
8.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/303 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 699/2014 

av 24. juni 2014 

om utformingen av den felles logoen for å identifisere personer som tilbyr offentligheten legemidler ved 

fjernsalg, og de tekniske, elektroniske og kryptografiske kravene til kontroll av dens ekthet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskaps-

regelverk for legemidler for mennesker(1), særlig artikkel 85c nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 85c nr. 3 i direktiv 2001/83/EF skal det innføres en felles logo som kan gjenkjennes i hele 

Unionen, og som samtidig gjør det mulig å fastslå i hvilken medlemsstat personen som tilbyr legemidler ved fjernsalg til 

offentligheten gjennom informasjonssamfunnstjenester, er etablert. 

2)  I henhold til artikkel 85c nr. 3 bokstav a) i direktiv 2001/83/EF bør Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter for å 

harmonisere anvendelsen av den felles logoen med hensyn til de tekniske, elektroniske og kryptografiske kravene til 

kontroll av dens ekthet. Disse kravene bør sikre et høyt sikkerhetsnivå og forhindre misbruk av logoen. 

3)  I samsvar med artikkel 85c nr. 1 bokstav d) iii) kan den felles logoens ekthet kontrolleres via en hyperlenke mellom 

logoen og oppføringen på listen nevnt i artikkel 85c nr. 4 bokstav c) av personen som har tillatelse eller rett til å utlevere 

legemidler ved fjernsalg til offentligheten gjennom informasjonssamfunnstjenester. Disse hyperlenkene bør derfor være 

permanente og sikre. 

4)  For å forhindre misbruk av logoen bør de nasjonale nettstedene nevnt i artikkel 85c nr. 4, sikres, oppdateres og plasseres 

på sikre domener. 

5)  Tiltakene i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for legemidler for mennesker — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Utformingen av den felles logoen nevnt i artikkel 85c nr. 3 bokstav b) i direktiv 2001/83/EF skal være i samsvar med modellen 

fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Nettstedet nevnt i artikkel 85c nr. 4 skal være tilgjengelig på en slik måte at offentligheten lett kan forsikre seg som at det er det 

sikre nettstedet for dette formål. 

Artikkel 3 

Hyperlenken nevnt i artikkel 85c nr. 1 bokstav d) iii) i direktiv 2001/83/EF mellom nettstedet til personen som har tillatelse 

eller rett til å utlevere legemidler ved fjernsalg til offentligheten gjennom informasjonssamfunnstjenester, og nettstedet som 

inneholder den nasjonale listen nevnt i artikkel 85c nr. 4 bokstav c), skal være fast og lenke begge veier. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 25.6.2014, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 22. 

(1) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. 
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Informasjonsoverføringen mellom nettsteder som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler ved fjernsalg til offentligheten 

gjennom informasjonssamfunnstjenester og nettstedet som inneholder de nasjonale listene, skal sikres på en egnet måte. 

Artikkel 4 

For at hyperlenken nevnt i artikkel 3 første ledd skal fungere på en pålitelig måte, skal nettstedene med de nasjonale listene 

opprettet i samsvar med artikkel 85c nr. 4 bokstav c) i direktiv 2001/83/EF, være sikret og oppdatert samt angi tidspunktet for 

siste oppdatering. 

Artikkel 5 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2015. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 24. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

1.  Den felles logoen utformes etter følgende modell, som nevnt i artikkel 1: 

 

2.  Referansefargene er følgende: PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204; PANTONE 7731 CMYK 79/0/89/22 

RGB 0/153/51; PANTONE 376 CMYK 54/0/100/0 RGB 153/204/51; PANTONE 7480 CMYK 75/0/71/0. 

3.  Det nasjonale flagget til medlemsstaten der den fysiske eller juridiske personen som tilbyr legemidler til offentligheten ved 

fjernsalg gjennom informasjonssamfunnstjenester, er etablert, skal settes inn i det hvite rektangelet i midten (til venstre) i 

den felles logoen. 

4.  Medlemsstaten nevnt i nr. 3, skal fastsette på hvilket språk teksten i den felles logoen skal være. 

5.  Den felles logoen skal ha en minimumsbredde på 90 piksler. 

6.  Den felles logoen skal være statisk. 

7.  Dersom logoen brukes på en farget bakgrunn som gjør at den blir vanskelig å se, kan det benyttes en ytre linje rundt logoen 

for å øke kontrasten til bakgrunnsfargen. 

 __________  

Klikk her for å 
kontrollere om 
nettstedet drives 
på lovlig måte. 


