eu/health/health-security-and-infectious-diseases/crisis-management/covid-19-diagnostic-tests_en 

(4) https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-01/covid-19_rat_common-list_en.pdf 

(5) Tilmæli ráðsins frá 21. janúar 2021 um sameiginlegan ramma um notkun og gildingu mótefnavakahraðprófa og gagnkvæma viðurkenningu 

á niðurstöðum úr COVID-19-prófum innan ESB (Stjtíð. ESB C 24, 22.1.2021, bls. 1). 

2022/EES/32/03 



Nr. 32/370 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 19.5.2022 

 

6) Meti tæknilegi vinnuhópurinn það svo að nauðsynlegt sé að uppfæra sameiginlegu ESB-skrána er tillaga lögð fram hjá 

heilbrigðisöryggisnefndinni til samþykkis. Þannig hefur tæknilegi vinnuhópurinn komið á skipulögðu, samræmdu og 

hröðu ferli til að meta klíníska virkni mótefnavakahraðprófa sem hafa verið fullgilt í gegnum sjálfstæðar 

matsrannsóknir, sem leitt hefur til þess að sameiginlega ESB-skráin er uppfærð a.m.k. einu sinni í mánuði. 

7) Hinn 11. janúar 2022 ræddi tæknilegi vinnuhópurinn um greiningarpróf vegna COVID-19 notkun mótefnavaka-

hraðprófa fyrir batavottorð og tók tillit til versnandi faraldsfræðilegrar stöðu, þar sem metfjöldi COVID-19 tilfella vegna 

„ómíkron“-afbrigðisins og skortur á afkastagetu vegna NAAT-prófa í ýmsum aðildarríkjum í kjölfar mikillar 

eftirspurnar eftir prófum veldur áhyggjum. Vegna þessara aðstæðna varð tæknilegi vinnuhópurinn ásáttur um að nota 

mætti mótefnavakahraðpróf á sameiginlegu ESB-skránni til þess að gefa út batavottorð. Tæknilegi vinnuhópurinn lagði 

áherslu á að einungis ætti að nota niðurstöður mótefnavakahraðprófa, sem framkvæmd eru af heilbrigðisstarfsfólki eða 

öðru þjálfuðu starfsfólki, til að gefa út slík vottorð. 

8) Sóttvarnastofnun Evrópu telur mögulegt að nota mótefnavakahraðpróf, sem hafa verið fullgilt á viðeigandi hátt og 

uppfylla viðmið um mikla sérhæfni, sem er meiri en 98%, til að votta að einstaklingur hafi náð bata eftir fyrri sýkingu af 

völdum SARS-CoV-2 (6). Því meiri sem sérhæfnin er þeim mun hærra er gildi prófsins sem nota skal til að gefa út 

vottorð til handa einstaklingi sem hefur náð bata.  

9) Vegna þessa og á grundvelli frekara samráðs við heilbrigðisöryggisnefndina þykir rétt að breyta reglugerð (ESB) 

2021/953 til að kveða á um að aðildarríkið þar sem prófið var framkvæmt geti einnig gefið út batavottorð í kjölfar 

jákvæðrar niðurstöðu mótefnavakahraðprófs sem er á sameiginlegu ESB-skránni og framkvæmt af fagfólki í heilbrigðis-

þjónustu eða starfsfólki sem er hæft til að framkvæma próf. Mótefnavakahraðprófið sem er notað ætti að vera á 

sameiginlegu ESB-skránni á þeim tíma þegar niðurstöður úr prófinu liggja fyrir og verði það fjarlægt af sameiginlegu 

ESB-skránni síðar ætti það ekki hafa áhrif á gildi þeirra batavottorða sem þegar hafa verið gefin út. 

10) Í þessu samhengi er nauðsynlegt að taka tillit til þess að prófunaráætlanir vegna COVID-19 eru mismunandi á milli 

aðildarríkja og að ekki er skortur á afkastagetu vegna NAAT-prófa í öllum aðildarríkjum. Þannig ætti útgáfa 

batavottorða í kjölfar jákvæðrar niðurstöðu úr mótefnavakahraðprófi áfram að vera valkvæð. Einkum gætu aðildarríki 

þar sem afkastageta vegna NAAT-prófa er nægileg haldið áfram að gefa út batavottorð einungis á grundvelli NAAT-

prófa, sem talin eru áreiðanlegasta aðferðin til að prófa einstaklinga sem eru smitaðir af COVID-19 og einstaklinga sem 

hafa komist í snertingu við þá. Á sama hátt gætu aðildarríki gefið út batavottorð á grundvelli mótefnavakahraðprófa á 

tímabilum þegar sýkingatilfellum af völdum SARS-CoV-2 fjölgar, sem leiðir til mikillar eftirspurnar eftir prófunum eða 

skorts á afkastagetu vegna NAAT-prófa, og gætu svo aftur gefið út batavottorð einungis á grundvelli NAAT-prófa þegar 

sýkingum fækkar. Á sama tíma er mikilvægt að borgarar geti fengið batavottorð þegar þeir hafa greinst jákvæðir fyrir 

SARS-CoV-2. 

11) Viðurkenni aðildarríkin sönnun fyrir bata af sýkingu af völdum SARS-CoV-2, í samræmi við 8. mgr. 7. gr. reglugerðar 

(ESB) 2021/953, sem grundvöll fyrir því að falla frá takmörkunum á frjálsri för sem settar hafa verið í samræmi við lög 

Sambandsins til að hefta útbreiðslu SARS-CoV-2, ber þeim að viðurkenna, með sömu skilyrðum, batavottorð sem önnur 

aðildarríki gefa út. Eftir samþykkt þessarar reglugerðar tekur 8. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 2021/953 því einnig til 

batavottorða, sem eru gefin út í kjölfar jákvæðrar niðurstöðu mótefnavakahraðprófs sem er á sameiginlegu ESB-skránni 

yfir mótefnavakahraðpróf vegna COVID-19, sem heilbrigðisöryggisnefndin samþykkti, sem eru framkvæmd af fagfólki 

í heilbrigðisþjónustu eða starfsfólki sem er hæft til að framkvæma próf, jafnvel þótt hlutaðeigandi aðildarríki gefi ekki 

sjálft út batavottorð á grundvelli slíkra prófa. 

12) Því ætti að breyta reglugerð (ESB) 2021/953 til samræmis við það. 

13) Til að liðka fyrir frjálsri för, einkum þeirra borgara sem ómíkron-bylgjan hefur haft áhrif á, ættu aðildarríki að geta gefið 

út afturvirk batavottorð, þ.e.a.s. á grundvelli mótefnavakahraðprófa sem framkvæmd eru frá og með 1. október 2021, að 

því tilskildu að viðkomandi mótefnavakahraðpróf hafi verið á sameiginlegu ESB-skránni á þeim tíma sem niðurstaðan 

úr prófinu lá fyrir. Frá og með 1. október 2021 hafa öll mótefnavakahraðpróf sem eru á sameiginlegu ESB-skránni verið 

metin út frá þeim frekari skilgreiningum, gildissviði, athugunarefnum og viðmiðunum sem heilbrigðisöryggisnefndin 

samþykkti 21. september 2021. Enn fremur taka slíkar afturvirkar útgáfur einnig til þess tímabils þegar uppkoma 

ómíkron varð til þess að sýkingatilfellum af völdum SARS-CoV-2 fjölgaði í ESB, sem leiddi til mikillar eftirspurnar 

eftir prófunum og álags á afkastagetu vegna NAAT-prófa. Hægt væri að setja fram afturvirkar útgáfur annaðhvort á 

grundvelli skráðra gagna í heilbrigðiskerfi aðildarríkis eða prófvottorðs sem gefið er út á sniði stafræna ESB-vottorðsins 

vegna COVID.  

  

(6) https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Options-for-the-use-of-rapid-antigen-tests-for-COVID-19-first-update.pdf 
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14) Í samræmi við 10. mgr. 3. gr. og 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB) 2021/953 skal viðurkenna batavottorð, sem falla undir 

framkvæmdargerð sem samþykkt er samkvæmt þessum ákvæðum, með sömu skilyrðum og eiga við um stafræn ESB-

vottorð vegna COVID. Til samræmis við það ætti að viðurkenna slík vottorð ef þau hafa verið gefin út í kjölfar 

jákvæðrar niðurstöðu NAAT-prófs eða mótefnavakahraðprófs, sem er á sameiginlegu ESB-skránni yfir mótefna-

vakahraðpróf vegna COVID-19, sem heilbrigðisöryggisnefndin samþykkti, sem bæði ættu að vera framkvæmd af 

fagfólki í heilbrigðisþjónustu eða starfsfólki sem er hæft til að framkvæma próf. 

15) Samkvæmt 7. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 2021/953 skal, ef brýna nauðsyn ber til, þegar um er að ræða nýja 

vísindaþekkingu, flýtimeðferðin sem kveðið er á um í 13. gr. þeirrar reglugerðar gilda um framseldar gerðir sem eru 

samþykktar skv. 4. mgr. 7. gr. 

16) Eins og Sóttvarnastofnun Evrópu og tæknilegi vinnuhópurinn um greiningarpróf vegna COVID-19 bentu á er 

forspárgildi mótefnavakahraðprófa hæst þegar útbreiðsla SARS-CoV-2 er mikil, þ.e.a.s. þegar fjöldi tilfella á tilteknu 

tímabili er mikill, og þegar útbreiðsla á tilteknu tímabili er lítil geta falsjákvæðar niðurstöður komið fram. Þótt veiran sé 

vegna uppkomu ómíkron mjög útbreidd eins og kann að draga úr útbreiðslu á næstu mánuðum. Því er nauðsynlegt fyrir 

framkvæmdastjórnina, með stuðningi Sóttvarnastofnunar Evrópu, heilbrigðisöryggisnefndarinnar og tæknilegs 

vinnuhóps hennar um greiningarpróf vegna COVID-19, að fylgjast vel með þessari þróun. 

17) Til að tryggja, í ljósi nýrrar vísindaþekkingar varðandi áreiðanleika mótefnavakahraðprófa, að borgarar Sambandsins 

geti notið góðs af þeim möguleika að nota batavottorð sem eru gefin út á grundvelli mótefnavakahraðprófa eins fljótt og 

unnt er þegar þeir nýta sér rétt sinn til frjálsrar farar, er brýnt að nota málsmeðferðina sem kveðið er á um í 13. gr. 

reglugerðar (ESB) 2021/953. Seinkun tafarlausra aðgerða gæti einnig aukið áhættu á því að borgarar fái ekki batavottorð 

vegna skorts á afkastagetu vegna NAAT-prófa sem leiðir af ómíkron-bylgjunni. 

18) Með hliðsjón af því hversu brýnar aðstæður tengdar COVID-19-heimsfaraldrinum eru ætti þessi reglugerð að öðlast 

gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (ESB) 2021/953 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað c-liðar 1. mgr. 3. gr. kemur eftirfarandi: 

„c) vottorð sem staðfestir, í kjölfar jákvæðrar niðurstöðu NAAT-prófs eða mótefnavakahraðprófs sem er á sameiginlegu ESB-

skránni yfir mótefnavakahraðpróf vegna COVID-19, sem heilbrigðisöryggisnefndin samþykkti, sem framkvæmt er af 

fagfólki í heilbrigðisþjónustu eða starfsfólki sem hæft er til að framkvæma próf, að handhafi þess hafi náð bata eftir 

sýkingu af völdum SARS-CoV-2 (batavottorð).“ 

2) Eftirfarandi kemur í stað 1. mgr. 7. gr.: 

„1. Sérhvert aðildarríki skal, sé þess óskað, gefa út batavottorð sem um getur í c-lið 1. mgr. 3. gr. í kjölfar jákvæðrar 

niðurstöðu úr NAAT-prófi sem framkvæmt var af fagfólki í heilbrigðisþjónustu eða starfsfólki sem er hæft til að 

framkvæma próf. 

Aðildarríki getur einnig, sé þess óskað, gefið út batavottorð sem um getur í c-lið 1. mgr. 3. gr. í kjölfar jákvæðrar 

niðurstöðu úr mótefnavakahraðprófi sem er á sameiginlegu ESB-skránni yfir mótefnavakahraðpróf vegna COVID-19, sem 

heilbrigðisöryggisnefndin samþykkti, sem framkvæmt var af fagfólki í heilbrigðisþjónustu eða starfsfólki sem er hæft til að 

framkvæma próf. 

Aðildarríki geta gefið út batavottorð á grundvelli mótefnavakahraðprófa sem eru framkvæmd af fagfólki í heilbrigðis-

þjónustu eða starfsfólki sem er hæft til að framkvæma próf 1. október 2021 eða síðar, að því tilskildu að mótefnavaka-

hraðprófið sem var notað hafi verið á sameiginlegu ESB-skránni yfir mótefnavakahraðpróf vegna COVID-19, sem 

heilbrigðisöryggisnefndin samþykkti, þegar jákvæð niðurstaða úr prófinu lá fyrir.  
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Batavottorð skulu gefin út í fyrsta lagi 11 dögum eftir þann dag sem einstaklingurinn fór fyrst í NAAT-próf eða 

mótefnavakahraðpróf sem gaf jákvæða niðurstöðu. 

Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 12. gr., til að breyta þeim fjölda 

daga sem þurfa að líða áður en batavottorð er gefið út, á grundvelli leiðbeininga frá heilbrigðisöryggisnefndinni í samræmi 

við 11. mgr. 3. gr. eða á grundvelli vísindaþekkingar sem Sóttvarnastofnun Evrópu hefur rýnt.“ 

3) Viðaukanum við reglugerð (ESB) 2021/953 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

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

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

Gjört í Brussel 22. febrúar 2022. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 
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VIÐAUKI 

Í stað 3. liðar í viðaukanum við reglugerð (ESB) 2021/953 kemur eftirfarandi: 

„3. Gagnareitir sem skulu koma fram á batavottorði: 

a) nafn: kenninafn/-nöfn og eiginnafn/-nöfn, í þeirri röð, 

b) fæðingardagur og -ár, 

c) sjúkdómur eða sjúkdómsvaldur sem handhafi hefur náð sér af: COVID-19 (SARS-CoV-2 eða afbrigði hennar), 

d) dagsetning fyrstu jákvæðu prófniðurstöðu, 

e) aðildarríki eða þriðja land þar sem próf fór fram, 

f) útgefandi vottorðs, 

g) vottorð gildir frá, 

h) vottorð gildir til (ekki meira en 180 daga frá fyrstu jákvæðu prófniðurstöðu), 

i) einkvæmt auðkenni vottorðs.“ 

  


